
 

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE 

 

Temeljem članka 19. stavka 2. podstavka 9. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica 

(„Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 12/09, 04/13, 09/13- pročišćeni tekst, 

07/14, 05/15; „Sluţbeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/18 i 05/18) Odbor za statut, poslovnik i 

propise na 15. sjednici odrţanoj 9. listopada 2019. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o 

osnivanju Gradske knjiţnice koji obuhvaća Odluku o osnivanju Pučke knjiţnice i čitaonice („Sluţbeni 

vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 8/95), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju 

Pučke knjiţnice i čitaonice („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 18/98), Odluku o 

izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučke knjiţnice i čitaonice („Sluţbeni vjesnik Šibensko-

kninske ţupanije“, broj 10/03), Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Pučke knjiţnice i čitaonice 

(„Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 16/10), Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju 

Pučke knjiţnice i čitaonice („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 5/12), Ispravak 

(„Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 7/12), Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju 

Gradske knjiţnice Vodice („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 8/12), Ispravak 

(„Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 11/12), Odluku o dopuni Odluke o osnivanju 

Gradske knjiţnice Vodice („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 1/13) i Odluku o 

izmjeni Odluke o osnivanju Gradske knjiţnice Grada Vodica („Sluţbeni glasnik Grada Vodica“, broj 

4/15), Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Gradske knjiţnice Grada Vodica („Sluţbeni glasnik 

Grada Vodica“, broj 6/19),  Ispravak Odluke o osnivanju Gradske knjiţnice Grada Vodica („Sluţbeni 

glasnik Grada Vodica“, broj 9/19) u kojima je utvrĎeno vrijeme njihova stupanja na snagu. 

 

KLASA: 612-04/19-01/03 

URBROJ: 2182/04-03/12-19-1 

Vodice, 10. listopada 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK 

Marija Ferara, dipl. oec. 

 

ODLUKU 

o osnivanju Gradske knjižnice Vodice  

(pročišćeni tekst) 

 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 05/12) 

Ispravak („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/12) 

                                                                                           

I. 

 Ovom Odlukom osniva se javna ustanova pod nazivom Gradska knjižnica Vodice. 

 Osnivač Gradske knjižnice Vodice je Grad Vodice, Ive Čače 8, 22211 Vodice. 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 18/98) 

                                                                           („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/12) 

Ispravak („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/12) 

(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 6/19) 

                                                                                         

II. 

 Sjedište Gradske knjižnice Vodice je u Vodicama, Obala Vladimira Nazora 4. 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 18/98) 

                                                                         („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/12) 

                                                                                         Ispravak („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/12) 

                                                                                         („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/12) 

                                                                                         („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 6/19) 

 

III. 

Djelatnost Gradske knjižnice Vodice je:  

1. Knjižnična djelatnost koja obuhvaća: 

-  nabavu knjižnične graĎe i izgradnju knjižničnih zbirki 



 - stručnu obradu knjižnične graĎe prema stručnim standardima, a što uključuje izradu 

informacijskih pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku  

 - pohranu, čuvanje i zaštitu knjižnične graĎe te provoĎenje mjera zaštite knjižnične graĎe koja 

je kulturno dobro 

 - pružanje informacijskih usluga, posudbu i davanje na korištenje knjižnične graĎe, 

uključujući meĎuknjižničnu posudbu 

- dokumentacijske i informacijske djelatnosti 

- digitalizaciju knjižnične graĎe 

- usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične graĎe, informacijskih 

pomagala i drugih izvora 

- voĎenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj graĎi, 

korisnicima i o korištenju usluga knjižnice 

- prikupljanje statističkih podataka vezanih uz provedbu propisa kojima se ureĎuju autorska i 

srodna prava 

- pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa  

2. Organiziranje i održavanje predstava, koncerata, predavanja izložbi i sličnih manifestacija 

3. Nakladnička djelatnost 

Gradska knjižnica Vodice obavlja i druge djelatnosti sukladno ovom Zakonu i drugim 

propisima koji služe ili pogoduju redovnim djelatnostima Gradske knjižnice Vodice upisanim u sudski 

registar, ako se te djelatnosti obavljanju u manjem opsegu ili je obavljanje tih djelatnosti uobičajeno 

uz redovne djelatnosti.   
                                                                                          („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/12) 

                                                                                          Ispravak („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/12) 

                                                                                         („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/13) 

                                                                                        („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 6/19) 

                                                                                        Ispravak („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 9/19) 

                                                                                         

IV. 

Gradskom knjižnicom Vodice upravlja ravnatelj kojeg u skladu sa Zakonom i Statutom 

imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Vodica. 

Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje Gradske knjižnice Vodice, poduzima sve pravne 

radnje u ime i za račun Gradske knjižnice Vodice, predstavlja i zastupa Gradsku knjižnicu Vodice u 

pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti, te obavlja druge poslove predviĎene zakonom, aktom 

o osnivanju i statutom. Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Gradske knjižnice Vodice. 

Ravnatelj Gradske knjižnice Vodice može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Gradsku 

knjižnicu Vodice u pravnom prometu. Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti, a daje se 

sukladno odredbama zakona kojim se ureĎuju obvezni odnosi. 

Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Gradonačelnika sklapati 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 se imenuje na mandat od četiri godine na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje i 

provodi osnivač, a sukladno proceduri utvrĎenoj Zakonom i Statutom ustanove. 
 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 18/98) 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/03) 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 16/10) 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/12) 

                                                                                          Ispravak („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/12) 

                                                                                         („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 4/15) 

                                                                                         („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 6/19) 

 

IV. a 

Ravnatelj: 

- donosi Statut uz suglasnost osnivača, 

- odlučuje o financijskom planu i godišnjem financijskom izvještaju, 

- jednom godišnje podnosi izvješće o radu i financijsko izvješće osnivaču, 

- predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, 

- daje osnivaču prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, 

- donosi druge opće akte, 



- donosi plan rada i razvitka Gradske knjižnice Vodice,  

- razmatra izvršavanje plana rada i razvitka knjižnice,  

- utvrĎuje način i uvjete korištenja knjižnične graĎe,  

- odlučuje o promjenama u organiziranju rada knjižnice, 

- obavlja druge poslove odreĎene Zakonom, drugim propisom i Statutom Gradske knjižnice 

Vodice.  
                                                                                              („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 6/19) 

 

IV. b 

Gradska knjižnica ima Stručno vijeće.  

Stručno vijeće čine svi stručni knjižničarski djelatnici Gradske knjižnice Vodice osim ako 

Statutom Gradske knjižnice Vodice nije drugačije odreĎeno. 

 Stručno vijeće razmatra i daje mišljenja o stručnim i drugim pitanjima rada i razvitka 

Gradske knjižnice Vodice, predlaže način organiziranja i voĎenja stručnog rada, te obavlja i druge 

poslove odreĎene Statutom Gradske knjižnice Vodice. 
                 („Službeni glasnik Grada Vodica“ broj 6/19) 
 

V. 

Za osnivanje i početak rada Gradske knjižnice Vodice osnivač osigurava sredstva u iznosu od 

10.000,00 kuna. 

Sredstva za rad Gradske knjižnice Vodice osigurat će osnivač, a ujedno ista će se osigurati  i 

iz vlastitih prihoda Gradske knjižnice Vodice, sponzorstva, darovanja i na druge načine sve u skladu 

sa Zakonom. 

Sredstva za rad koja osigurava osnivač uključuju: sredstva za plaće, sredstva za nabavu 

graĎe, sredstva za program, materijalne izdatke, stalno stručno usavršavanje knjižničarskih djelatnika 

i sredstva za zaštitu knjižnične graĎe, kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, ako 

posebnim Zakonom nije drukčije odreĎeno. 
 

 („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/12) 

Ispravak („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/12) 

                                                                                           („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 6/19) 

 

VI. 
  

Ostvarenu dobit Gradska knjižnica Vodice će koristiti isključivo za obavljanje i razvoj svojih 

djelatnosti. 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/12) 

Ispravak („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/12) 

                                                                                          („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 6/19) 

 

VII. 
  

Za obveze u poslovanju Gradska knjižnica Vodice odgovara cijelom svojom imovinom, a 

osnivač  solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze. 
                                                              („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/03) 

 („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/12) 

Ispravak („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/12) 

                                                                                         („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 6/19) 
 

VIII. 

O stjecanju, opterećivanju i otuĎivanju nekretnina odlučuje Ravnatelj uz prethodnu suglasnost 

osnivača. 

O stjecanju, opterećivanju i otuĎivanju ostale imovine (pokretnih stvari) u vrijednosti do 

50.000,00 kuna odlučuje Ravnatelj samostalno, a preko 50.000,00 kuna odlučuje Ravnatelj uz 

suglasnost Gradonačelnika. 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/03) 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/12 

Ispravak („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/12) 

                                                                                          („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 16/10) 

                                                                                          („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 6/19) 



IX. 

 Članak 9. se briše. 

 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/12) 

Ispravak („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/12) 

                                                                                           („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 6/19) 

 

X. 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 Ova odluka će se objavit u "Sluţbenom vjesniku Ţupanije Šibenske". 

 

 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučke  knjižnice i čitaonice  

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 18/98) 

koja je stupila na snagu 28. prosinca 1998. godine 

 

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  

Ova odluka objavit će se u „Sluţbenom vjesniku Šibensko-kninske ţupanije“. 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučke knjižnice i čitaonice 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/03) 

koja je stupila na snagu 6. listopada 2003. godine 

 

IV. 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom vjesniku 

Šibensko-kninske ţupanije“. 

 Pučka knjiţnica i čitaonica je obvezna u roku od 15 dana od objave izvršiti usklaĎivanje ove 

odluke i internih akata. 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Pučke knjižnice i čitaonice  

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 16/10) 

koja je stupila na snagu 31. prosinca 2010. godine 

 

Članak 3. 

 Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Sluţbenom vjesniku Šibensko-

kninske ţupanije“. 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Pučke knjižnice i čitaonice  

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/12) 

koja je stupila na snagu 13. lipnja 2012. godine 

 

Članak 2. 



 Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Sluţbenom vjesniku Šibensko-

kninske ţupanije“. 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

I S P R A V A K  

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/12) 

 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Vodice 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/12) 

koja je stupila na snagu 30. kolovoza 2012. godine 

 

Članak 2. 

 Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Sluţbenom vjesniku Šibensko-

kninske ţupanije“. 

 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

I S P R A V A K  

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 11/12) 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Vodice 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/13) 

koja je stupila na snagu 07. veljače 2013.g.) 

 

Članak 2. 

 Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Sluţbenom vjesniku Šibensko-

kninske ţupanije“ 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Grada Vodica 

(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 4/15) 

koja je stupila na snagu 14. listopada 2015. godine 

 

Članak 2. 

 Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Sluţbenom glasniku Grada 

Vodica“. 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 



Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Vodice 

(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 6/19) 

koja je stupila na snagu 24. svibnja 2019.godine 

 

Članak 12. 

 Ova Odluka objaviti će se u  „Sluţbenom glasniku Grada Vodica“  nakon pribavljenog 

rješenja nadleţnog ministarstva o ocjeni sukladnosti ove Odluke sa Zakonom, a stupa na snagu osmi 

dan od dana objave.“ 

__________________________________________________________________________________ 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

I S P R A V A K  

Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Grada Vodica 

(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 9/19) 

 

 


