Na temelju članka 18. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti («Narodne novine»
broj 17/19 i 98/19), članka 54. st. 1. Zakona o ustanovama («Narodne novine» br. 76/93,
29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Koprivnice
(Klasa: 012-03/19-01/0001, Urbroj: 2137/01-06-02/5-20-11) od 25.2.2020. Upravno
vijeće Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica na 4. sjednici (elektroničkoj)
održanoj 12.3.2020. 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: 431/19 od
29.4.2019. godine (u daljnjem tekstu : Statut) u članku 5. stavku 2. dodaje se podstavak 4.
koji glasi:
„ - razvoj i prodaja programskih rješenja.“.
Članak 2.
U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Knjižnica ima Upravno vijeće.“
U stavku 3. riječ „Osnivač“ zamjenjuje se riječima „Predstavničko tijelo
Osnivača“.
U stavku 5. riječ „Osnivač“ zamjenjuje se riječima „Predstavničko tijelo
Osnivača“.
Članak 3.
U članku 22. stavku 1. točki 1. podstavku 1. riječ “Osnivača” zamjenjuje se
riječima “Predstavničkog tijela Osnivača,”.
Iza točke 1. redni brojevi dosadašnjih točki 3., 4., 5. i 6. zamjenjuju se rednim
brojevima 2., 3., 4. i 5.
U točki 2. riječ “Osnivača” zamjenjuje se riječima “Predstavničkog tijela
Osnivača”.
U točki 3. iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:
“-radnom vremenu Knjižnice.“.
U točki 4. riječ “Osnivaču” zamjenjuje se riječima “Predstavničkom tijelu
Osnivača”.
Članak 4.
U članku 26. stavku 1. riječ „Knjižnici“ zamjenjuje se riječju „knjižnici“.

Članak 5.
U članku 27. stavku 2. riječi „dva mjeseca“ zamjenjuju se riječima „jednog
mjeseca“.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Ne raspiše li Upravno vijeće natječaj za imenovanje ravnatelja u propisanom
roku, natječaj će raspisati Gradonačelnik.
Dosadašnji stavci 3.,4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.
U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. brojka „30“ zamjenjuje se brojkom
„40“.
Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:
„Javni natječaj za ravnatelja Knjižnice objavljuje se na mrežnim stranicama
Knjižnice i u „Narodnim novinama“.
Članak 6.
U članku 29. stavku 1. riječi: „Upravno vijeće uz suglasnost Predstavničkog tijela
Osnivača“ zamjenjuju se riječima: „Predstavničko tijelo Osnivača na prijedlog Upravnog
vijeća“.
U stavku 3. riječi: „u roku 15 dana od dana donošenja odluke o razrješenju“ brišu
se.
Članak 7.
U članku 30. stavak 1. briše se.
Članak 8.
U članku 36. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Plan rada i razvitka Knjižnice dostavlja se Osnivaču temeljem kojeg
Predstavničko tijelo osnivača donosi Program javnih potreba u kulturi.“
Članak 9.
U članku 43. stavak 3. briše se.
Članak 10.
U članku 46. riječ „Osnivaču“ zamjenjuje se riječima „Predstavničkom tijelu
Osnivača“.
Članak 11.
Članak 50. mjenja se i glasi:
“Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Knjižnice obavlja ministarstvo
nadležno za poslove kulture, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.”
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Članak 12.
U članku 53. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Knjižnica je dužna na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke o uvjetima i
načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.“.
Članak 13.
U članku 59. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Statut i drugi opći akti Knjižnice stupaju na snagu najranije dan nakon dana
objave na oglasnoj ploči ustanove, odnosno u službenom ili drugom glasilu ako je takav
način objavljivanja općih akata određen zakonom, aktom o osnivanju ili ovim Statutom.
Članak 14.
Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog
dana od dana objave na oglasnoj ploči Knjižnice.
Urbroj: 283/20
Predsjednica Upravnog vijeća:
Sanja Švarc Janjanin, dr. med.
Koprivnica, 12.3.2020.

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta objavljena je na oglasnoj
ploči Knjižnice dana 12.3.2020. , a stupila je na snagu dana 20.3.2020.

Ravnatelj:
Karlo Galinec, dipl.oec.

MP
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