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Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), 

članka 15, 18. i 19. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN17/19), v.d. 

ravnateljica Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac dana 30. listopada 2019.g. donosi: 

 

STATUT 

Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac 

 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim se Statutom uređuje status, naziv i sjedište Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac (u 

daljnjem tekstu: Knjižnica), zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze Knjižnice, 

djelatnost, ustrojstvo, vođenje i upravljanje Knjižnicom, djelokrug i način rada tijela 

Knjižnice, imovina Knjižnice, opći akti, javnost rada, te druga pitanja važna za obavljanje 

djelatnosti Knjižnice. 

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 javna ustanova koja obavlja knjižničnu djelatnost. 

 

Članak 3. 

Prava i dužnosti osnivača Knjižnice obavlja Općinsko vijeće Općine Ražanac (u daljnjem 

tekstu: Osnivač) na temelju rješenja Ministarstva kulture i prosvjete, u skladu sa člankom 78. 

stavkom 3. Zakona o ustanovama. 

 

NAZIV I SJEDIŠTE 

Članak 4. 

Knjižnica obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: 

Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac. 

U dopisivanju s fizičkim i pravnim osobama u inozemstvu, Knjižnica može uz svoj naziv 

upotrebljavati i prijevod naziva na stranome jeziku. 

Sjedište Knjižnice je u Ražancu, Ražanac XI/2 

Knjižnica je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova i u Upisnik knjižnica i knjižnica 

u sastavu, koji vodi Ministarstvo kulture. 
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Članak 5. 

Knjižnica može promijeniti naziv i sjedište odlukom Osnivača. 

 

Članak 6. 

Naziv Knjižnice mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njeno sjedište i na objektima u kojima 

obavlja svoju djelatnost. 

 

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE 

Članak 7. 

Knjižnicu predstavlja i zastupa ravnatelj. 

Ravnatelj Knjižnice ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Knjižnice 

upisane u sudski registar ustanova, odnosno poduzima sve pravne radnje u ime i za račun 

Knjižnice, zastupa Knjižnicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim 

tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima. 

Bez posebne ovlasti Osnivača ravnatelj ne može nastupati kao druga ugovorna strana i s 

Knjižnicom sklopiti ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba, 

ili u ime i za račun drugih osoba. 

Ravnatelj Knjižnice može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Knjižnicu u pravnom 

prometu. Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti, a daje ju sukladno odredbama 

zakona kojima se uređuju obvezni odnosi. 

 

Članak 8. 

U pravnom prometu Knjižnica koristi dva pečata i prijemni štambilj. 

Pečati su okruglog oblika, promjera 30 mm i 18 mm. U sredini pečata nalazi se natpis 

Ražanac, a uz obod natpis: Knjižnica Jurja Barakovića. 

Prijemni štambilj je pravokutnog oblika, širine 9 cm i dužine 16 cm, i u njemu su upisani puni 

naziv i sjedište Knjižnice. 

Svaki pečat i štambilj ima svoj broj. 

Ravnatelj odlučuje o broju pečata i štambilja. 

 

                                                                       Članak 9. 

Pečatom se ovjeravaju isprave i akti u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima državne 

uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
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Prijemni štambilj se upotrebljava za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje 

Knjižnice. 

Način uporabe pečata i štambilja svojim aktom uređuje ravnatelj Knjižnice. 

Knjižnica ima grafički znak u obliku pčele s nazivom Knjižnice.   

Znak se koristi u poslovanju Knjižnice.   

 

IMOVINA I ODGOVORNOST ZA OBVEZE KNJIŽNICE 

Članak 10. 

Imovinu Knjižnice čine stvari, prava i novac. 

Imovinom raspolaže Knjižnica pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima i 

ovim Statutom. 

Imovinu Knjižnice čine sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem 

usluga i prodajom proizvoda ili su pribavljena iz drugih izvora. 

 

Članak 11. 

Ako Knjižnica u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ona se može koristiti isključivo za 

obavljanje i razvoj djelatnosti Knjižnice, sukladno zakonu, drugim propisima i ovom statutu. 

 

Članak 12. 

Za obveze u pravnom prometu Knjižnica odgovara cijelom svojom imovinom. 

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Knjižnice. 

 

Članak 13. 

Bez suglasnosti Osnivača Knjižnica ne može: 

 steći, opteretiti i otuđiti nekretninu;  

 steći, opteretiti i otuđiti pokretnu imovinu pojedinačna vrijednost koje prelazi   

20.000,00 kuna;  

 dugoročno se zadužiti i davati jamstva za kreditno zaduživanje; 

 izdavati mjenice i druga sredstva osiguranja plaćanja vrijednost kojih prelazi  

20.000,00 kuna; 

 donijeti Statut Knjižnice;   

 promijeniti djelatnost Knjižnice;  

 osnovati drugu pravnu osobu; 
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 udružiti se u zajednicu ustanova; 

 odlučivati o davanju u zakup objekata i prostora Knjižnice 

 

DJELATNOST KNJIŽNICE 

                                                                  Članak 14.   

Djelatnost Knjižnice obuhvaća: 

 nabavu knjižnične građe; 

 stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjere zaštite   

knjižnične građe koja je kulturno dobro; 

 izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala; 

 sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka;  

 omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema 

njihovim potrebama i zahtjevima;  

 osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija; 

 poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, 

informacijskih pomagala i izvora, te  

 vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. 

Knjižnica obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski 

registar ustanova, a koje se, u manjem opsegu i uobičajeno, obavljaju uz upisanu djelatnost.  

 

Članak 15. 

Knjižnica obavlja knjižničnu djelatnost kao javnu službu.  

Zadaća Knjižnice je da u ostvarivanju javne službe nastoji zadovoljiti obrazovne, kulturne i 

informacijske potrebe svih građana na području svoga djelovanja, te da promiče dostupnost 

informacija i građe, čitanje, obrazovanje i druge kulturne aktivnosti u cilju unapređivanja 

ukupnog kulturnog i društvenog života zajednice. 

 

Članak 16. 

Knjižnica je prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda narodna knjižnica. 

 

        Članak 17.  

Knjižnica obavlja djelatnost na temelju godišnjeg programa rada. 

Godišnji program rada Knjižnice, u dijelu koji Općina Ražanac utvrdi kao svoju javnu 

potrebu, financira se iz Proračuna Općine Ražanac.  
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O izvršenju godišnjeg programa rada Knjižnica izvješćuje Osnivača. 

 

UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA KNJIŽNICE 

Članak 18. 

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalno i djelotvorno obavljanje djelatnosti i 

provođenje programa rada i razvoja Knjižnice. 

Knjižnica posluje samostalno, te omogućuju, pod jednakim uvjetima, svim građanima 

slobodan pristup informacijama i knjižničnoj građi za njihov društveni, kulturni i obrazovni 

razvitak.    

 

Članak 19. 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice pobliže se uređuju ustrojstvo, 

radna mjesta u Knjižnici i rad Knjižnice kao javne službe. 

 

Članak 20. 

Radno vrijeme Knjižnice utvrđuje ravnatelj prema potrebama djelatnosti u skladu sa 

zakonom. 

 

UPRAVLJANJE KNJIŽNICOM 

Članak 21. 

Budući da Knjižnica ima manje od pet zaposlenih, u tom slučaju nema Upravno vijeće,  

Knjižnicom upravlja Ravnatelj. 

 

Članak 22. 

U upravljanju Knjižnicom Ravnatelj sukladno čl. 19. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj 

djelatnosti obavlja sljedeće poslove: 

 donosi Program rada Knjižnice, Statut Knjižnice, Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i druge opće akte utvrđene ovim statutom i 

zakonom; 

 odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, raspodjeli sredstava i dobiti 

za obavljanje i razvoj djelatnosti; 

 nadzire provođenje programa rada i razvitka Knjižnice; 
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 predlaže promjene u organiziranju rada Knjižnice, promjenu naziva i sjedišta 

Knjižnice, statusne promjene, mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja 

Knjižnice.  

Ravnatelj razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i 

drugim općim aktima Knjižnice. 

 

RAVNATELJ KNJIŽNICE 

Članak 23. 

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Knjižnice. 

Ravnatelj Knjižnice samostalan je u radu, a za rad je odgovoran Osnivaču.  

U organiziranju i vođenju rada i poslovanja Knjižnice ravnatelj obavlja sljedeće zadaće: 

 predstavlja i zastupa Knjižnicu; 

 poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Knjižnice; 

 zastupa Knjižnicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim 

državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima; 

 predlaže Osnivaču program rada i razvitka Knjižnice;  

 provodi odluke Osnivača; 

 odlučuje o ulaganjima i nabavci opreme, te osnovnih sredstava čija pojedinačna 

vrijednost kojih ne prelazi 20.000,00 kuna;  

 donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa djelatnika; 

 Osnivaču podnosi izvješće o radu i poslovanju Knjižnice; 

 organizira rad i obavlja raspored djelatnika na radna mjesta; 

 odobrava službena putovanja i odsustva s rada djelatnicima Knjižnice; 

 obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima 

Knjižnice. 

Ravnatelj vodi stručan rad Knjižnice i za njega odgovara. 

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Knjižnice. 

 

Članak 24. 

Ravnateljem 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 
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Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u 

knjižničarskoj struci. 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za ravnatelja 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 deset 

godina rada u kulturi ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz stavka 1. 

ovog članka.                         

 

Članak 25. 

Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješava Osnivač. 

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na četiri godine. 

Ista osoba može ponovo biti imenovana ravnateljem. 

Javni natječaj raspisuje i provodi Osnivač. 

Javni natječaj se objavljuje u javnim glasilima. 

Natječaj se raspisuje najmanje 30 dana prije isteka mandata postojećeg ravnatelja. 

 

                                  Članak 26. 

Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja Knjižnice nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih 

kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. 

Do imenovana ravnatelja Knjižnice na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj 

dužnosti ravnatelja Knjižnice, najduže do godinu dana.     

 

Članak 27. 

U slučaju odsutnosti ravnatelja zamjenjuje ga djelatnik Knjižnice kojega on za to ovlasti. 

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i ovlasti ravnatelja za vrijeme dok ga zamjenjuje. 

 

Članak 28. 

Ravnatelj Knjižnice može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim 

slučajevima: 

 ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu; 

 ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se 

uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu; 
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 ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Knjižnice ili neosnovano 

ne izvršava odluke organa Knjižnice ili postupa protivno njima; 

 ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči 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. 

 

Članak 29. 

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja. 

Knjižnica je dužna raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja 

vršitelja dužnosti. 

 

FINANCIJSKO POSLOVANJE 

Članak 30. 

Financijsko poslovanje Knjižnice obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima. 

 

Članak 31. 

Knjižnica ostvaruje prihode obavljanjem djelatnosti, iz Proračuna Općine Ražanac, iz 

sponzorstava i darovanja i na druge načine u skladu sa zakonom. 

 

Članak 32. 

Vođenje financijsko-računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova obavlja se u skladu s 

odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu i 

Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. 

 

Članak 33. 

Za svaku godinu donosi se financijski plan Knjižnice te polugodišnji i godišnji izvještaj o 

izvršenju financijskog plana. 

 

  Članak 34. 

Naredbodavac za izvršavanje financijskog plana je ravnatelj. 
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OPĆI AKTI KNJIŽNICE 

Članak 35. 

Knjižnica ima sljedeće opće akte: 

 Statut; 

 Pravilnik o radu; 

 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice; 

 Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga; 

 Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih 

osoba; 

 Pravilnik o ustupanju javnih prostora; 

 Pravilnik o zaštiti od požara; 

 druge opće akte sukladno zakonu, drugim propisima i ovom Statutom. 

 

Članak 36. 

Statut i drugi opći akti Knjižnice i njihove izmjene i dopune donose se prema postupku 

utvrđenom zakonom i ovim Statutom. 

Opći akti Knjižnice stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Knjižnice, 

a iznimno, ako je to propisano općim aktom, danom objave na oglasnoj ploči. 

 

NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA KNJIŽNICE  

Članak 37. 

Nadzor nad zakonitošću rada Knjižnice obavlja Županijski ured nadležan za kulturu Zadarske 

županije.  

U provođenju nadzora, ravnatelj Knjižnice i drugi zaposlenici dužni su surađivati s ovlaštenim 

tijelima i osobama koje provode nadzor.  

 

Članak 38. 

Nadzor nad stručnim radom Knjižnice obavlja Matična služba Gradske knjižnice Zadar. 
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RADNI ODNOSI 

Članak 39. 

Radni odnosi u Knjižnici uređuju se Pravilnikom o radu i drugim općim aktima Knjižnice 

sukladno propisima koji uređuju područje kulture, općim propisima o radu, Kolektivnom 

ugovoru i drugim propisima. 

 

SURADNJA SA SINDIKATOM 

Članak 40. 

Sindikalno organiziranje u Knjižnici je slobodno. 

Knjižnica je dužna izvršavati obveze iz Zakona o radu, Pravilnika o radu i drugih propisa 

prema sindikalnom povjereniku, odnosno zaposleničkom vijeću ako je utemeljeno, i sindikatu 

u pogledu ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa te im omogućiti nesmetan rad. 

 

JAVNOST RADA 

Članak 41. 

Rad Knjižnice je javan. 

O obavljanju svoje djelatnosti i načinu pružanja usluga Knjižnica izvješćuje pravne osobe i 

građane: 

 preko sredstava javnog priopćavanja; 

 izdavanjem publikacija; 

 na drugi, primjeren način. 

 

Članak 42. 

O uvjetima i načinu rada Knjižnice ravnatelj izvješćuje djelatnike Knjižnice: 

 objavljivanjem općih akata; 

 objavljivanjem odluka i zaključaka; 

 na drugi, primjeren način. 

 

 

Članak 43. 

Ravnatelj Knjižnice i drugi ovlašteni djelatnici dužni su, u okviru svojih ovlaštenja, 

nadležnim organima, na njihov zahtjev, davati tražene podatke. 

 



11 

 

POSLOVNA TAJNA 

Članak 44. 

Poslovnom tajnom smatraju se: 

 podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisom; 

 podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Knjižnici; 

 podaci o fizičko-tehničkoj zaštiti knjižnične građe i dokumentacije Knjižnice; 

 podaci o fizičko-tehničkoj zaštiti objekata, imovine i djelatnika Knjižnice; 

 druge isprave i podaci utvrđeni zakonom i općim aktom Knjižnice čije bi 

priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Knjižnice i njezinog 

Osnivača.  

Podatke koji se smatraju poslovnom tajnom ovlaštenim tijelima i osobama mogu priopćavati 

ravnatelj i osoba koju on ovlasti. 

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi djelatnici koji na bilo koji način saznaju za sadržaj isprave 

ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom. 

Povreda čuvanja poslovne tajne predstavlja povredu radne obveze.  

O čuvanju poslovne tajne skrbi ravnatelj. 

 

ZAŠTITA OKOLIŠA 

Članak 45. 

Djelatnici Knjižnice imaju pravo i dužnost da, u okviru svojih poslova i zadaća, brinu o zaštiti 

i unapređivanju okoliša. 

Na djelatnosti koje ugrožavaju okoliš svaki je djelatnik dužan upozoriti ravnatelja i Osnivača. 

Djelatnik može odbiti obavljanje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta 

okolišu. 

Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini povredu radne obveze. 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 46. 

Knjižnica će opće akte iz članka 35. ovog Statuta uskladiti s odredbama ovog Statuta u roku 

od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu. 

Do usklađivanja općih akata Knjižnice s odredbama ovoga Statuta primjenjivat će se postojeći 

opći akti, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim statutom. 
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Članak 47. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči Knjižnice. 

 

Članak 48. 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Knjižnice Jurja Barakovića (Službeni 

glasnik Zadarske županije 02/08) od 2. studenog 2007.g. 

 

 

Ur. br.  78/2019 

Ražanac, 30. listopada 2019. godine                                            V.D.  RAVNATELJICA 

    Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac 

                                                                                             Andrea Beljo, mag.bibl. 
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