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Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 –
ispravak i 47/99), članka 5. stavka 1., i članka 9. stavka 1. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine«
broj 105/97, 5/98 ispravak i 104/00) i članka 19. Statuta općine Hum na Sutli (»Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» broj 16/01 i 15/02), Općinsko vijeće općine Hum na Sutli na sjednici
održanoj 19. lipnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju javne ustanove pod nazivom
»Narodna knjižnica Hum na Sutli«
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se javna ustanova pod nazivom «Narodna knjižnica Hum na Sutli», (u
daljnjem tekstu: Knjižnica), za obavljanje knjižnične djelatnosti, kao pravni sljednik Humskog kulturnog
središta.
Članak 2.
Osnivač Narodne knjižnice Hum na Sutli sa sjedištem u Humu na Sutli, Hum na Sutli 175 je
Općina Hum na Sutli.
Vlasnik Narodne knjižnice je osnivač.
Članak 3.

.

Knjižnica će obavljati djelatnost:
- nabava knjižne građe,
- stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne građe koja je kulturno dobro,
- izrada 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,
- osiguranje 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 može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Zakonom i statutom,
Zadaća knjižnice je da u ostvarivanju javne službe nastoji zadovoljiti obrazovne, kulturne i
informacijske potrebe svih građana na području svog djelovanja te da promiče čitanje i druge kulturne
aktivnosti u cilju unapređivanja ukupnoga kulturenog života zajednice. Knjižnica ne može mijenjati
djelatnost bez suglasnosti osnivača.
Članak 4.
Narodnom knjižnicom upravlja ravnatelj.
Ravnatelj je i stručni voditelj Narodne knjižnice u skladu sa zakonom i statutom. Ravnatelja
imenuje osnivač.
Do imenovanja ravnatelja, Narodnom knjižnicom će upravljati i voditi je privremeni ravatelj
odnosno sadašnji voditelj knjižnice.
Privremeni ravnatelj dužan je obaviti pripreme za početak rada ustanove, pribaviti potrebne
dozvole, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova pri nadležnom sudu.

Članak 5.
Ravnatelja Knjižnice imenuje se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom
tisku.
Javni natječja za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Osnivač.
Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješuje osnivač pod uvjetima utvrđenim Zakonom i Statutom.
Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba se može ponovno imenovati za ravnatelja.
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Unutarnje ustrojstvo knjižnice uređuje se Statutom, sukladno Zakonu i ovoj odluci,
Statut knjižnice donosi ravnatelj uz suglasnost Općine kao osnivača.
Članak 6.
Osnivač se obvezuje osigurati prostor, opremu, stručne i druge djelatnike, knjižničnu građu, te
druge uvjete za obavljanje djelatnosti, a u skladu s propisima.
Općina Hum na Sutli kao osnivač Knjižnice osigurava financijska sredstva za osnivanje i
početak rada iste u iznosu od 20.000,00 kuna.
Računovodstvene i knjigovodstvene poslove za knjižnicu obavljat će nadležne službe
općine, bez naknade.
Članak 7.
Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se u proračunu Općine Hum na Sutli.
Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se i od prihoda od obavljanja djelatnosti, sponzorstva,
darovanja i na drugi način sukladno Zakonu.
Članak 8.
Imovinu Knjižnice čine sredstva pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga i
prodajom proizvoda ili pribavljena u vlasništvo Knjižnice na drugi način.
Članak 9.
Knjižnica je ustanova koja nema za cilj stjecanje dobiti.
Ukoliko Knjižnica u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo
za obavljanje i razvoj djelatnosti Knjižnice.
Knjižnica ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu
imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od iznosa utvrđenog Statutom.
Članak 10.
Knjižnica u pravnom prometu odgovara cijelom svojom imovinom, a osnivač odgovara
solidarno i neograničeno za obveze Knjižnice.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju Humskog kulturnog
središta KLASA: 021-04/96-01/26 URBROJ: 2214/02-06-01 od 06. ožujka 1996. godine i Odluke o
izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Humskog kulturnog središta Klasa: 612-01/96-05/1Urbroj;
2214/02-96-01 od 29. srpnja 1996. godine.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenom glasniku Krapinskozagorske županije».

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Rajko Jutriša
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