Na temelju čl. 21. st. 1. i čl. 38. Statuta Gradske knjižnice Beli Manastir Upravno vijeće na
sjednici dana 13. rujna 2016. godine, donosi:
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA
KNJIŽNIČNE GRAĐE I USLUGA GRADSKE KNJIŽNICE BELI MANASTIR
Članak 1.
U Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga Gradske knjižnice Beli
Manastir dodaje se stavak 5b u članku 8. i članci 11a i 11b, koji glase:
Potvrde za oslobađanje od plaćanja članarine korisnicima socijalne pomoći
Članak 8., st. 5b
Na temelju jedne potvrde mogu se učlaniti sve osobe korisnici socijalne pomoći koji su
navedeni na istoj. Svakom se članu kućanstva izrađuje posebna članska iskaznica.
Obiteljsko članstvo
Članak 11a.
(1) Obiteljsko članstvo uz nositelja članstva vrijedi za najviše tri člana obitelji koje nositelj
članstva navede pri upisu.
(2) Obiteljska iskaznica glasi na ime i prezime jednog punoljetnog člana obitelji, odnosno
nositelja članstva.
(3) Visinu članarine za obiteljsko članstvo određuje Upravno vijeće za svaku kalendarsku
godinu.
(4) Obiteljsko članstvo ne može se koristiti temeljem potvrde kojom se socijalno ugrožene
osobe oslobađaju od plaćanja članarine.
(5) Za obiteljsko članstvo izrađuju se posebne iskaznice.
(6) Pri korištenju obiteljskog članstva, korisnici navedenog članstva imaju pravo redovno
posuditi ukupno deset jedinica knjižnične građe, a sva ostala prava i obveze jednaka su kao
kod redovnog članstva.

(7) Posudba jedanaeste i dvanaeste jedinice knjižnične građe moguća je samo uz naplatu
dopunske posudbe.
Tromjesečno članstvo
Članak 11b.
(1) Tromjesečno članstvo traje 90 dana od dana upisa.
(2) Visinu članarine za tromjesečno članstvo određuje Upravno vijeće za svaku kalendarsku
godinu.
(3) Tromjesečno članstvo ne može se koristiti temeljem potvrde kojom se socijalno ugrožene
osobe oslobađaju od plaćanja članarine.
(4) Za tromjesečno članstvo izrađuju se posebne iskaznice.
(5) Za sve ostale situacije korištenja građe i usluga Knjižnice na tromjesečno članstvo
primjenjuju se ista pravila kao u slučaju redovnog članstva.
Članak 2.
Odredbe Izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga
Gradske knjižnice Beli Manastir primjenjivat će se od 1. siječnja 2017. godine.
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