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Labin, 18. listopada 2021. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 
n/r predsjednici ENI MODRUŠAN 

 
 
 
 
 Poštovani, 
 
 temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada 
Labina“, broj 9/90., 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 Rješenja o imenovanju 
ravnateljice Gradske knjižnice Labin. 
 
 Za izvjestitelja koji će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela 
određujem Laria Zahtilu, predsjednika Komisije za izbor i imenovanje. 
 
 
 

PREDSJEDNIK 
 

 Lari Zahtila, 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 26. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti  (“Narodne novine” br. 
17/19. i 98/19..), članka 38. i 40. Zakona o ustanovama  (“Narodne novine” br. 76/93., 29/97., 
47/99., 35/08. i 127/19.), članka 22. Statuta Gradske knjižnice Labin od 23. rujna 2019. 
godine i članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 9/09., 9/10.- 
lektorirani tekst, 8/13. /16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada 
Labina na sjednici ________________. godine,  donijelo je 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Labin 

 
I 

Silvia Fiamengo iz Labina, Senari 20, rođ. 18. veljače 1982. godine, profesorica 
hrvatskog jezika i književnosti i diplomirana bibliotekarica, imenuje se ravnateljicom Gradske 
knjižnice Labin na vrijeme od četiri (4) godine. 
 

II 
Imenovana stupa na dužnost ravnateljice idućeg dana po isteku prethodnog 

mandata, a prije toga zaključuje ugovor o radu s Gradom Labinom. 
 

III 
 Ovo Rješenje stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave u „Službenim 
novinama Grada Labina“. 

 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 Gradsko vijeće Grada Labina kao osnivač Gradske knjižnice Labin donijelo je 21. 
rujna 2021. godine Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin („Službene novine Grada Labina“, broj 11/21.). 
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin objavljen je u 
„Narodnim novinama“ broj 107/21 od 1. listopada 2021.godine, na web stranici Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje, na web stranici Grada Labina i Gradske knjižnice Labin. 
 U natječajnom roku zaprimljena je jedna prijava. 
 Prijavu je dostavila dosadašnja ravnateljica Ustanove: 

1. Silvia Fiamengo prof. hrvatskog jezika i književnosti i dipl. bibliotekarica iz Labina,   
Senari  20 

 Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Labina je na sjednici 15. 
listopada 2021. godine utvrdila da je prijava pravodobna i potpuna te da kandidatkinja 
ispunjava i sve druge tražene formalne natječajne uvjete.  
 



 

 

 Temeljem članka 2. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin („Službene novine Grada Labina“, broj 11/21.), 
Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Labina utvrdila je prijedlog da se za 
ravnateljicu Gradske knjižnice Labin imenuje Silvia Fiamengo. 

Temeljem članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine” 
br. 17/19. i 98/19.), članka 21. i članka 22. Statuta Gradske knjižnice Labin od 23. rujna 
2019. godine, ravnateljicu imenuje Gradsko vijeće Grada Labina na vrijeme od četiri godine. 
 Obzirom da predložena kandidatkinja ispunjava sve uvjete određene Natječajem 
rješeno je kao u izreci Rješenja. 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
  

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor 
sukladno članku 77.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 
137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.). 

 
  
                                                 PREDSJEDNICA  
               Gradskog vijeća  
 
                             Eni Modrušan 
 
 
 
 
 
 


