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Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN RH 76/93, 29/97, 47/99, 
35/08, 127/19), i članka 18. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN RH 17/19, 
98/19, temeljem prethodne Suglasnosti koju je dalo Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 
5. sjednici održanoj 08.prosinca 2021. g ,Klasa: 024-01/21-01/15; Urbroj: 2109/2-02-21-06,  
Upravno vijeće Knjižnice „ Nikola Zrinski“ Čakovec,  na svojoj  5. sjednici 
održanoj_10.12.2021.g. donijelo je  
 

 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 
KNJIŽNICE „NIKOLA ZRINSKI“ ČAKOVEC 

 
Članak 1. 

 U Statutu Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec (u daljnjem tekstu: Knjižnice), u članku 5. 

stavku 6., u osmom podstavku,  iza riječi: „o matičnoj djelatnosti“ dodaju se riječi: „i sustavu  

matičnih“, te se brišu riječi: „(NN;) 

 U zadnjem stavku članka 5.ispred riječi:“suglasnost“ upisuje se riječ: „prethodnu“

   

Članak 2.  
 

            Članak 16. Statuta Knjižnice, mijenja se i glasi:  

„Knjižnicom upravlja Upravno vijeće.  
Upravno vijeće ima 5 (pet) članova, a čine ga predstavnici:  

- Grada Čakovca – 3 (tri) člana 
- Knjižnice – 2 (dva) člana 

Tri člana Upravnog vijeća imenuje Grad Čakovec iz redova istaknutih kulturnih, 
javnih, znanstvenih djelatnika, pravnih, ekonomskih i financijskih stručnjaka.  

Jednoga člana Upravnog vijeća Knjižnice bira Stručno vijeće Knjižnice, iz svojih 
redova, a jednoga člana biraju svi radnici sukladno zakonu kojim se uređuju radni odnosi.  

Za člana Upravnog vijeća Grad Čakovec može imenovati osobu koja ima završen 
diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički 
diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, osim ako posebnim zakonom nije drukčije 
određeno.“ 

Članak 3. 
 

             U članku 19. Statuta Knjižnice, u 1. stavku:  
- u točci 1. prvoj podtočci, ispred riječi:“suglasnost“, upisuje se riječ: „prethodnu“ 
-  u drugoj podtočci se riječ: „program“ zamjenjuje riječju: „plan“, dok se u trećoj podtočci 

umjesto riječi: „obračun“, upisuju riječi: „financijski izvještaj“;  Šesta podtočka: „-odluke o 
drugom stupnju u svezi s predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima 
djelatnika“, briše se; 

- u točci 2., u drugoj podtočci, riječ: „programu“ zamjenjuje se riječju: „planu“, briše se treća 
podtočka: „-o imenovanju zamjenika ravnatelja“ te se iza zadnje podtočke upisuju 
sljedeće podtočke: „-o načinu i uvjetima korištenja knjižnične građe, 
                                                            -o promjenama i organiziranju rada Knjižnice“; 

-     u točci 4. u četvrtoj podtočci, brišu se riječi: „predlaže gradonačelniku“ te se umjesto njih  
      upisuju riječi: „Gradskom vijeću“. Dodaje se peta podtočka koja glasi: „-donošenje 
Statuta,  
      odnosno izmjena i dopuna Statuta Knjižnice“.  
 

Članak 4. 
 

    U članku 20. Statuta Knjižnice: 
- u stavku 1. riječ: „javnim“ zamjenjuje se riječju: „tajnim“; 
- u stavku 2. brišu se riječi: „javnim glasovanjem“; 
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- briše se stavak 3. te se dodaju novi stavci:  
„Za člana Upravnog vijeća prihvaćen je onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu 

od ukupnog broja članova stručnih djelatnika na Stručnom vijeću Knjižnice. Ukoliko dva ili 
više kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja, a u drugi krug idu kandidati s 
jednakim brojem glasova.  

Član Upravnog vijeća iz reda svih radnika Knjižnice, bira se tajnim glasovanjem na 
sastanku kojeg saziva Ravnatelj Knjižnice. Za člana Upravnog vijeća izabran je onaj kandidat  
za kojeg je glasovala natpolovična većina nazočnih radnika. Ukoliko dva ili više kandidata 
imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja, a u drugi krug idu kandidati s jednakim brojem 
glasova. 

Svaki radnik može predložiti kandidata za člana Upravnog vijeća.“  
“ 

Članak 5. 
 

            U članku 21. stavku 2. Statuta Knjižnice, riječ: „punomoćno“, zamjenjuje se riječju: 
„pravovaljano“.  

Članak 6.  
  
 U članku 26. Statuta Knjižnice, iza riječi: „zamjenik“ dodaje se riječ: „predsjednika“.  

 
Članak 7.  

 
           U članku 27. Statuta Knjižnice: 
- u stavku 2., brišu se riječi: „Osim poslova iz stavka 1. ovog članka“ te se u drugom 

podstavku, iza riječi: „Knjižnicu“ upisuju riječi: „u svim postupcima pred sudovima i 
ovlaštenim javnopravnim tijelima“. U sedamnaestom podstavku, riječ: „kolegija“, 
zamjenjuje se riječju: „vijeća“ 
 

Članak 8. 
 

 Članak 28. Statuta Knjižnice, briše se.  

Članak 9.  

 Članak 29. Statuta Knjižnice, mijenja se i glasi:  

„Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Čakovca na prijedlog 
Upravnog vijeća.  
 Za ravnatelja Knjižnice može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih 
zakonom ispunjava i sljedeće posebne uvjete: 
- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij ili specijalistički diplomski stručni studij  ili s njim izjednačen studij  
- najmanje 5 godina rada u knjižnici, 
- da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima, temeljem kojih se može 

očekivati da će s uspjehom voditi Knjižnicu. 
- da ima položen stručni knjižničarski ispit.  

Ravnatelj Knjižnice imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada.  
Iznimno  od stavka 2.ovog 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 (3) 
godine od dana imenovanja, te ispunjava ostale uvjete propisane statutom.  

Za vršitelja dužnosti ravnatelja, može se bez provođenja javnog natječaja, imenovati 
osoba koja ima obrazovanje propisano prethodnim stavkom, koja nije djelatnik javne 
knjižnice, a najdulje do godinu dana.“  
 

Članak 10. 
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 U članku 30. Statuta Knjižnice: 

- u 1. stavku, riječi: „u javnim glasilima“, zamjenjuje se riječima: „na mrežnim stranicama 

Knjižnice, u Narodnim novinama te u lokalnom tjedniku“; 

- u 3. stavku, riječ: „obavezno“, zamjenjuje se riječju: „u pravilu“, a broj „33“ zamjenjuje se 

brojem: „32“ 

- u 4. stavku: - u prvom podstavku  brišu se riječi: „iz članka 29. ovog Statuta“;  

-u drugom podstavku, riječ: „za“, zamjenjuje se riječju: „na“, a riječi: „u članku 33. ovog 

Statuta“, brišu se; 

-u trećem podstavku, riječi: „je 15 dana od dana objave natječaja“, brišu se; 

-dodaje se peti podstavak koji glasi: „- rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obavješteni 
o izboru.“ 

-     dodaje se novi 5. stavak koji glasi: „Prijave kandidata na natječaj za ravnatelja, podnose 
     se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.“ 
- u dosadašnjem stavku 5. koji će postati stavak 6., riječi: „gradonačelniku“, zamjenjuju se 

riječima: „Gradskom vijeću“.  
Članak 11. 

 Članak 31. Statuta Knjižnice, mijenja se i glasi: 
„Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od kandidata ne bude izabran, 

natječaj će se ponoviti. Do imenovanja ravnatelja Knjižnice na temelju ponovljenog natječaja, 
imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja Knjižnice, ali najduže do godinu dana.  

Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja Knjižnice. 
U roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja, Upravno vijeće 

dužno je raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja.“ 
 
  Članak 12. 

 U članku 32. Statuta Knjižnice, riječ: „Gradonačelnik“ zamjenjuje se riječju: „Gradsko 

vijeće“, riječ: „dužan“ zamjenjuju se riječju: „dužno je“, a riječi „90 dana“ zamjenjuju se riječju 

„45 dana“ 

  Članak 13.  

Članak 34. Statuta Knjižnice, mijenja se i glasi:  
„Ravnatelj Knjižnice može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata za koji je 

imenovan: 
- ako ravnatelj podnese zahtjev za razrješenje, 
- ako nastupe razlozi koji po posebnim ili općim propisima o radu, dovode do prestanka 

radnog odnosa,  
- ako nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči veću štetu Knjižnici ili ako zanemaruje ili 

nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u 
obavljanju djelatnosti Knjižnice 

- ako ne postupa sukladno propisima ili općim aktima Knjižnice ili neosnovano ne izvršava 
odluke tijela Knjižnice ili postupa protivno njima.“ 

 
Članak 14.  

 
 U članku 35. stavku 1. Statuta Knjižnice, riječ: „kojima“, zamjenjuje se riječju: 
„kojemu“.  
 

Članak 15. 
 

 U članku 36. Statuta Knjižnice, broj: „34“ zamjenjuje se brojem: „33“, a riječ: 
„gradonačelniku“, zamjenjuje se riječju: „Gradskom vijeću“.  
 

Članak 16. 
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 U članku 37. Statuta Knjižnice, iza riječi: „natječaj“,  upisuju se riječi: „za imenovanje 

ravnatelja“.  

Članak 17.  

 Članak 38. Statuta Knjižnice, mijenja se i glasi: „Razriješena osoba može odluku o 
razrješenju pobijati tužnom pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana zaprimanja 
odluke o razrješenju, ako smatra da nisu postojali razlozi za razrješenje ili da je u postupku 
donošenja odluke o razrješenju došlo do povrede koja je značajno utjecala na ishod 
postupka.“ 
 

Članak 18. 
 

 Naslov: „3. Stručni kolegij“ mijenja se i glasi: „VI. STRUČNO VIJEĆE“ 
 U članku 40. Statuta Knjižnice, riječi: „Stručni kolegij“ zamjenjuje se riječima: „Stručno 
vijeće“. 
 2. stavak mijenja se i glasi: 
 „Stručno vijeće čine svi stručni djelatnici Knjižnice koji obavljaju knjižničarske poslove, 
a imenuje ih ravnatelj ustanove.“ 
 

Članak 19. 
 

 U članku 41. Statuta Knjižnice, dodaje se stavak 2. koji glasi:  
„Stručno vijeće razmatra i daje mišljenja o stručnim i drugim pitanjima rada i razvitka 

Knjižnice, predlaže način organiziranja i vođenja stručnog rada.“ 
 

Članak 20.  

 Naslov: „VII. Programiranje rada i planiranje razvitka Knjižnice“, mijenja se u naslov: 

„VII. PLAN RADA I RAZVITKA KNJIŽNICE“.  

Članak 21. 

 U članku 42. Statuta Knjižnice, riječi: „Godišnji program rada“, zamjenjuje se riječima: 

„Plan rada i razvitka“, a na kraju rečenice dodaju se riječi: „za jednogodišnje razdoblje.“ 

Članak 22. 

 U članku 43. Statuta Knjižnice, stavak 1. briše se. U stavku 2., riječi: „Plan razvitka“ 

mijenjaju se u riječi: „Plan rada i razvitka“. Riječi: „program rada“ zamjenjuju se riječima: 

„plan rada“. 

Članak 23. 

 U članku 44. Statuta Knjižnice, riječi: „programa“, zamjenjuju se riječju: „plana“. 

 

  Članak 24. 

 U članku 47. Statuta Knjižnice, u stavku 1. riječi „Knjižnice i čitaonice Čakovec“ 

zamjenjuju se riječju „Knjižnice“  

 

Članak 25.. 

 U članku 49. Statuta Knjižnice, u stavku 2. riječ „programom“ zamjenjuje se riječju 

„planom“ 
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Članak 26.  

 U članku 53. Statuta Knjižnice, u stavku 1. na kraju rečenice, dodaju se riječi: „i 

Kolektivnim ugovorom“. Stavak 2. se briše.  

Članak 27.  

 U članku 54. u stavku 1., drugom podstavku, riječ: „programa“, zamjenjuje se riječju: 

„plana“ 

Članak 28. 

 U članku 55. Statuta Knjižnice, iza riječi: “kulture“ dodaju se riječi: „i medija“, a riječi: 

„kao i Savjetu za knjižnice Hrvatske“ zamjenjuju se riječima „Nacionalnoj i sveučilišnoj 

knjižnici“  

Članak 29.  

 U naslovu: „X. NADZOR NA ZAKONITOŠĆU RADA KNJIŽNICE“ dodaju se riječi: „I 

STRUČNI NADZOR“ 

Članak 30. 
 U članku 56. Statuta Knjižnice:  

Stavak 1 mijenja se i glasi: „Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Knjižnice obavlja 
Ministarstvo nadležno za poslove kulture, ako posebnim zakonom nije drukčije 
određeno.“ 
Stavak 2. briše se. 

 

Članak 31. 

 U članku 57. Statuta Knjižnice, riječi: „Razvojna služba nacionalne sveučilišne 

knjižnice“, zamjenjuju se riječima: „Nacionalna i sveučilišna knjižnica“.  

Članak 32. 

 Članak 59. Statuta Knjižnice mijenja se i glasi:  

 „Ravnatelj i stručni djelatnici koje ovlasti ravnatelj, mogu putem tiska, radija, TV, 

mrežnih stranica Knjižnice i društvenih mreža Knjižnice, obavještavati javnost o radu, 

poslovanju i razvoju Knjižnice.“ 

Članak 33. 

 U članku 63. Statuta knjižnice, u stavku 1. brišu se podstavci 2. I 4.:  
„- Pravilnik o plaćama djelatnika Knjižnice, 
-Pravilnik o financijskom poslovanju i računovodstvu“  
Podstavak 9.mijenja se i glasi: „Poslovnik o radu Upravnog vijeća“ 

 
Članak 34. 

 
 U članku 64. Statuta Knjižnice, u stavku 2., riječi: „danom objavljivanja“ zamjenjuju se 
riječima: „prvog dana od dana objave“.  
 

Članak 35. 
 
 U članku 65. Statuta Knjižnice, briše se riječ: „potvrdu“, i zagrada kod riječi: 
„suglasnost“ briše se.  
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Članak 36. 
 

 Članci od broja 29. do broja 69. postaju članci od broja 28. do broja 68.  
 

Članak 37. 
 
 Ostale odredbe Statuta Knjižnice, ostaju na snazi.  
 

Članak 38. 
 

 Ovu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice, donosi Upravno vijeće 
Knjižnice, nakon dobivanja prethodne suglasnosti od Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 

Članak 39. 
 

 Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice, stupa na snagu prvog dana 
od dana objave.  
 
 
KLASA: 012-03/21-02/01 
URBROJ: 2109-104-21-01/2 
 
  
Čakovec, 10. prosinac 2021. 

 
                                                                       PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 
                                                                                 Lana Rođak, mag. oec.  


