
Temeljem odredbe članka 38. Statuta Knjižnice i čitaonice Glina, Upravno vijeće Knjižnice i čitaonice 

Glina, na svojoj sjednici održanoj dana 15.11.2018. godine donijelo je 
 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU l NAČINU RADA 

KNJIŽNICE I ČITAONICE GLINA 

 

 

Članak 1. 
Članak 5. se briše i glasi : 

Osoba koja je stupila na radno mjesto pomoćnog knjižničara i diplomiranog knjižničara ima 

pravo na polaganje stručnog ispita prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih 

zvanja u knjižničarskoj struci s najmanje godinu dana radnog iskustva, odnosno pripravničkog 

staža, u vrijeme podnošenja prijave. U pripravnički staž ubraja se i razdoblje stručnog 

osposobljavanja za rad prema odredbama Zakona o radu.“ 

„Pomoćni knjižničar koji se zapošljava u knjižnici bez položenog stručnog ispita dužan ga je 

položiti u roku godine dana od stjecanja potrebnih ECTS bodova iz temeljnih predmeta 

knjižničarstva na preddiplomskoj odnosno diplomskoj razini studija.“ 

„Diplomirani knjižničar koji se zapošljava u knjižnici bez položenog stručnog ispita dužan ga je 

položiti u roku godine dana od stjecanja potrebnih ECTS bodova iz temeljnih predmeta 

knjižničarstva na preddiplomskoj odnosno diplomskoj razini studija.“ 
 

Članak 2. 

U članku 12. točka 1. brišu se odredbe o općim uvjetima i glase: 

„Ravnateljem samostalne knjižnice može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski 

i diplomski sveučilišni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku 

stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj 

struci“. 

„Iznimno od prethodno navedenih uvjeta, za ravnatelja samostalne knjižnice može se imenovati 

soba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 

tri godine, ako 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 prethodno 

navedenih uvjeta.“ 

 

U članku 12. točka 2. brišu se odredbe o posebnim uvjetima 

i glase : 

- Nekažnjavanost 



- Posjedovati radne i organizacijske sposobnosti temeljem kojih se može očekivati da će 

se s uspjehom voditi knjižnicu. 
 

Članak 4. 
 

Ova odluka stupa na snagu nakon proteka roka od 8 dana od dana objave na Oglasnoj ploči 

 

KLASA:610-05/18-01/35 
URBROJ: 2176-95-18-1 

Glina, 15.11.2018. 

UPRAVNO VIJEĆE 
Predsjednica: 

 
Suzana Piškor Radočaj 

bacc.admin.publ. 
 

Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči Knjižnice dana 15.11.2018. i stupila je na snagu dana 

22.11.2018. 

 

Ravnateljica: 
Suzana Šantek 


