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1382. Odluka o komunalnom doPrinosu

GLASNIK
Gľada

n,IAKARSKE

IZDAVAČ: Grad Makarska - Za izdavača odgovara urednik dipl. iur. Drago Šimić, Makarska, obala kľalja Tomislava 1

Tisak: Tiskara ''Fľanjo Kluz'' d.d. - omiš

Đ

Na temelju članka 20. i 90. Statuta Grada
Makarske (''Glasnik'' broj Żĺ02), Gradsko vijeće
Makarske na 3Ż. sjednici održanoj 17' studenoga
2004. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut Gľadske

knjiŽnice Makaľska

I.

Daje se suglasnost na Statut Gradske knjižnice
Makarska broj: ol-Ż5lI-2004. od 9. kolovoza2004.
godine.

II.

ovaj Zaključak stupa na Snagu danom dono-
šenja i objavit će se u ''Glasniku'' Grada Makarske'

Klasa: 02 I -01 lŻ004 -0 I l 4060
Makaľska, 17. studenoga Ż0o4.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dľ. Damiľ Mendeš, v.ľ.

Na temelju članka ŻŻ. i Ż3' Zakona o knjižnica-
ma (N.N. br. I05l97., 5/ te članka 3. i članka 80.
stavka 3. Zakona o ustanovama (N.N. br. 76193,
29 l97, 47 l99 l, 98, 1 04/00), Upravno vijeće Gradske
knjižnice Makarska, uz suglasnost Gradskog vijeća
Makarske od 17. studenog 2004. godini, donosi

STATUT
GRADSKE KNJIŽNICE MAKARSKA

I. oPĆE oDREDBE

Članak 1.

ovim se Statutom uređuje status, naziv i sjedište
Gradske knjižnice Makarska u Makarskoj (u dalj-

njem tekstu: Knjižnica), zastupanje i pľedstavljanje,
odgovomost za obvęze Knjižnice, djelatnost, unu-
tamje ustrojstvo ustanove' rukovođenje i upravlja-
nje, prava i obveze ľavnatelja, način osiguravĄa
sredstava zarad i ľaspoređivanje dobiti, podnošenje
izvješća o poslovanju, opći akti, imovina Knjižnice,
nadzor i javnost rada, suradnja sa sindikatom,
poslovna tajna, te druga pitanja od važnosti za
obavljanje javne djelatnosti Knjižnice.

Članak 2.

Knjižnica je javna ustanova osnovana za tÍaino
obavljanje knjižnične djelatnosti, standardizirana
kao samostalna narodna knjižnica, u smislu odredbi
Zakona o knjižnicama'

Pored svoje osnovne djelatnosti, KnjiŽnica se
bavi izdavačkom djelatnošću.

osnivač i vlasnik Knjižnice je Grad Makarska'
Akt o osnivanju javne ustanove Gľadske knjiŽnice
Makarska donijelo je Gradsko vijeće na sjednici
odrŽanoj 4' 3. 1995' godine.

II. sTATUs, NAZIV' SJEDIŠTE, PEČAT
I ZNAK KNJIŽNICE

članak 3.

Knjižnica ima svojstvo pravne osobe i upisana je
u sudski registar Tĺgovačkog suda u Splitu pod bro-
jem 060006511 dana 14. ožujka1996.

Knjižnica odgovara Za preluzete obveze svim
sredstvima (potpuna odgovomost).

Članak 4.

Knjižnica obavlja svoju djelatnost, posluje i sud-
jeluje u pravnom prometu pod nazivom "Gradska
knjižnica Makarska'''

Naziv Knjižnice mora biti istaknut na zgradi u
kojoj obavlja djelatnost.
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Članak 5.

U pravnom prometu KnjiŽnica koristi pečat. Pečat
je okruglog oblika, promjera 30 mm, s kružno upisan-

im tekstom: Gradska knjižnica Makarska - Makarska.

U sredini pečata nalazi se znak Knjižnice.

Članak 6.

Pečatom se ovjeravaju ispave i akti u pravnom
prometu i u odnosu prema tijelima državne uprave,

te jedinicama lokalne samouprave.
Pečat se upotrebljava i za odgovaľajuće adminis-

trativno-financijsko poslovanje ustanove. Odlukom
ravnatelja određuje se broj pečata i štambilja, način

korištenja, te osobe koje su odgovome za čuvanje'

Članak 7.

Knjižnica ima svoj znak.
Znak Knjlžnice je grb Grada Makarske otisnut

na naslovnoj stranici knjige.

III. DJELATNoST KNJIŽNICE

Članak 8'

Djelatnost Knjižnice obuhvaća osobito:
- nabavu knjižnične gľađe,
- stručnu obľadu, čuvanje i zaštitu knjižnične

građe, te provodenje mjera zaštite knjižnične
građe koja je kultumo dobro,

- izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih
informacijskih pomagala,

- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga ibaza
podataka,

- omogućavanje pristupačnosti knjižnične gra-

đe i informacija korisnicima prema potreba-

ma i zahtjevima,
- osiguľanje korištenja i posudbe knjižnične

građe, te protok informacija,
- poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i

korištenju knjižnične građe, informacijskih
pomagďa i izvora, te

- vođenje dokumentacije o gradi i korisnicima'
KnjiŽnica obavlja i izdavačku djelatnost - izradu

lokanog glasila.

Iv. TIJELA KNJIŽNICE

Članak 9.

Tijela knjižnice su:

l. Upravno vijeće
2. Ravnatelj

V. UPRAVLJANJE,ZASTUPANJEI
PREDSTAVLJANJE KNJIZNICE

Upľavno vijeće

Članak 10.

Upravno vijeće kolegijalno je tijelo upravljanja
KnjiŽnicom.

Upravno vijeće broji 3 (tri) člana.

Članovi Upravnog vijeća između sebe biraju
pľedsjednika Upravnog vijeća'

Čunaľ tt.

Članoue Upravnog vijeća imenuje i razrješava

osnivač'
Dva člana Upravnog vijeća osnivač imenuje

samostalno, a jednog iz redova zaposlenika KnjĹ
žnice, imenuje na prijedlog zaposlenih u Knjižnici.

Upľavno vijeće imenuje se na vrijeme od četiri
godine, odnosno do izbora novih članova Upravnog
vijeća'

Članak 12'

Nakon imenovanja članova Upravnog vijeća
prva sjednica Upľavnog vijeća saziva se najkasnije
u roku 30 dana.

Prvu sjednicu Upravnog vijeća saziva predsjed-

nik Upravnog vijeća prethodnog saziva.

Članak l3.

Mandat novoimenovanog člana Upravnog
vijeća traje do isteka mandata na koji je bio izabran
raniji član Upravnog vijeća.

Na dopunsko imenovanje članova Upravnog
vijeća primjenjuje se članak 11' ovog Statuta.

Upravno vijeće duŽno je izvijestiti osnivača o
potrebi imenovanja novog člana Upravnog vijeća u
roku od 15 dana od prestanka svojstva člana
Upravnog vijeća.

Članak 14.

Članoue Upravnog vijeća osnivač moźe opoz-
vati i imenovati nove na mandat iz članka 13. ovog
Statuta.

Član Upraunog vijeća moŽe sam zatražitl od

osnivača da ga razriješi članstva u Upravnom
vijeću.

Članak 15.

Upravno vijeće odlučuje većinom glasova
ukupnog broja članova'

Na sjednici Upravnog vijeća odlučuje se tajnim
glasovanjem. Glasovati se može i javno kad je to
određeno zakonom ili kad Upravno vijeće odluči da

se o pojedinim pitanjima glasuje javno.

Članak 16.

Način rada Upravnog vijeća pobliže se uľeđuje

Poslovnikom, kojeg donosi Upravno vijeće.

Članak 17'

Upravno vijeće upravlja Knjižnicom:
- donosi programe radairazvitka Knjižnice, te

nadzire njihovo izvršenje,
- odlučuje o financijskom planu i godišnjem

obračunu,
- predlaže osnivaču pľomjenu djelatnosti,
- daje Osnivaču i ravnatelju Knjižnice prijed-

log i mišljenje o pojedinim pitanjima,
- donosi Statut i druge opće akte Knjižnice,
- donosi Statut medija - glasila Grada Makar-

ske ''Makarsko primorje'' čiji je Knjižnica
novinski nakladnik,

- raspisuje i provodi postupakjavnog natječaja
za imenovanje ravnatelja Knjižnice,

- predlaže osnivaču imenovanje i razrješenje
ravnatelja Knjižnice,

- imenuje i razrješava glavnog urednika glasi-
la Grada Makarske "Makarsko primorje",

- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđiva-
nju nekretnina i druge imovine Knjižnice
sukladno Odluci o osnivanju,

- izvješćuje osnivača o svom radu,
- dostavlja osnivaču program rada i financijs-

ki plan za naľednu godinu,
- obavlja i druge poslove određene odlukom o

osnivanju, ovim Statutom i drugim općim
aktima Knjižnice.

Ravnatelj
Članak 18'

KnjiŽnica ima ravnatelja,
Ravnatelj Knjižnice ima položaj i ovlaštenje

poslovodnog tijela.
Ravnatelj Knjižnice organizira i vodi stručni rad

Knjižnice i odgovoran je za stručni rad i poslovan-
je, predlaže plan i program rada Upravnom vijeću,
predstavlja i zastupa Knjižnicu u pravnom prometu
i pred tijelima državne vlasti, te obavlja sve druge
poslove predviđene zakonom, aktom o osnivanju i
ovim Statutom.

Članak 19.

Za ravnaÍelja može biti imenovana osoba koja
ispunjava sljedeće uvjete:

- da ima visoku stručnu Spremu'
- da ima najmanje 3 godine radnog iskustva,
- da se odlikuje dokazanim stručnim, radnim i

organizacijskim sposobnostima i
- da poznaje jedan svjetski jezik.
osim uvjeta iz stavka 1. ovog članka, kandidat

za ravnatelja dlžan je predložiti Program rada
Knjižnice za mandatno razdoblje.

Članak 20.

Ravnatelj može, u okviru svojih ovlasti, dati dru-
goj osobi pismenu punomoć samo Za sklapanje odre-

denih ugovora i poduzimanje drugih radnji, kao i za
zastupanje pred sudovima i drugim organima.

Punomoćnik može zastupati Knjižnicu samo u
granicama ovlasti iz punomoći.

Članak 2l'
Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješuje osni-

vač, na prijedlog Upravnog vijeća.

Članak22.
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisu-

je i provodi Upravno vijeće Knjižnice.
Ravnateljem može biti imenovana osoba koja is-

punjava uvjete za diplomiľanog knjižničaĺa propisane
člankom 34' stavkom 4. Zakona o knjižnicama.

Iznimno, za ravnatelja može se imenovati i oso-
ba koja ima višu stručnu spremu' ako se na ponov-
ljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz stavka
Ż. ovog članka.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine i može biti
ponovno imenovan.

Članak23.
Natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje se

u javnim glasilima i na oglasnoj ploči Knjižnice.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje kandidat

mora ispunjavati, vrijeme za koje se imenuje, rok
do kojeg se primaju prijave, te rok u kojem će kan-
didati biti obaviješteni o izboru. Rok do kojeg se
primaju prijave ne može biti kľaći od 8 dana od
dana objave natječaja' a rok u kojem se kandidati
obavještavaju o izboru ne može biti duži od 45 dana
od isteka rokaza podnošenje prijava.

Članak24.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne pľijavi, ili

nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran,
natječaj će se ponoviti. Do imenovanja ravnatelja
na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se
vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najduže na rok od
godine dana.

Članak 25.

Ravnatelj može biti razriješen dužnosti prije
isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim
slučajevima:

- na osobnizahtjev,
- ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim

propisima ili propisima kojima se uređuju
radni odnosi dovode do prestanka ugovora o
radu,

- ako ravnatelj ne postupa po propisima ili
općim aktima Knjižnice,

- ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravi-
Inim radom prouzroči Knjižnici štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje duŽ-
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nosti tako da su nastale ili mogu nastati veće
smetnje u obavljanju djelatnosti knjižnice'

Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju
Se mora dati mogućnost izjašnjavanja o raz|ozima
za razrjeśenje.

vI. UNUTARNJE UsTRoJsTvo KNJIŽNICE

ČIanakŻ6.

Unutamjim ustrojstvom osigurava se racionalno
i djelotvomo obavljanje djelatnosti i provođenje
programa rada.

CIanakŻ7.

Knjižnica obavlja svoju djelatnost kao cjelina
utvrdena unutaľnjim ustrojstvom.

Članak 28.

Pľavilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada, pobliže se određuje ustrojstvo, radna mjesta i
rad Knjižnice kao javne službe.

Č|anak29'
Radno vrijeme utvrđuje ravnatelj prema potre-

bama djelatnosti i u skladu sa zakonom.

vII. KNJIŽNIČNo oSoBLJE

Članak 30.

Stručne poslove u Knjižnici obavljaju pomoćni
knjižničari, knjižničari i diplomirani knjižničari.

Poslove pomoćnog knjiŽničara može obavljati
osoba koja ima zavľšenu srednju školu i poloŽen
stručni ispit za pomoćnog knjižničara.

Poslove knjižničara može obavljati osoba koja
ima završenu višu školu i položen stľučni ispit za
knjižničara.

Poslove diplomiľanog knj ižničar a možę obavlj ati
osoba koja ima završen studij knjižničarstva, odnosno
položen stručni ispit za diplomiľanog knjižničara.

Članak 3 l.

osobe koje se zapošljavaju u Knjižnici na ľad-
nim mjestima pomoćnog knjižničara i knjižničara
bez položenog stručnog ispita dužne su ga položiti
u roku od 2 godine od dana zapošljavanja.

osobe s visokom stručnom Spremom koje se

zapošljavaju u knjižnici na radnom mjestu diplomi-
ranog knjižničara bez uvjeta propisanih člankom
34. stavkom 4'Zakonao knjižnicama dužne su steći
propisanu Spremu i položiti stručni ispit u roku od 5
godina od dana zapošljavanja'

VIII. GLASILO GRADA MAKARSKE
''MAKARSKO PRIMORJE''

Članak 32.

Knjižnica je, u smislu odredbi Zakona o mediji-
ma, novinski nakladnik glasila Grada Makarske

''Makarsko primorje'', a može izdavati i druga,
povremena ili prigodna izdanja lokalnog značaja'

Članak 33.

Upravno vijeće Knjižnice utvrđuje pľogramske
osnove medija.

Upravno vijeće KnjiŽnice, uz sudjelovanje i sug-
lasnost zaposlenih novinara, donosi samoregula-
tivni akt: Statut medija - glasila Grada Makarske
"Makarsko primorje".

Članak 34.

Statutom medija - glasila Grada Makarske
''Makarsko primorje'', osobito se utvrđuje način
sudjelovanja novinaľa u postupku imenovanja i raz-
rješenja glavnog urednika, sloboda rada i odgovor-
nost novinara, te uvjeti i postupak po kojem glavni
urednik ima pravo na ostavku uz pravičnu otprem-
ninu u slučajevima takve promjene u vlasničkoj ili
upravljačkoj strukturi medija koja dovodi do bitne
promjene u programskoj osnovi ili programskom
sadrŽaju medija (tzv. klauzula savjesti).

Članak 35'

Glavnog urednika glasila Grada Makarske "Ma-
karsko primorje'' imenuje i razrješava Upravno vije-
će, sukladno odredbama ovog Statuta i Statuta medi-
ja - glasila Grada Makarske ''Makaĺsko primorje''.

Glavni urednik imenuje se na vrijeme od 4 (če-

tiri) godine. Nakon isteka mandata ista osoba može
biti ponovno imenovana za glavnog urednika.

Glavni urednik se može ľazriješiti dužnosti i
prije isteka mandata:

- na osobni zahtjev, odnosno ako podnese
ostavku,

- ako postoje razlozi koji po posebnim propisi-
ma ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka Ugovora o radu,

- ako glavni urednik svojim nesavjesnim ili
nepravilnim radom prouzroči štetu ili ako za-
nemaruje ili nesavjesno obavlja svoju duž-
nost tako da su nastale ili mogu nastati veće
smetnje u obavljanju djelatnosti Knjižnice,

- ako glavni urednik ne postupa po propisima i
općim aktima.

Članak 36.

Glavni urednik bira se na temelju javnog
natječaja.

Javni natječaj za imenovanje glavnog urednika
raspisuje i provodi Upŕavno vijeće.

Natječaj se objavljuje u javnom glasilu koje od-
redi Upľavno vijeće.

Sadržaj nadečaja moľa biti sukladan Zakonu o me-
dijima, Odluci o osnivanju, ovom Statutu i Statutu me-
dija - glasila Gľada Makarske ''Makarsko primorje''.

Članak 37.

Zaglavnogurednika može biti imenovana osoba
koja ispunjava sljedeće uvjete:

- VII. stupanj stručne spreme društvenog us-
mjerenja,

- da ima najmanje dvije godine radnog iskust-
va u novinarstvu,

- poznavanje rada na računalu,
- da ima položen stručni ispit ili isti mora

položiti u roku od 1 (edne) godine'

Članak 38.

Poslove novinaľa može obavljati osoba koja ima
završen VII. stupanj stručne Spreme društvenog
smjera, položen stručni ispit, najmanje godinu radnog
iskustva u novinarstvu i poznavanje rada na računalu.

Poslove novinara može obvljati i osoba koja ima
završen VI. stupanj stručne Spreme, najmanje 5

godina radnog iskustva u novinarstvu i poznavanje
rada na računalu.

Članak 39.

Sva prava i obveze koje su regulirane ovim
Statutom, Statutom medija - glasila Grada Makars-
ke ''Makarsko pľimorje" i Zakonom o medijima
("NN" br.59104) glavni urednik i novinari su obve-
zni poštivati i pridržavati se istih.

Ix. sREDs"rv 
^ 

Z^RAD KNJIŽľrcB

Članak 40.

Sredstva zarad knjižnice i izdavačku djelatnost
osigurava osnivač, odnosno Grad Makarska.

Za posebne prog-rame Knjižnice sredstva osigu-
ravaju: osnivač, Zupanija splitsko-dalmatinska,
Ministarstvo kulture, kao i druge pravne i fizičke
osobe.

Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se i iz
prihoda od obavljanja djelatnosti, sponzorstva,
daľovanja i na drugi način, u skladu sa Zakonom.

Članak 41.

Sredstva KnjiŽnice su stvari, pľava i novac.
Sredstvima Knjižnica upravlja na način propisan

zakonom, propisima donesenim na temelju zakona
i općim aktima Knjižnice.

Čtanak 42'

Ravnatelj odlučuje o raspodjeli sredstava Knjiž-
nice, te utvrduje kľiterije za njihovo rasporedivanje.

Članak 43.

Financijsko poslovanje Knjižnice obuhvaća sas-

tavljanje financijskog plana, ostvarivanje prihoda i
izvršavanje rashoda, vođenje knjigovodstva, evi-

denciju o financijskom poslovanju i sredstvima
Knjižnice, te o sastavljanju periodičnog i zaključ-
nog godišnjeg obračuna.

Članak 44.

Knjižnica posluje pľeko jedinstvenog żiro-
računa.

Sredstva KnjiŽnice koriste se Samo za namjenu
iz djelatnosti Knjižnice utvrdene zakonom, drugim
aktima donesenim na temelju zakona i programa
rada Knjižnice'

Sredstva iz proračuna Grada Makaľske mogu Se

koristiti samo za namjene zakoje su dodijeljena.

Članak 45.

Ravnatelj Knjižnice predlaže, a Upravno vijeće
donosi financijski plan prije početka godine na koju
se plan odnosi, a mora biti uskladen sa gradskim i
republičkim proračunom.

Ako ne postoje uvjeti da se donese financijski plan
u propisanom roku i za čitavu godinu, donosi se
privremeni financijski plan najdulje za Ín mjeseca
poslovanja.

Odluku o financijskom planu i privremenom
financijskom planu donosi Upravno vijeće.

Članak 46.

Upravljanje novčanog prometa, plaćanje i
održavanje solventnosti provodi se i osigurava u
skladu s propisima i općim aktom Knjižnice'

Članak 47.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana
Knjižnice je ravnatelj.

Članak 48.

Knjižnica po isteku kalendarske godine donosi
zaključni obračun. Na temelju zaključnog obračuna
ravnatelj podnosi izvješće o poslovanju Knjižnice
Upravnom vijeću, koje ga usvaja.

Članak 49.

Djelatnici KnjiŽnice ostvaruju pravo na plaću i
sredstva Za neposrednu zajedničku potrošnju u
skladu s propisima i općim aktima Knjižnice'

Djelatnici Knjižnice imaju pľavo na plaću i na
minimalnu plaću u skladu sa zakonom, kolektivnim
ugovorom i općim aktima Knjižnice.

x. IZVJEŠĆE o PosLovANJU KNJIŽNICE

Članak 50.

Ravnatelj Knjižnice podnosi izvješće o poslo-
vanju Upravnom vijeću:

- obvezno na koncu godine za poslovnu godi-
[U,
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- po vlastitoj inicijativi, kao ocijeni da bi uvjeti
poslovanja mogli dovesti do bitnijih odstupa-
nja u ostvarivanju programa i poslovanja
Knjižnice.

Clanak 51.

Ravnatelj je dužan podnijeti odgovarajuća
izvješća o poslovanju Upravnom vijeću, Ministar-
stvu kulture te Hrvatskom knjižničnom vijeću kad
oni to zatraźe.

xI. ZAŠTITA KNJIŽNIČKE GRAĐE

Članak 52.

KnjiŽnica će poduzimati mjere za zaśtitu i
čuvanje knjiŽnične građe prema pravilniku o zaštiti
knjižnične grade, što ga na prijedlog Hrvatskog
Knjižničkog vijeća donosi ministar kulture.

Na jedinstvene i rijetke primjerke knjiga, zbirke
knjiga, rukopise i drugu knjižničnu gradu koja ima
obilježja kulturnog dobra, odnosno kojaje od pose-
bnog značenja ili vrijednosti primjenjivat će propise
o zaštiti kultumih dobara, te se ta gľada može koris-
titi samo pod posebnim uvjetima propisanim
Pravilnikom o zaštiti knjižnične grade.

xII. NADZoR NAD RADoM KNJIŽNICE

Članak 53.

Stručni nadzor nad radom Knjižnice obavlja
matična knjižnica na način propisan pravilnikom o
matičnoj djelatnosti. 

-
Clanak 54.

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

XIII. IMoVINA KNJIŽNICE I
ODGOVORNOST ZA OBVEZE

Članak 55.

Sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača
Knjižnice ili su pribav|jena iz drugih izvoľa čine
imovinu Knjižnice.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Knjižnica
ostvaĺi prihod, ta se dobit upotľebljava isključivo za
obavljanje i razvoj knjižnične djelatnosti u skladu
sa Statutom i aktom o osnivanju Knjižnice.

Članak 56.

Knjižnica ne može bez suglasnosti osnivača
steći, opteretiti ili oĺuditi nekĺetninu i drugu imov-
inu čija je vľijednost veća od 5.000 kuna.

Članak 57.

Knjižnica odgovara za obveze cijelom svojom
lmovlnom.

osnivač Knjižnice solidarno i neograničeno
odgovara za obveze Knjižnice.

xlv. JAvNosT RADA KNJIŽNICE

Članak 58.

Rad knjižnice je javan.
Knjižnica osigurava obavještavanje svojih dje-

latnika kao i zainteresiranih građana o pitanjima od
interesa za ostvarivanje njihovih prava i obveza, o
obavljanju svoje djelatnosti i o svom radu, kao i o
drugim pitanjima od zajedničkog interesa.

Članak 59.

Samo ravnatelj i djelatnici koje on ovlasti može
putem tiska, radija, TV objavještavati javnost o
radu, poslovanju i razvoju knjižnice.

Članak 60.

Javnost rada Knjižnice o osfvarivanju njezine dje-
latnosti i pružanja usluga gÍadanima pobliže Se ure-
đuju općim aktima Knjižnice o načinu njezina rada.

XV. SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 61.

KnjiŽnica je dužna sindikalnom povjereniku
staviti na raspolaganje obavijesti koje su mu potreb-
ne za vršenje njegove duŽnosti, te omogućiti uvid u
akte i dokumente u svezi s ostvarivanjem i zaštitom
prava djelatnika iz radnog odnosa.

Sindikalni povjerenik ima pravo prisustvovati
raspravama o disciplinskom postupku po zahtjevu
za zaśtitu prava djelatnika.

Stavove sindikata o prijedlozima odluka rav-
natelj je dužan razmotriti i o njima se izjasniti pľije
donošenja odluke.

xvl. oPĆI AKTI

Članak 62.

opći akti Knjižnice, uz Statut, su: pravilnici,
poslovnici i drugi akti kojima se na opći način
uređuju pojedina pitanja djelatnosti Knjižnice.

Članak 63.

Upravno vijeće Knjižnice, uz Statut, donosi
sljedeće akte:

1. Pravilnik o radu.
2. Pravilnik o unutamjem ustrojstvu i načinu

rada Knjižnice.
3. Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim

pravima radnika Knjižnice'
4. Pravilnik o financijskom poslovanju i raču-

novodstvu.
5. Pravilnik o zaštiti na radu.

6. Pravilnik o zaštiti od požara.
7. Pravilnik o registriranoj građi i zaštiti bib-

Iiotečne građe.
8. Druge opće akte, utvrđene zakonom i drugim

propisima.

Članak 64.

Statut stupa na snagu osmog (8) dana od dana
objave u ''Glasniku'', službenom glasilu Grada
Makarske.

ostali opći akti stupaju na snagu osmog (8) dana
od njihovog objavljivanja na oglasnoj ploči
Knjižnice.

U izuzetnim i posebnom opravdanim slučajevi-
ma opći akt može stupiti na snagu danom objavlji-
vanja, o čemu odlučuje Upravno vijeće.

Izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata
donose se po istom postupku kao i sami opći akti.

Tumačenje odredbi Statuta daje Upľavno vijeće
i osnivač, a ostalih općih akata ravnatelj i Upravno
vijeće.

Statut i opći akti koji uređuju pľava i obveze
radnika, moľaju biti dostupni ľadnicima Knjižnice.

Članak 65.

Statut Knjižnice podnosi Se na suglasnost
Gradskom vijeću Makarske.

XVII. POSLOVNA TAJNA
Članak 66'

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci
čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim
osobama bilo protivno poslovanju Knjižnice ili šteti-
lo njenom poslovnom ugledu, odnosno interesu.

Članak 67.

Poslovnom tajnom smatraju se:
- podaci koje nadležni organ kao povjerljive

priopći KnjiŽnici'
- mjere i način postupanja u slučajť nastanka

izvanľednih okolnosti,
- dokumenti koji se odnose na naľodnu obranu,
- plan fizičko-tehničkog osiguranja fundusa'

objekta i imovine Knjižnice,
- druge ispľave i podaci čije bi priopćavanje

neovlaštenoj osobi bilo protivno intresima
KnjiŽnice, njena osnivača, te državnih orga-
na i tijela, a po odluci Upravnog vijeća od-
nosno ravnatelja.

XVIII. PRESTANAK I STATUSNE
PRoMJENE KNJIŽNICE

Članak 68.

o prestanku i svim statusnim promjenama KnjĹ
žnice odlučuje osnivač na prijedlog Upravnog vijeća,

uZ prethodnu suglasnost ministra kulture. Knjižnica
prestaje s radom sukladno Zakonu o ustanovama.

Članak 69.

Odluka o prestanku i statusnim promjenama
Knjižnice mora sadľžavati i odredbe o zaštiti i
smještaju knjiŽnične građe na temelju mišljenja
knjižnice koja obavlja matičnu djelatnost.

Ix. ZASTITA I UNAPREĐENJE
Žľoľľoc oKoLIŠA

članak 70.

Djelatnici i ravnatelj Knjižnice duŽni su orga-
nizirati obavljanje svoje djelatnosti tako da se
osigura sigurnost u radu, te provoditi potrebne mje-
re zaštite životnog okoliša, spľječavanje uzorka i
otklanjanje štetnih posljedica koje ugrožavaju
prirodne i radom stvorene vrijednosti životnog
okoliša.

Zaposleni u Knjižnici mogu odbiti izvršenje
zadaća kojima se nanosi šteta životnom okolišu.

Nepoduzimanje mjera zaštite životnog okoliša
jest teža povreda radne dužnosti.

XX. NARODNA OBRANA

Clanak 71.

U skladu sa Zakonom i drugim propisima
Knjižnica je duŽna osigurati uvjete zarad u ratnim
uvjetima, u uvjetima neposredne ugroženosti neo-
visnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i u
drugim izvanrednim okolnostima,

xxl. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak72'

opći akti odredeni ovim Statutom donijet će se
u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog
Statuta.

Članak 73.

Donošenjem ovog Statuta, stavlja se Van Snage
Statut Gradske knjižnice Makarske, od 9. studenog
1999. godine.

Članak 75.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Glasniku, sluŽbenom glasilu Grada Makar-
ske, a nakon davanja suglasnosti od strane osnivača.

Klasa: 01-25ĺI-Ż0o4.
Makarska, 9' kolovoza Ż004.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA:

Dr. med. Marko ožić Bebek' v.r.
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1. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Makarska
2. Statut Gradske knjiŽnice Makarska

službeno lasilo Gľada MAKAR'sKE

Godišnja pretplata 400'00 kuna
doznačuje se na Žiro račun broj:
236w00-1824900000 _ Zagľebačka banka

GODINA XI BROJ 15

Makarska, 29' studenoga Ż004.

Telefon: 611-334
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GLASNIK
Gľada

MAKARSKE

zpłvłČ: Grad Makarska -Zaizdavača odgovara urednik dipl' iur. Drago Šimić, Makarska, obala kralja Tomislava l
Tisak: Tiskara ''Franjo Kluz'' d.d. - omiš

Đ

Na temelju članka 3. i 30. Zakona o financiran-
ju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (NN br. IIl93, 69197,33100, IŻ7l00'
59l0I, I07 l0l , lI7 lol , 0102 i 147 l03) i članka 20.
i 90. Statuta Grada Makarske (Glasnik br. Żl0Ż)'
Gradsko vijeće Makarske na 3Ż. sjednici održanoj
17. studenoga2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni odluke o gľadskim poľezima

Grada Makaľske

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima Grada Makarske
(Glasnik br. 12104) od 25.listopada 2004. godine
članak 62. mijenja se i glasi:

"Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
''Glasniku'' službenom glasilu Grada Makarske,
osim odredbi o priĺezu na porez na dohodak, koje
stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
''Naľodnim novinama'', a primjenjuju se od 1.

siječnja 2005. godine.

Članak 2.

Ova izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu
danom objave u Službenom glasilu Grada Makaĺske.

Klasa: 02I -0 I 12004 -0 U 43Ż5 lŻ
Makarska, 17. studenoga Ż004.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dľ. Damiľ Mendeš, v.ľ.

Na temelju članka 13. i 18. odluke o upravljanju
poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Makarske

(Glasnik Grada Makarske br' 9/98) i članka 90.
Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske,
br. ŻloŻ), Gradsko vijeće Grada Makarske na 3Ż.
sjednici održanoj dana 17' studenoga 2004' godine,
donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za dodjelu na koľištenje

poslovnog prostora u vlasništvu Gľada,
izravnom pogodbom

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost za dodjelu na
korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada
Makarske, izravnom pogodbom.

Članak 2.

Poslovni prostor se dodjeljuje na korištenje za
potrebe MAKARSKE DIJABETIČKE UDRUGE,
Makarska, Maslinarska 35a.

Clanak 3.

Poslovni prostor za koji se daje suglasnost za
dodjelu na korištenje izravnom pogodbom, nalazi
se na adresi Dr. Mate Ujevića br.2 a Makarskoj.

Površina poslovnog prostora iz st. 1. ovog
članka iznosi 26,02 m'.

Iznos naknade je 1,00 kn po m' mjesečno.

Članak 4.

Poslovni prostor iz čl. 3. ove odluke dodjeljuje
se na korištenje na rok od 10 godina.

Članak 5.

S Makarskom dijabetičkom udľugom sklopit će
se Ugovor o korištenju poslovnog prostora suklad-


