
 

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik  
 
Labin, 14. rujna 2021. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

n/r predsjednici ENI MODRUŠAN 
 
 

Poštovani, 
 
 temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada 
Labina“, broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13, 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 
1/21.), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Odluke o raspisivanju 
javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin. 
 
 Za izvjestiteljicu koja će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela 
određujem pročelnicu Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće 
poslove Loretu Blašković. 

 

 
 

GRADONAČELNIK  
 

                                                                                                                    Valter Glavičić, v.r. 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                  PRIJEDLOG 

 
REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN                                                                                           
GRADSKO VIJEĆE                                                                                          
KLASA: 021-05/21-01/ 

URBROJ: 2144/01-01-21-1 

Labin, ______________ 

 

Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne 
novine” br. 17/19. i 98/19.), članka 22. Statuta Gradske knjižnice Labin, KLASA: 012-03/19-
01/2, URBROJ: 2144-61-01-19-1 od 23. rujna 2019. godine i članka 31. Statuta Grada 
Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 9/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16. 2/18., 
5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 
_____________. godine,  donijelo je 

 
O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  
Gradske knjižnice Labin 

 
Članak 1. 

 
Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin na 
rok od četiri (4) godine. 
 

Članak 2. 
 

Natječaj iz članka 1. ove Odluke traje 8 dana, a objavit će se u „Narodnim novinama“, na 
web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na www.labin.hr  i  www.gk-labin.hr u roku 

od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 
Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Komisija za izbor i imenovanja 
Gradskog vijeća Grada Labina koja će Gradskom vijeću Grada Labina dostaviti natječajnu 
dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom za izbor i imenovanje ravnatelja/ice. 
 

Članak 3. 
 

Gradsko vijeće Grada Labina će u roku od 45 dana od dana isteka roka za natječaj izvijestiti 
svakog prijavljenog kandidata o rezultatima izbora. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u „Službenim novinama Grada 
Labina“. 

 
 
PREDSJEDNICA 

                                                                                                             Gradskog vijeća                                                                                                          
                       

                                                                                                            Eni Modrušan   

http://www.labin.hr/
http://www.gk-labin.hr/


 
O B R A Z L O Ž E N J E 

uz Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor  i imenovanje ravnatelja/ice  
Gradske knjižnice Labin 

 
 

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 

1. Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ broj 17/19. i 98/19.) 
2. Statut Gradske knjižnice Labin od 23. rujna 2019. godine 
3. Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.- lektorirani 

tekst, 8/13., 3/16. 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21). 
 
 

II. OBRAZLOŽENJE ODLUKE 
 

Ovom se Odlukom propisuje obveza raspisivanja javnog natječaja za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin na rok od četiri (4) godine.  

Ravnateljica Gradske knjižnice Labin Silvia Fiamengo iz Labina, Senari 20, rođena 
18. veljače 1982. godine, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i diplomirana 
bibliotekarica, imenovana je ravnateljicom Gradske knjižnice Labin Rješenjem Gradskog 
vijeća Grada Labina oznake KLASA: 021-05/17-01/101 od 16. studenog 2017. godine, na 
vrijeme od 4 godine i to nakon što je prethodno Gradsko vijeće u smislu Zakona o 
knjižnicama raspisalo i provelo javni natječaj. 

Zakon o knjižnicama u članku 20. propisuje da javni natječaj za imenovanje ravnatelja 
javne knjižnice raspisuje i provodi upravno vijeće  javne knjižnice odnosno osnivač ako javna 
knjižnica nema upravno vijeće. Javna knjižnica ima upravno vijeće ukoliko ima više od deset 
zaposlenih. 

Slijedom Zakona o knjižnicama, kao i Statuta Gradske knjižnice Labin, te činjenice da 
Gradska knjižnica Labin ima 4 zaposlenih, ravnateljica Gradske knjižnice Labin Silvija 
Fiamengo je 13. rujna 2021. godine dostavila dopis Gradu Labinu za pokretanje postupka 
raspisivanja javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Labin s 
obzirom da joj 2. prosinca 2021. godine ističe mandatno razdoblje na koje je imenovana 
Rješenjem Gradskog vijeća Grada Labina od 16. studenog 2017. godine i sukladno 
sklopljenom Ugovoru o radu od 29. studenog 2017. godine. 

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja donosi 

Gradsko vijeće Grada Labina najmanje 2 mjeseca prije isteka mandata ravnatelja.  

 
III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE OVE ODLUKE 

 
Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Labina. 
 
 

GRADONAČELNIK 
 

                         Valter Glavičić, v.r. 
 
 
Izradila: Loreta Blašković, v.r., 
Pročelnica UO za poslove Gradonačelnika,  
Gradskog vijeća i opće poslove 
 


