
Temeljem članka 9. stavak 2. Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj 105/97, 5/98, 

104/00, 69/09) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 

24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 3. sjednici održanoj dana 07.09.2017. 

godine donijelo je 

                                                                       O D L U K U 

                                    o obavljanju djelatnosti narodne knjižnice  

                                                  u općini Kloštar Ivanić 

 

                                                                     I. 

          Temeljem Odluke o izdvajanju knjižnice iz Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad od 

30.03.2016. godine, Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Ivanić-Grad od 30.03.2016. i 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Ivanić-Grad od 

28.02.2017. godine, te nakon dobivenih svih potrebnih potvrda i suglasnosti, dana 28. ožujka 

2017. godine Gradska knjižnica Ivanić-Grad upisana je u Sudski registar ustanova pri 

Trgovačkom sudu u Zagrebu kao samostalna ustanova. 

 

                                                                      II. 

          Knjižnica je pravni slijednik dijela djelatnosti koje su do njenog osnivanja bile u 

nadležnosti javne ustanove „Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad“.    

          Knjižnična djelatnost obuhvaća: 

- nabavu knjižnične građe,  

- stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe , te provođenje mjera zaštite knjižnične 

građe koja je kulturno dobro  

- izradu 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. 
          Navedena djelatnost obavlja se na temelju godišnjeg plana rada koji se Općini Kloštar 

Ivanić dostavlja po njegovu donošenju. 

 

                                                                    III. 

         Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić suglasno je da Gradska knjižnica Ivanić-Grad iz 

članka I. ove Odluke obavlja djelatnost narodne knjižnice u općini Kloštar Ivanić, o čemu će 

ista najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće o radu i financijskom poslovanju područne 

knjižnice Kloštar Ivanić. 

                                                                    IV.  

          Prijedlog Ugovora o pravima i obvezama u obavljanju djelatnosti narodne knjižnice u 

općini Kloštar Ivanić sastavni je dio ove Odluke, na potpisivanje kojega se ovlašćuje Općinski 

načelnik.                                                                    

                                                                     V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Glasniku Zagrebačke 

županije“.      
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