
Na temelju članka 23. Statuta Gradske knjižnice Labin, ravnateljica Gradske knjižnice Labin 

donijela je sljedeću  

 

 

O D L U K U 

 

I.  

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Gradske knjižnice Labin u tekstu koji čini 

sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ravnateljica 

       Silvia Fiamengo, prof. i dipl. bibl.,v.r. 

 

 

 

KLASA: 003-06/19-01/9 

URBROJ: 2144-61-01-19-1 

LABIN, 27. svibnja 2019. 

 

 

 

 

Dostaviti: 

• Grad Labin 

• Arhiva, ovdje 
 

 

 

 

 

 

 



P R I J E D L O G 

Na temelju članka 29. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. i 

35/08.) i članka 11., stavak 3. Statuta Gradske knjižnice Labin, ravnateljica Gradske knjižnice 

Labin uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Labina donosi  sljedeću 

 

O D L U K U 

o promjeni djelatnosti Gradske knjižnice Labin 

 

Članak 1. 

Djelatnost Gradske knjižnice Labin upisana u sudski registar je: 

 „-   nabava knjižne građe, 

- stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne građe koja je kulturno dobro, 

- izrada i objavljivanje biltena, 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 Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične      

građe, informacijskih pomagala i izvora, 

- vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, 

- obavljanje i drugih zadaća predviđenih Zakonom i Statutom knjižnice.“. 

 

Članak 2. 

Djelatnost Gradske knjižnice Labin iz članka 1. ove Odluke mijenja se i glasi: 

„- nabavu knjižnične građe i izgradnju knjižničnih zbirki 

- stručnu obradu knjižnične građe prema stručnim standardima, što uključuje izradu 

informacijskih pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku 

- pohranu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične 

građe koja je kulturno dobro 

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

uključujući međuknjižničnu posudbu 

- digitalizaciju knjižnične građe 

- usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe,      

informacijskih pomagala i drugih izvora 

- vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj 

građi, korisnicima i o korištenju usluga knjižnice 

- prikupljanje statističkih podataka vezanih uz provedbu propisa kojima se uređuju 

autorska i srodna prava 

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

te 

- obavljanje i drugih poslova sukladno Statutu, Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj 

djelatnosti i drugim propisima.”. 

 

 

 

 

 



 

Članak 3. 

Djelatnost Gradske knjižnice Labin iz članka 1. ove Odluke brisat će se iz sudskog 

registra, a u sudski registar upisat će se djelatnost Gradske knjižnice Labin iz članka 2. 

ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 003-06/19-01/10 

URBROJ: 2144-61-01-19-1 

LABIN, _______________ 

        Ravnateljica 

       Silvia Fiamengo, prof. i dipl. bibl.,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ovu Odluku o promjeni djelatnosti Gradske knjižnice Labin, Gradsko vijeće Grada 

Labina dalo je suglasnost dana _________ 2019. godine, KLASA: ________________; 

URBROJ: ________________ 

 

 

 

 

        Ravnateljica:  

       Silvia Fiamengo, prof. i dipl. bibl.,v.r. 

 
 

 

 

 

 



 

O B R A Z L O Ž E NJ E 

uz Prijedlog odluke o promjeni djelatnosti Gradske knjižnice Labin  

 

  

 I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE O PROMJENI 

 DJELATNOSTI 

 

Pravni temelj za donošenje Odluke o promjeni djelatnosti Gradske knjižnice Labin je stupanje 

na snagu novog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine broj 

17/19). 

U članku 6. novog Zakona promijenjena je djelatnost knjižnica. Ta promjena djelatnosti 

obvezuje ravnateljicu da u skladu s člankom 29. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 

76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i člankom 11. stavak 3. Statuta Gradske knjižnice Labin, uz 

prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Labina donese Odluku o promjeni djelatnosti. 

Predložena Odluka o promjeni djelatnosti temelj je za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o 

osnivanju javne ustanove pod nazivom Gradska knjižnica Labin. 

Po donošenju navedenih odluka izvršit će se promjena djelatnosti u sudskom registru ustanova, 

na način da će se brisati dosadašnja djelatnost Gradske knjižnice Labin i izvršiti upis nove 

djelatnosti. 

Promjena djelatnosti utvrdit će se u Prijedlogu Izmjena i dopuna Statuta Gradske knjižnice 

Labin.  
 

 

 


