
Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Belišće, na temelju čl. 6. i čl. 14. Statuta Gradske 
knjižnice i čitaonice Belišće (Službeni glasnik grada Belišća 8/08), čl. 2. Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Belišće (Knjižnica Ur. br. 
7/2009, Klasa: 612-04/09-02/01) te na temelju čl. 27. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 
5/98, 104/00, 69/09) i prethodne suglasnosti Gradskog vijeća grada Belišća  (Klasa: 021-
05/14-01/05, Ur.br.: 2185/02-1-14-6  od 27.5.2014.) dana 27.5.2014. g., donosi sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Belišće 
 

Članak 1. 
 
U članku 5., stavak 3. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Belišće (u daljnjem tekstu 
Statuta) mijenja se i sada glasi: 
 
„Sjedište Knjižnice je u Belišću, Kralja Tomislava 206.“ 
 

Članak 2. 
 
Članak 15. Statuta mijenja se i sada glasi: 

 
"Članak 15. 

 
Za ravnatelja/icu samostalne knjižnice može biti imenovana 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, 

- najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci, 
- stručne i organizacijske sposobnosti. 
Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, u slučaju da se na ponovljeni natječaj ne javi 
osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, za ravnatelja/icu samostalne 
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, 

- deset godina rada u kulturi.“ 
 

Članak 3. 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Gradske 
knjižnice i čitaonice Belišće. 
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Prilog: Obrazloženje uz Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice i 
čitaonice Belišće 
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Predmet: OBRAZLOŽENJE 

                 uz prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice i čitaonice 
Belišće 

 
 

Temeljem osnivanja Knjižnice kao javne i samostalne ustanove, 23.12.2008. godine 
donesen je Statut Gradske knjižnice i čitaonice Belišće (u daljnjem tekstu Statut), koji je na 
sjednici Gradskog vijeća grada Belišća (31.12.2008.) odobrilo Gradsko vijeće grada 
Belišća, a što je objavljeno u Službenom glasniku grada Belišća, br. 8/08. Prema članku 6. 
Statuta, Knjižnica može promijeniti naziv i sjedište odlukom Osnivača. Preseljenjem u nove 
prostore, Knjižnica je promijenila sjedište te na temelju toga donosim prijedlog naveden u 
članku 1. te molim Gradsko vijeće da odobri isti.  
 

Članak 2. predlažem na temelju promjene u Zakonu o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 
104/00, 69/09). Po Zakonu o knjižnicama iz 1997. godine i Statutom, za ravnatelja 
Knjižnice mogla je biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za diplomiranog knjižničara 
utvrđene pozitivnim propisom, ima stručne i organizacijske sposobnosti te najmanje tri 
godine radnog iskustva u knjižničnoj djelatnosti te iznimno od toga, osoba koja ima višu 
stručnu spremu i položeni stručni ispit za knjižničara, ako se na ponovljeni natječaj ne javi 
osoba koja ispunjava prve navedene uvjete. 
Godine 2009. promijenio se tekst unutar Zakona o knjižnicama (članak 27., stavak 2. i 3.) 
te se predlaže promjena u sljedećoj formi: 
"Za ravnatelja samostalne knjižnice može biti imenovana 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. Također, mora imati 
najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci i stručne i organizacijske sposobnosti.  
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba 
koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, za ravnatelja samostalne 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 osoba koja ima deset godina rada u kulturi.“ 
  
U skladu s prethodno navedenim, predlaže se Gradskom vijeću grada Belišća da donese 
prethodnu suglasnost na predloženu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradske 
knjižnice i čitaonice Belišće, kako glasi u ovom Obrazloženju. 
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