


 

 

Prijedlog 13. lipnja 2019. 

 

 

 

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. i 

35/08.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 

1/18.) Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj dana                            2019. donijelo je    

 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

davanju suglasnosti na Treće izmjene Statuta 

Gradske knjižnice Pazin 

 

I. 

Daje se suglasnost na Treće izmjene Statuta Gradske knjižnice Pazin. 

 

II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin,                             2019. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 

                 Predsjednik 

     Gradskog vijeća 

             Davor Sloković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE IZMJENA STATUTA 

Pravna osnova za donošenje Trećih izmjena Statuta Gradske knjižnice Pazin je novi Zakon o 

knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19.) u kojem su u članku 20. 

stavci od 8. do 13., kojima se utvrđuju kriteriji za imenovanje ravnatelja samostalne knjižnice, 

izmijenjeni u odnosu na dosadašnji Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97., 5/98.-

ispravak, 104/00., 87/08. i 69/09.) koji je prestao važiti 28. 2. 2019. 

Pored navedenog, u Statut su uvrštene izmjene kojima se odredbe Statuta usklađuju s propisima 

koji reguliraju poslovanje Knjižnice u sklopu Proračunske riznice osnivača. 

Čl. 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) propisano je 

da se Statut ustanove donosi uz suglasnost osnivača ustanove.  

II. TEMELJNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI OVIM IZMJENAMA 

Ovim izmjenama Statuta treba utvrđuju se kriteriji za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice 

Pazin, koji se navode u javnom natječaju za imenovanje ravnatelja, kojeg raspisuje i provodi 

predstavničko tijelo osnivača. 

U člancima statuta kojim se uređuje financijsko poslovanje knjižnice odredbe Statuta usklađuju se 

s izmjenama koje su nastupile nakon ulaska Knjižnice u Riznicu s osnivačem. 

U Statutu je mjestimično provedeno i usklađivanje terminologije s onom koja se upotrebljava u 

relevantnim zakonima. 

III. RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVE ODLUKE 

Cilj ovih izmjena je: 

- usklađivanje članka 12. Statuta Gradske knjižnice Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 

14/07., 13/12. i 15/12.), u kojem su utvrđeni kriteriji za imenovanje ravnatelja, usklađeni sa 

zakonskim odredbama o utvrđivanju kriterija za imenovanje ravnatelja samostalne knjižnice, koji 

su utvrđeni člankom 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, („Narodne novine“ broj 

17/19.) u kojem stavci od 8. do 13. glase: 

„(8) Ravnatelja javne knjižnice imenuje se na mandat od četiri godine i može biti ponovno 

imenovan. 

(9) Ravnateljem javne knjižnice može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, 

imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, 

položen stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici, odlikuje se stručnim, 

radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete propisane statutom. 

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima 

propisane uvjete za ravnatelja javne knjižnice, može se na temelju predloženog četverogodišnjeg 

plana rada imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim 

izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana 

imenovanja, te ispunjava druge uvjete propisane statutom. 

(11) Položen stručni knjižničarski ispit u smislu stavka 9. ovoga članka ima i osoba koja je 

oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana 

knjižnična djelatnost. 

(12) Za vršitelja dužnosti ravnatelja javne knjižnice može se, bez provođenja javnog natječaja, 

imenovati osoba koja ima obrazovanje propisano stavkom 10. ovoga članka, a na ovu dužnost 

može se imenovati i osoba koja nije djelatnik javne knjižnice, a najdulje do godinu dana. 

(13) Statutom javne knjižnice mogu se propisati i drugi uvjeti za imenovanje ravnatelja javne 

knjižnice.“ 

- usklađivanje članaka 5., 10., 20., 23., 24., 25., 26. i 28. Statuta Gradske knjižnice Pazin, kojima 

se uređuju odredbe vezane uz financijsko poslovanje Knjižnice nakon ulaska u Riznicu s 

osnivačem, 

- usklađivanje terminologije u člancima 10. i 18. Statuta Gradske knjižnice Pazin. 

- članci 21. 27. Statuta Gradske knjižnice Pazin su brisani jer su sadržajno uklopljeni u druge 

članke. 



- raniji sadržaj članka 31. Statuta sadržajno je uklopljen u druge članke, a novim člankom 31. 

propisuje se da se izrazi koji se koriste u ovom Statutu i drugim općim aktima knjižnice, a imaju 

rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod 

 

 

                                                                                   Upravni odjel za samoupravu, upravu 

                                                                                   i društvene djelatnosti  



 Prijedlog 21. svibnja 2019. 

 Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. i 

35/08.), članka 48. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19.), 

Ravnateljica Gradske knjižnice Pazin, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Pazina 

KLASA: , URBROJ: , od _______________ svibnja 2019. godine, _____________ 2019. donosi 

 

 

TREĆE IZMJENE STATUTA  

GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN 

 

Članak 1. 

U Statutu Gradske knjižnice Pazin, u članku 5. stavak 9. se briše. 

  

Članak 2. 

Članak 10. mijenja se i glasi: 

 

„Članak 10. 

 Poslovodni i stručni voditelj Knjižnice je ravnatelj.  

Ravnatelj:  

- donosi Statut, uz suglasnost Gradskog vijeća osnivača i druge opće akte u  skladu sa zakonom, aktom 

o osnivanju i Statutom, 

- organizira stručni rad i vodi poslovanje Knjižnice, 

- poduzima pravne radnje u ime i za račun Knjižnice, 

- predstavlja i zastupa Knjižnicu u pravnom prometu, poduzima sve pravna radnje u ime i za račun 

Knjižnice, zastupa Knjižnicu u svim postupcima pred sudovima, drugim državnim tijelima i  tijelima 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnim osobama s javnim ovlastima,  

- odgovara za zakonitost rada Knjižnice, 

- donosi i podnosi osnivaču Prijedlog financijskog plana i Financijski plan Knjižnice, Godišnji 

izvještaj o radu s izvještajem o izvršenju Financijskog plana Knjižnice i Polugodišnji izvještaj o 

izvršenju Financijskog plana Knjižnice,  

- izdaje naloge djelatnicima Knjižnice za izvršenje određenih poslova i zadataka, 

- daje upute za rad, 

- donosi sve odluke u svezi s radnim odnosima djelatnika Knjižnice, te 

- priprema sjednice Stručnog vijeća i predsjedava im. 

Ravnatelj obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i općim aktima 

Knjižnice.“ 

 

Članak 3. 

Članak 12. mijenja se i glasi: 

 

„Članak 12. 

Ravnateljem javne knjižnice može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, 

imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, položen stručni 

knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici, odlikuje se stručnim, radnim i 

organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete propisane statutom. 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima 

propisane uvjete za ravnatelja javne knjižnice, može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana 

rada imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, uz 

uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imenovanja, te ispunjava 

druge uvjete propisane statutom. 

Položen stručni knjižničarski ispit u smislu stavka 1. ovoga članka ima i osoba koja je 

oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična 

djelatnost. 



Za vršitelja dužnosti ravnatelja javne knjižnice može se, bez provođenja javnog natječaja, 

imenovati osoba koja ima obrazovanje propisano odredbama  Zakona o knjižnicama i knjižničnoj 

djelatnosti koje se odnose na vršitelje dužnosti ravnatelja javne knjižnice. 

Na ovu dužnost može se imenovati i osoba koja nije djelatnik javne knjižnice, a najdulje do 

godinu dana. 

Ravnatelja javne knjižnice imenuje se na mandat od četiri godine i može biti ponovno 

imenovan.“ 

 

Članak 4. 

Članak 18. mijenja se i glasi: 

 

„Članak 18. 

U Knjižnici djeluje Stručno vijeće kao stručno-savjetodavno tijelo ravnatelja. 

Stručno vijeće ima 3 člana.  

Stručno vijeće:  

- predlaže i daje stručna mišljenja glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti,  

- raspravlja o Prijedlogu financijskog plana i Financijskom planu Knjižnice koji sadrži 

godišnji program rada i plan razvitka knjižnice, 

- daje prijedloge za stručno usavršavanje djelatnika, te  

- sudjeluje u organiziranju i provođenju književnih i drugih kulturno umjetničkih 

programa i u izradi stručnih publikacija koje izdaje Knjižnica.“ 

 

Članak 5. 

 Članak 20. mijenja se i glasi: 

 

„Članak 20. 

 Prijedlog godišnjeg financijskog plana Knjižnice i Financijski plan Knjižnice priprema i 

donosi ravnatelj u suradnji sa Stručnim vijećem. 

Prijedlog godišnjeg financijskog plana Knjižnice i Financijski plan Knjižnice sadrži godišnji 

program rada i plan razvitka knjižnice. 

 

Članak 6. 

 Članak 21. se briše. 

 

Članak 7. 

 Članak 23. mijenja se i glasi:  

 

„Članak 23. 

Ako Knjižnica u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo 

za obavljanje djelatnosti Knjižnice u skladu s aktom o osnivanju i ovim statutom.“ 

 

Članak 8. 

 Članak 24. mijenja se i glasi:  

 

„Članak 24. 

 Financijsko poslovanje Knjižnice obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima 

donesenim na temelju zakona. 

Knjižnica je proračunski korisnik i primjenjuje sustav proračunskog računovodstva. 

Vođenje poslovnih knjiga Knjižnica može ugovorno povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi 

u skladu s propisima.“ 

 

Članak 9. 

 Članak 25. mijenja se i glasi: 

 



„Članak 25. 

 Knjižnica posluje preko jedinstvenog računa  Riznice Grada Pazina.“ 

 

Članak 10. 

 Članak 26. mijenja se i glasi: 

 

„Članak 26. 

 Knjižnica donosi Financijski plan za naredno trogodišnje razdoblje, do kraja tekuće godine i to 

u roku koji omogućuje primjenu Financijskog plana s 1. siječnja naredne proračunske godine.  

             Financijski plan mora biti usklađen s proračunom Osnivača i drugim proračunima iz kojih se 

financiraju njegovi rashodi. 

 Ako se Financijski plan ne donese u propisanom roku, donosi se Privremeni financijski plan 

najduže za razdoblje od tri mjeseca.  

             Nalogodavac i odgovorna osoba za zakonito i pravilno donošenje i izvršavanje Financijskog 

plana je ravnatelj.“ 

 

Članak 11. 

 Članak 27. se briše. 

 

Članak 12.  

Članak 28. mijenja se i glasi: 

 

„Članak 28. 

Knjižnica sastavlja, predaje i objavljuje  financijske izvještaje u skladu s propisima o 

financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. 

 Knjižnica dostavlja osnivaču najkasnije do kraja srpnja Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

financijskog plana Knjižnice za tekuću godinu, a najkasnije do kraja ožujka Godišnji izvještaj o radu s 

izvještajem o izvršenju financijskog plana Knjižnice za prethodnu godinu.“ 

 

Članak 13.  

Članak 29. mijenja se i glasi: 

 

„Članak 29. 

Opći akti Knjižnice su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke, kojima se uređuju pojedina 

pitanja iz djelokruga rada Knjižnice. 

Izvorno tumačenje općih akata daje Ravnatelj.“ 

 

Članak 14.  

Članak 31. mijenja se i glasi: 

 

„Članak 31. 

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu i drugim općim aktima knjižnice, a imaju rodno značenje 

odnose se jednako na muški i ženski rod.“ 

 

Članak 15. 

Članak 32. mijenja se i glasi: 

 

„Članak 32. 

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od njihove objave na oglasnoj ploči Knjižnice, a 

iznimno, ako je to propisano općim aktom i ako za to postoje opravdani razlozi, danom nakon dana 

objave na oglasnoj ploči Knjižnice.“ 

 

Članak 16. 



Ove Treće izmjene Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj 

ploči Gradske knjižnice, a objavit će se i u službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

 

 

 

KLASA 612-04/19-01/09 

URBROJ 2163/01-12-19-03 

Pazin, 21. svibnja 2019. 

 

                                                                                    Ravnateljica 

                                                                                   Gradske knjižnice Pazin 

                                                                                  Iva Ciceran, dipl. bibl. 

 

 

 

 

Na Treće izmjene statuta Gradske knjižnice Pazin, Gradsko vijeće Grada Pazina dalo je suglasnost 

svojim Zaključkom KLASA: ____________, URBROJ: ________________, od 

_______________2019. godine. 

Treće izmjene statuta Gradske knjižnice Pazin objavljene su na oglasnoj ploči Gradske knjižnice Pazin 

_________2019. godine, pa su u skladu s člankom 16. tih izmjena stupile na snagu ____________ 

2019. godine. 

 

 

 

                                                                                  Ravnateljica 

                                                                                   Gradske knjižnice Pazin 

                                                                                 Iva Ciceran, dipl.bibl. 

  


