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Temeljem 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), Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne 

ustanove Gradske knjižnice Oroslavje (Službeni glasnik KZŽ broj:11/2016. god.), uz 

prethodnu suglasnost Gradskog vijeća grada Oroslavja (Klasa: 021-04/17-01/01, 

Ur.broj. 2113/01-01/01-19-19), potvrdom Gradskog vijeća Grada Oroslavja na svojoj 

19. Sjednici održanoj dana 07.11.2019., v.d. ravnatelja Gradske knjižnice Oroslavje 

donosi 

 

S T A T U T 

GRADSKE KNJIŽNICE OROSLAVJE 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Statutom Gradske knjižnice Oroslavje  (dalje u tekstu: Statut) uređuje se 

status, naziv, sjedište i djelatnost, zastupanje i predstavljanje, upravljanje, unutarnje 

ustrojstvo, ovlasti tijela upravljanja te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti 

i poslovanja Gradske knjižnice Oroslavje (dalje u tekstu: Knjižnica). 

 Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Statutu koriste u muškom rodu su 

neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola. 

 

Članak 2. 

Knjižnica je osnovana Odlukom Gradskog vijeća Grada Oroslavja (Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 20/05) i Odlukom o izmjenama i dopunama 

Odluke o osnivanju javne ustanove Gradske knjižnice Oroslavje (Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije, br. 34/2017) kao samostalna javna ustanova za 

obavljanje knjižnične djelatnosti. 

Osnivač i vlasnik Knjižnice je Grad Oroslavje.  

Prava i dužnosti osnivača obavlja Gradsko vijeće Grada Oroslavja (u daljnjem 

tekstu: Gradsko vijeće). 

 

Članak 3. 

Knjižnica obavlja svoju djelatnost u skladu sa Zakonom, odlukama Osnivača, 

ovim Statutom i drugim općim aktima.   

 

 

II. STATUS, PRAVNI POLOŽAJ, NAZIV, SJEDIŠTE, PEČAT I ŠTAMBILJ 

KNJIŽNICE 
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Članak 4. 

Knjižnica je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova kod Trgovačkog 

suda u Zagrebu i u upisnik knjižnica koje vodi Ministarstvo kulture Republike 

Hrvatske.  

U pravnome prometu s trećim osobama Knjižnica ima pravo i obveze utvrđene 

zakonom i drugim propisima, odlukama Osnivača, ovim Statutom i drugim općim 

aktima Knjižnice.  

 

Članak 5. 

Naziv Knjižnice je Gradska knjižnica Oroslavje. 

Sjedište Knjižnice je u Oroslavju, Park Vranyczany 1.  

O promjeni naziva i sjedišta Knjižnice odlučuje Osnivač, na prijedlog ravnatelja 

Knjižnice. 

Naziv Knjižnice mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njezino sjedište. 

Knjižnica djelatnost obavlja sredstvima, opremom i knjižnim fondom u prostoru 

od 300 m2. 

Članak 6. 

Knjižnica ima pečat okruglog oblika, promjera 29mm s tekstom na obodu 

kružnice: Gradska knjižnica Oroslavje, a u sredini sjedište, Oroslavje. 

Knjižnica ima štambilj pravokutnog oblika, dimenzija 39x9mm s nazivom i 

sjedištem ustanove, GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE, Oroslavje.  

Ravnatelj odlukom određuje broj, te način uporabe i čuvanja štambilja. 

 

Članak 7. 

Prema namjeni i sadržaju knjižničnoga fonda, Knjižnica djeluje kao narodna 

knjižnica. 

 

III. DJELATNOST KNJIŽNICE 

Članak 8. 

Djelatnost Knjižnice je: 

- knjižnična: nabava knjižnične građe i izgradnja knjižničnih zbirki, stručna 

obrada, pohrana, čuvanje i zaštita knjižnične građe, provođenje mjera zaštite 

knjižnične građe koja je kulturno dobro, omogućavanje pristupačnosti 

knjižnične građe, pružanje informacijskih usluga, posudbu i davanje na 

korištenje knjižnične građe uključujući i međuknjižničnu posudbu, digitalizacija 

knjižnične građe, usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju 

knjižnične građe, informacijskih pomagala i drugih izvora, vođenje 

dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj 
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građi, korisnicima i o korištenju usluga knjižnice, prikupljanje statističkih 

podataka vezanih uz provedbu propisa kojima se uređuju autorska i srodna 

prava, 

- organiziranje izložbi, 

- pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i 

programa, 

- suradnja s udrugama, pojedincima i ustanovama 

- izdavačka: tiskanje knjiga, brošura, časopisa i drugih periodičnih publikacija, 

plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih publikacija 

- prodaja knjiga, zbornika radova, časopisa, brošura i predmeta s radionica koji 

promoviraju djelatnost Knjižnice 

- ostali poslovi shodni naravi svoje djelatnosti u cilju stjecanja sredstava za 

razvoj knjižnične djelatnosti prema iskazanim potrebama i propisima. 

Pored djelatnosti iz stavka 1 ovog članka, Knjižnica obavlja financijske te 

administrativne poslove vezane uz rad Knjižnice. 

 

Članak 9. 

Ove djelatnosti obavljaju se na temelju Godišnjeg plana i programa rada 
Knjižnice.  

 

IV. USTROJSTVO I UPRAVLJANJE KNJIŽNICOM 

 

Članak 10. 

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Knjižnice u 
cilju ostvarivanja knjižnične djelatnosti. 

Unutarnje ustrojstvo i način rada Knjižnice, te popis i opis poslova radnih 
mjesta i uvjeti koje trebaju ispunjavati zaposlenici na tim radnim mjestima pobliže se 
utvrđuju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada kojeg donosi ravnatelj 
Knjižnice. 

 

V. TIJELA KNJIŽNICE 

 

Članak 11. 

Knjižnicom upravlja ravnatelj. 

 

Članak 12. 

Ravnatelj uz poslove određene zakonom i ovim Statutom: 

- organizira i vodi poslovanje i stručni rad Knjižnice,  

- predstavlja i zastupa Knjižnicu i ima sva prava i obveze sukladno Zakonu o 
ustanovama, Zakonu o knjižnicama i ovim Statutom 
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- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Knjižnice u pravnom prometu i 
pred tijelima državne vlasti te zastupa Knjižnicu pred sudovima, upravnim i 
drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, 

- donosi plan i program rada Knjižnice i mjere za njegovo provođenje, 

- donosi financijski plan i godišnji obračun Knjižnice, 

- podnosi Osnivaču izvješća o poslovanju Knjižnice i ostvarenju njezina 
programa rada, 

- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa djelatnika Knjižnice, 

- odlučuje o raspoređivanju djelatnika u Knjižnici, te o drugim pravima i 
obvezama iz radnog odnosa ukoliko zakonom i drugim propisom  nije drukčije 
određeno, 

- daje naloge i upute za rad pojedinim djelatnicima za obavljanje određenih 
poslova, 

- odlučuje o disciplinskoj odgovornosti u Knjižnici sukladno zakonskim 
ovlastima, 

- donosi Statut i njegove izmjene i dopune uz prethodnu suglasnost Osnivača, 

- donosi druge opće akte Knjižnice i njihove izmjene i dopune 

- razmatra prijedloge sindikata u svezi s ostvarivanjem prava djelatnika i 
njihovog materijalnog položaja, 

- potpisuje ugovore koje sklapa Knjižnica 

- donosi odluku o visini članarine i drugih naknada za usluge Knjižnice 

- odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i općim aktima Knjižnice 

 

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Knjižnice te provedbu 
Statuta.  

 

Članak 13. 

Ravnatelj ne može bez prethodne suglasnosti Osnivača sklapati poslove o 
stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina ili druge imovine, niti ugovoriti drugi 
posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi 10.000,00 kuna. 

 

Članak 14. 

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Knjižnicu u pravnom 
prometu. Punomoć može dati samo u granicama svoje ovlasti, a daje se sukladno 
odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi. 

 

Članak 15. 

Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješava Gradsko vijeće. Javni natječaj za 
imenovanje ravnatelja raspisuje Gradsko vijeće.  

Natječaj priprema, utvrđuje prijedlog teksta istog i provodi ga do donošenja 
odluke o imenovanju, Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća (u daljnjem 
tekstu: Odbor) 
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Odbor dostavlja uz prijedlog za raspisivanje natječaja Gradskom vijeću i 
utvrđeni prijedlog teksta natječaja. 

 

Članak 16. 

Ravnatelja se imenuje na rok od četiri godine. 

Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. 

Ravnateljem Knjižnice može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg 
plana rada, imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrira-
ni 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 is-
punjava druge uvjete propisane Statutom. 
 
 Iznimno od stavka 3. ovog članka, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba 
koja ima propisane uvjete za ravnatelja, može se na temelju predloženog četverogo-
dišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili 
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stru-
čni 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 Statu-
tom. 
 

 

Članak 17. 

Natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje se u javnom glasilu. 

U natječaju se najmanje objavljuju: uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, 
prilozi koje je kandidat dužan priložiti, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se 
primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o 
izboru.  

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od 8 dana od 
dana objave natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru dulji od 45 
dana od isteka roka za podnošenje prijava.  

 

Članak 18. 

Odbor obrađuje primljene prijave kandidata za ravnatelja i predlaže Gradskom 
vijeću imenovanje ravnatelja, odnosno donošenje druge odluke.  

Gradsko vijeće šalje, u roku određenom u natječaju, svakom prijavljenom 
kandidatu obavijest o izboru sa poukom o njegovom pravu da pogleda natječajni 
materijal i da u roku od 15 dana od primitka obavijesti može tražiti sudsku zaštitu 
tužbom kod Upravnog suda Republike Hrvatske.  

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o 
imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne 
ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.  

 

Članak 19. 
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Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata 
ne bude izabran, natječaj se ponavlja ako pisanim zakonom nije drugačije određeno. 

Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se 
vršitelj dužnosti ravnatelja najduže do godinu dana.  

 

Članak 20. 

Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan. 

Prijedlog za razrješenje ravnatelja utvrđuje Odbor za izbor i imenovanje.  

Gradsko vijeće dužno je razriješiti ravnatelja: 

1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,  

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se 
uređuju radni odnosi dovede do prestanka ugovora o radu,  

3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Knjižnice ili neosnovano ne 
izvršava odluke Osnivača,  

4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Gradskoj knjižnici 
veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale 
ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Knjižnice. 

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se 
izjasni o razlozima za razrješenje.  

U slučaju razrješenja ravnatelja Gradsko vijeće imenovat će vršitelja dužnosti 
ravnatelja, te je dužno raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana 
imenovanja vršitelja dužnosti.  

Ravnatelj koji je razriješen vraća se na radno mjesto koje je obavljao prije 
obavljanja dužnosti ravnatelja.  

 

Članak 21. 

Protiv odluke o razrješenju, ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti 
sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta 
povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje 
propisani odredbom članka 25. ovog Statuta. 

Tužba iz stavka 1. ovog članka podnosi se nadležnom sudu u roku od trideset 
dana od primitka odluke o razrješenju.  

 

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE KNJIŽNICE 

 

Članak 22. 

Knjižnica posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen 
Zakonom, Odlukom o osnivanju, ovim Statutom i drugim općim aktima Knjižnice. 

Imovinu Knjižnice čine sredstva koja su pribavljena od Osnivača i iz drugih 
izvora, odnosno prihoda od obavljanja djelatnosti, sponzorstva, darovanja i na drugi 
način u skladu sa Zakonom, oprema i ukupan knjižnični fond.  

O imovini Knjižnice dužni su skrbiti svi radnici Knjižnice. 
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Imovinom Knjižnice upravlja ravnatelj uz suglasnost Osnivača, sukladno Aktu 
o osnivanju i ovom Statutu. 

 

Članak 23. 

Sredstva za rad Knjižnice osigurava Osnivač, što uključuje sredstva za plaće, 
sredstva za nabavu građe, sredstva za program, materijalne izdatke, stalno stručno 
usavršavanje knjižničarskih djelatnika i sredstva za zaštitu knjižnične građe, kao i 
sredstva za investicije i investicijsko održavanje, ako posebnim zakonom nije drukčije 
određeno. 

Sredstva za posebne programe osigurava Osnivač, a ovisno o svome interesu 
i tijela državne uprave u čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje, kao i jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave na području kojih se program ostvaruje 
te druge pravne i fizičke osobe. 

Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se i iz vlastitih prihoda, sponzorstvima, 
darovanjima i na drugi način u skladu sa zakonom.  

Sredstva Knjižnice, kao i eventualno ostvarena dobit, raspoređuje se isključivo 
za obavljanje i razvoj utvrđene djelatnosti. 

Za obveze preuzete u pravnom prometu Knjižnica odgovara cijelom svojom 
imovinom – potpuna odgovornost. 

Osnivač Knjižnice solidarno i neograničeno odgovara za njezine obveze.  

 

Članak 24. 

Knjižnica ne može bez suglasnosti Osnivača steći, opteretiti ili otuđiti 
nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene aktom o 
osnivanju ili statutom Knjižnice.  

 

VII.  JAVNOST RADA GRADSKE KNJIŽNICE 

 

Članak 25. 

 Rad Knjižnice je javan. 

 Knjižnica je dužna pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju 
djelatnosti ili djelatnosti za koju je osnovana. 

O obavljanju svoje djelatnosti i načinu pružanja usluga Knjižnica izvješćuje 
građane sredstvima javnog priopćavanja, izdavanjem publikacija ili na drugi 
primjeren način. 

Ravnatelj Knjižnice dužan je svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim 
osobama omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže i nadzire u 
skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. 

 

Članak 26. 

Knjižnica je dužna u razumnom roku davati sredstvima javnog informiranja na 
njihov zahtjev informacije o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u 
odgovarajuću dokumentaciju. 
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Knjižnica će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju ako 
je ona zakonom, aktom o osnivanju Knjižnice ili statutom Knjižnice određena kao 
službena, poslovna, znanstvena ili umjetnička tajna te kad se odnosi na osobne 
podatke fizičkih osoba. 

 

Članak 27. 

 Za javnost rada Knjižnice odgovoran je ravnatelj. 

 

VIII. OPĆI AKTI I POJEDINAČNI AKTI 

 

Članak 28. 

 Opći akti Knjižnice su: Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se pobliže 
utvrđuje  ustrojstvo, ovlasti, način odlučivanja pojedinih tijela te uređuju ostala pitanja 
od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Knjižnice, a koji se donose uz 
suglasnost Osnivača i nadležnih državnih tijela. 

 

Članak 29. 

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od njihove objave na oglasnoj ploči 
Knjižnice. Statut i drugi opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. 

 

Članak 30. 

Knjižnica osigurava korisnicima svojih usluga uvid u odredbe općih akata koji 
su u svezi s pružanjem usluga. 

 

IX. SURADNJA SA SINDIKATOM 
 

Članak 31. 
 Sindikalno organiziranje u Knjižnici je slobodno. 
 Knjižnica je dužna osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika, staviti na 
raspolaganje obavijesti koje su mu potrebne za obavljanje njegove dužnosti te omo-
gućiti uvid u akte i dokumente u vezi s otkrivanjem i zaštitom prava djelatnika iz rad-
nog odnosa. 
 

X. POSLOVNA TAJNA 

 

Članak 32. 

 Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje 
na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju ustanove ili štetilo njezinom 
ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih. 

 

Članak 33. 

Tajnim se podacima smatraju podaci koje ravnatelj, sukladno pozitivnim 
propisima i općem aktu odredi tajnim, svi podaci koje kao tajne javno tijelo ili druga 
pravna osoba priopći Knjižnici, mjere i način postupanja u slučaju nastanka 
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izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se odnose na obranu te druge isprave i podaci 
čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima ustanove, njezina 
osnivača, te državnih tijela i organa. 

Radnici Knjižnice dužni su čuvati podatke koji se smatraju tajnima bez obzira 
na način saznanja o tim podacima ili pribavljanja odnosno stjecanja mogućnosti 
uvida u takve podatke. 

 

Članak 34. 

Isprave i podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu može nadležnim tijelima 
priopćavati ravnatelj ili osoba koju on ovlasti. 

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja razlog za raskid Ugovora 
o radu. 

 

Članak 35. 

 Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi 
radnici Knjižnice i Gradonačelnik bez obzira na način saznanja o tim podacima ili 
pribavljanja odnosno stjecanja mogućnosti uvida u takve podatke. 

 Obveza čuvanja tajnih podataka traje i nakon prestanka radnog odnosa u 
Knjižnici, sukladno pozitivnim propisima. 

 

XI. NADZOR NAD RADOM USTANOVE 

 

Članak 36. 

Stručni nadzor nad radom Knjižnice propisan je sukladno odredbama Zakona 
o knjižnicama.  

Nadzor nad zakonitošću rada Knjižnice obavlja Ured državne uprave u 
Krapinsko-zagorskoj županiji. 

Nad financijskim poslovanjem Knjižnice nadzor obavlja nadležno tijelo državne 
uprave, odnosno pravna osoba koja ima za to javnu ovlast. 

 

XII. PRESTANAK USTANOVE 

 

Članak 37. 

Odluku o prestanku i statusnim promjenama Knjižnice donosi Osnivač uz 

potrebne suglasnosti i sukladno Zakonom o ustanovama.  

Odluka o prestanku i statusnim promjenama Knjižnice mora sadržavati i 

odredbe o zaštiti i smještaju knjižnične građe na temelju mišljenja knjižnice koja 

obavlja matičnu djelatnost. 
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Članak 38. 

Ustanova prestaje: 

1. pravomoćnošću sudske odluke kojom je utvrđena ništavost upisa ustanove u 
sudski registar; 

2. pravomoćnošću odluke o zabrani obavljanja djelatnosti za koju je osnovana; 

3. prestankom važenja dozvole za obavljanje djelatnosti za koju je ustanova 
osnovana; 

4. odlukom Osnivača o prestanku ustanove; 

5. pripojenjem drugoj ustanovi ili podjelom na dvije ili više ustanova; 

6. pravomoćnošću sudske presude o ukidanju ustanove i 

7. drugim slučajevima određenim zakonom ili aktom o osnivanju. 

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 39. 

 Knjižnica je dužna uskladiti opće akte koji nisu u suglasnosti s odredbama 
ovog Statuta u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu. 

 

Članak 40. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči 
Knjižnice, a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Gradske 
knjižnice Oroslavje od 08.02.2019. god. 

 

 

KLASA: 030-02/19-01/01 

URBROJ: 2113-04-05/19-01 

 

U Oroslavju, 30.10.2019. 

 

 

 

 

Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Knjižnice dana  08.11.2019.g. te je stupio 
na snagu dana 16.11.2019.g. 

 

 

v.d. ravnatelja: 

Sandra Šamec, mag.bibl. 

 


