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REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA ŽUPANIJA 
   GRAD LABIN 
GRADSKO VIJEĆE 
Komisija za izbor i imenovanja 
 
KLASA:  021-05/21-03/3 
URBROJ: 2144/01-01-21-10 
Labin, 15. listopada  2021. 
 
 

ZAPISNIK 
 
sa 3. sjednice Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Labina, održane 15. 
listopada 2021. godine. 

 
Na sjednici su prisustvovali članovi Komisije: Lari Zahtila, Alenka Verbanac, Tanja Pejić, 
Valdi Gobo, Rasim Halilović. 
Ostali prisutni: Loreta Blašković, pročelnica UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća 
i opće poslove 
 
Lari Zahtila, predsjednik Komisije prelazi na Dnevni red: 
 

1. Utvrđivanje prijedloga Rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin 

 
 
AD.1.) Lari Zahtila, predsjednik utvrđuje: 
 
- da je Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 21. rujna 2021. godine donijelo Odluku o 
raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin na 
rok od četiri (4) godine 
- da je u članku 2. stavku drugom Odluke propisano da postupak otvaranja i razmatranja 
prispjelih ponuda provodi Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Labina koja 
Gradskom vijeću dostavlja utvrđeni prijedlog za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske 
knjižnice Labin 
- da je Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin objavljen 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 
-da je u propisanom roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ 
pristigla jedna prijava, i to: 
 

- od Silvie Fiamengo prof. hrvatskog jezika i književnosti i dipl. bibliotekarica iz Labina,  
Senari  20 (dosadašnja ravnateljica), sa priloženom potrebnom dokumentacijom, čija 
prijava u cijelosti zadovoljava uvjete Natječaja 
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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 dosadašnja ravnateljica Silvia Fiamengo koja  
dužnost ravnateljice Gradske knjižnice Labin uspješno obavlja od 1. prosinca 2013. godine. 

 
Temeljem Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 17/19. i 
98/19.) i. Statuta Gradske knjižnice Labin, ravnateljicu imenuje Gradsko vijeće Grada Labina 
na vrijeme od četiri godine. 
 
Slijedom svega navedenog, definiran je slijedeći  
 

ZAKLJUČAK 
 
Komisija za izbor i imenovanje predlaže Gradskom vijeću da donese Rješenje o imenovanju 

ravnateljice Gradske knjižnice Labin. 

 

GLASOVANJEM: Jednoglasno. 

 

           PREDSJEDNIK KOMISIJE 
 

                                      Lari Zahtila, v.r. 

 


