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Na temelju članka 22. Zakona o knjižnicama («Narodne novine» broj 105/97., 5/98., 

104/00. i 69/09.), članka 54. st. 1. Zakona o ustanovama («Narodne novine» broj 76/93, 

29/97., 47/99. i 35/08.), te Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu 

odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica 

KLASA: 012-03/11-01/1, URBROJ: 2137/01-04/1-11-4 od 16.05.2011. godine, Upravno 

vijeće Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica, na 7. sjednici održanoj 

02.06.2011. godine, donijelo je 

 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica 

 

 

Članak 1. 

 

 U Statutu Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica, URBROJ: 237/03 od 

17.06.2003. godine (u daljnjem tekstu : Statut), u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

 «Djelatnost Knjižnice obuhvaća osobito: 

 nabavu i posudbu knjiga i ostale knjižnične građe, 

 stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjere 

zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro, 

 izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, 

 sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, 

 omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima 

prema njihovim potrebama i zahtjevima, 

 osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija, 

 poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, 

informacijskih pomagala i izvora, 

 vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, 

 organiziranje zbirki, specijaliziranih ili nespecijaliziranih, 

 izdavačku djelatnost u kulturi, 

 Internet usluge i usluge informatičke radionice, 

 organiziranje izložbi i prodajnih izložbi umjetničkih djela, predmeta 

primijenjene umjetnosti, suvenira, likovnih radova i dr. 

 kupnju i prodaju predmeta primijenjene umjetnosti, suvenira, likovnih 

radova i dr.» 

 

Članak 2.  

 

 U članku 17. zarez te riječi «Ogranci u Goli i Peterancu» brišu se. 

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: 

«Ogranci Knjižnice mogu se organizirati i postojati, ako ispunjavaju uvjete 

popisane zakonom i drugim propisima za obavljanje knjižnične djelatnosti. 
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 Knjižnica može u svom sastavu organizirati i druge ustrojbene jedinice, odnosno 

knjižnične stanice i knjižnične stacionare, u skladu s uvjetima propisanim zakonom i 

drugim propisima za obavljanje knjižnične djelatnosti.». 

 

Članak 3. 

 

 Članak 27. mijenja se i glasi: 

 «Za ravnatelja Knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao 

i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu, sukladno propisima koji su bili na snazi 

prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 

najmanje  pet godina  radnog iskustva u knjižničarskoj struci, organizacijske sposobnosti 

i ispunjava druge uvjete propisane zakonom. 

 Iznimno, za ravnatelja Knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen 

preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i 

osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije 

stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje  

deset godina radnog iskustva u kulturi, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja 

ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka. 

 Ravnatelj Knjižnice imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno 

imenovan.». 

 

Članak 4. 

 

 U članku 28. stavku 2., alineji 1. brojka «30.» zamjenjuje se brojkom «27.». 

 

Članak 5. 

 

 Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog 

dana od dana objave na oglasnoj ploči Knjižnice. 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

     

    Sandra Sinjeri 

 

         _____________________ 

 

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta objavljena je na oglasnoj ploči 

Knjižnice 03.06.2011., a stupila je na snagu 10.06.2011.. 

 

       RAVNATELJICA: 

 

        Dijana Sabolović-Krajina 

 

URBROJ: 245/11.            _____________________ 


