
      
Na temelju 7. stavka 1. točke 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama 

(«Narodne novine» br. 76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr. i  35/08.), članka 5. stavka 1. Zakona 
o knjižnicama («Narodne novine» br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.) i članka 30. alineje 9. 
Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 13/09.), Gradsko 
vijeće Grada Zaboka na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 21. rujna 2010. godine, donosi 
 

Odluku o osnivanju 
Gradske knjižnice «Ksaver Šandor Gjalski» 

(pročišćeni tekst) 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom osniva se javna ustanova pod nazivom Gradska knjižnica «Ksaver 
Šandor Gjalski» (u daljnjem tekstu: Knjižnica). 

Knjižnica se osniva za obavljanje knjižnične djelatnosti. 
 

Članak 2. 
 Sjedište Knjižnice je u Zaboku, Stjepana Radića 1. 
 

Članak 3. 
 Osnivač Knjižnice je Grad Zabok, Zabok, Kumrovečka 6. 
 

Članak 4. 
 Knjižnična djelatnost obavlja se kao javna služba, a osobito obuhvaća: 
- nabavu knjižnične građe, 
- stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjera 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, 
- vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. 
 

Članak 5. 
Knjižnicom upravlja ravnatelj, kojeg imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada 

Zaboka (u daljnjem tekstu: Vijeće).  
Članak 6. 

 Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Vijeće, a provodi Odbor za izbor i 
imenovanje Vijeća.  

Članak 7. 
 Ravnatelj donosi: 
- statut Knjižnice, uz prethodnu suglasnost Vijeća,  
- akt o ustrojstvu i načinu rada Knjižnice, uz prethodnu suglasnost Vijeća. 
- akt o plaćama zaposlenih, uz prethodnu suglasnost Vijeća, 
- program rada Knjižnice i financijski plan, 
- godišnje izvješće o radu koje podnosi Vijeću, 
- druge akte u okviru svojih ovlasti. 

Članak 8. 
 Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Knjižnice, predstavlja je i zastupa, 
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Knjižnice, zastupa je u svim postupcima pred 
sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima. 
 Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada ustanove. 
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Članak 9. 
 Ravnatelj ne može bez prethodne suglasnosti Vijeća 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 10. 
Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se u proračunu Grada Zaboka, te i iz prihoda od 

obavljanja djelatnosti, sponzorstva, darovanja i na drugi način sukladno zakonu. 
 

Članak 11. 
 Sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom 
proizvoda ili iz drugih izvora čine imovinu Knjižnice. 
 Ako Knjižnica u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava 
isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Knjižnice. 
  

Članak 12. 
Grad Zabok i Pučko otvoreno učilište Zabok, Zabok, Kumrovečka 8, osiguravaju 

uvjete za osnivanje i početak rada Knjižnice, sukladno Zakonu o knjižnicama. 
   

Članak 13. 
 Privremeni ravnatelj kojeg imenuje Vijeće dužan je donijeti akte iz članka 7. alineje 1. 
2. i 3. ove Odluke najkasnije 60 dana od upisa Knjižnice u registar ustanova. 
  

Članak 14. 
 

Pročišćeni tekst ove Odluke obuhvaća Odluku o osnivanju Gradske knjižnice «Ksaver 
Šandor Gjalski» («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 17/05.), te njezine 
izmjene objavljene u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije» br. 18/10., a u 
kojima je naznačeno njihovo stupanje na snagu. 

Ovaj pročišćeni tekst Odluke objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 
županije». 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 
 
KLASA: 612-04/10-01/02                 PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2197/01-02-10-9                      GRADSKOG VIJEĆA 
Zabok, 21. rujna 2010.                    Zoran Krajačić 
 
 
Dostaviti: 
1. Javni bilježnik, 2x,  
2. Ministarstvo kulture, Zagreb, 
    Runjaninova 2, 
3. Ured državne uprave,  
    Služba za društvene djelatnosti, 
    Ispostava Zlatar,  
    Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 
4. Gradska knjižnica, Zabok, S. Radića 1, 
5. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 
     i javne potrebe, ovdje, 
6. Za objavu u «Službenom glasniku 
    Krapinsko-zagorske županije» 
7. Ured državne uprave u KZŽ», 
    Služba za zajedničke poslove, Krapina, 
8. Za prilog zapisniku, 
9. Za zbirku akta, 
10. Pismohrana.  


