REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 012-03/20-01/08
URBROJ: 2103/01-01-20-4
Bjelovar, 20. ožujka 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na
Izmjene i dopune Statuta Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o davanju
prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Narodne knjižnice „Petar
Preradović“ Bjelovar i u povodu toga donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i
dopune Statuta Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar kao u tekstu Nacrta i
upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će
pročelnica Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Jasna
Grgić Škaurin.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za kulturu, zdravstvo,
socijalnu skrb i opće poslove
KLASA: 012-03/20-01/08
URBROJ: 2103/01-01-04/1-20-3
Bjelovar, 19. ožujka 2020.

Gradonačelnik Grada Bjelovara
Dario Hrebak

PREDMET: Nacrt Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune
Statuta Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar
Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Odluke o davanju
prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Narodne knjižnice „Petar Preradović“
Bjelovar, utvrdi ga kao Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje
i donošenje.

PROČELNICA
Jasna Grgić Škaurin, dipl. soc. radnica

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

NACRT
Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99,
35/08, 127/19), članka 18. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ("Narodne novine"
broj 17/19, 98/19), članka 18. Statuta Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar i članka
31. stavka 1. točke 13. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj
2/13, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na__. sjednici održanoj __. ožujka
2020. donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune
Statuta Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar
I.
Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Narodne knjižnice „Petar
Preradović„ Bjelovar u tekstu koji je utvrdilo Upravno vijeće Narodne knjižnice „Petar
Preradović„ Bjelovar na 30. sjednici održanoj 19. veljače 2020. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Bjelovara“.

KLASA: 012-03/19-01/08
URBROJ: 2103/01-02-20-2
Bjelovar, __. ožujka 2020.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

OBRAZLOŽENJE
Pravni temelj za donošenje Odluke:
Usuglašavanje Statuta s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
ustanovama („Narodne novine 127/19“), Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
(„Narodne novine“ 17/19) te Zakona o izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj
djelatnosti („Narodne novine“ 98/19).
U članku 24. stavak 2 Statuta „Javni natječaj za ravnatelja Knjižnice objavljuje se u javnim
glasilima.“ mijenja se sukladno članku 30 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
ustanovama („Narodne novine 127/19“) i sada glasi: „javni natječaj za imenovanje ravnatelja
objavljuje se na mrežnim stranicama ustanove i u „Narodnim novinama“.
U članku 26. stavak 1. i 2. Statuta iza riječi „s njim izjednačen studij“ brišu se riječi „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“ radi identičnog
usklađivanja s člankom 20. točka 9. i 10. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
(„Narodne novine“ 17/19) koji glasi: „Ravnateljem 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, položen stručni knjižničarski ispit, najmanje
pet godina rada u knjižnici, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te
ispunjava druge uvjete propisane statutom.“
U članku 27. stavak 2. Statuta:
• točka 1. riječ „radnom odnosu“ zamjenjuje se riječju „radu“,
• točka 2. riječi „propisima kojima se uređuje radni odnos dovode do prestanka ugovora
o radu“ zamjenjuje se riječima „općim propisima o radu dovode do prestanka radnog
odnosa“,
• točka 3. riječ „po“ zamjenjuje se riječju „sukladno“.
sve sukladno odredbama članka 32 stavak 1.,2.,3. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona
o ustanovama („Narodne novine 127/19“)..
U članku 27. briše se stavak 3. Statuta: „Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se
mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.“ sukladno članku 32. stavak
4. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama („Narodne novine 127/19“). koji
glasi „stavak 3. briše se“.
U članku 27. Statuta dosadašnji stavak 4. i 5. postaju stavak 3. i 4. te se u sadašnji stavak 4.
iza riječi „natječaj za“ dodaje se riječ „imenovanje“ te sada glasi: „U slučaju razrješenja
ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a ustanova je dužna raspisati natječaj
za imenovanje ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.“
sukladno članku 32. stavak 5. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama
(„Narodne novine 127/19“).
U članku 28. Statuta mijenja se tekst: „ 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 člankom 27. ovog Statuta. Tužba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se
nadležnom sudu u roku od trideset dana od dana primitka odluke o razrješenju“, te sada
glasi: “Razriješena osoba može odluku o razrješenju pobijati tužbom pred nadležnim sudom
u roku od trideset dana od dana zaprimanja odluke o razrješenju ako smatra da nisu postojali
razlozi za razrješenje iz članka 27. ovoga Statuta ili da je u postupku donošenja odluke o
razrješenju došlo do povrede koja je značajno utjecala na ishod postupka.“ sukladno

odredbama članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama („Narodne
novine 127/19“).
Članak 48. Statuta: „Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata knjižnice obavlja Ured
državne uprave u županiji na području koje je njezino sjedište, ako posebnim zakonom nije
drugačije određeno.“ mijenja se i glasi: „Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata knjižnice
kojoj je osnivač druga pravna i fizička osoba obavlja ministarstvo nadležno za poslove
kulture, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno“. sukladno članku 1. točka 2. Zakona
o izmjenama zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ 98/19).
Stoga predlažemo da utvrdite Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Narodne knjižnice „Petar Preradović“ kao u tekstu Nacrta
i uputite ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Pripremila:
Željka Majurec

Pročelnica
Jasna Grgić Škaurin, dipl.soc.radnica

