
 
Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne 

novine“ broj 17/19, 98/19), članka 22. Statuta Narodne knjižnice Vrbovec (KLASA: 023-
01/19-01/86; URBROJ: 238/32-92-19-02) i članka 31. stavka 1. alineje 30. Statuta Grada 
Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 8/18 i 12/18 – ispravak i „Glasnik Grada 
Vrbovca“ broj 2/20) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 31. sjednici održanoj 09. rujna 2020. 
godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec 

 
I 

 
 MARTINA SANKOVIĆ, profesorica engleskog jezika i književnosti i informatologije, 
smjer bibliotekarstvo, imenuje se za ravnateljicu Narodne knjižnice Vrbovec na vrijeme od 4 
(četiri) godine.  
 

II 
 
 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vrbovca da sa ravnateljicom iz točke I ove Odluke 
sklopi Ugovor o radu.  
 

III 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada 
Vrbovca“.  

 
Obrazloženje 

 
Dana 9. lipnja 2020. godine Gradsko vijeće Grada Vrbovca donijelo je Odluku o 

raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec („Glasnik Grada 
Vrbovca“ broj 6/20). Natječaj je objavljen u ″Narodnim novinama″ broj 75/2020 dana 01. 
srpnja 2020. godine, dnevnom tisku “24 sata” i mrežnim stranicama Narodne knjižnice 
Vrbovec istoga dana. 

Unutar propisanoga natječajnog roka koji je počeo teći dana 2. srpnja 2020. godine, a 
istekao dana 16. srpnja 2020. godine, zaprimljena je jedna prijava. Prijava je otvorena i 
razmatrana na 17. sjednici Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrbovca, 
održanoj dana 23. srpnja 2020. godine. Prijavu je podnijela Martina Sanković, profesorica 
engleskog jezika i književnosti i informatologije, smjer bibliotekarstvo iz Križevaca, Donje 
Križevčine 8. Prijavi je kandidatkinja Martina Sanković priložila svu potrebnu dokumentaciju, 
slijedom čega ista udovoljava natječajnim uvjetima. 

Nakon razmatranja prijave i priložene dokumentacije, Odbor za izbor i imenovanja je 
na istoj sjednici, a temeljem razmotrene natječajne dokumentacije donio Zaključak, KLASA: 
021-05/20-01/20, URBROJ: 238/32-03/17-20-3, kojim je predložio Gradskom vijeću Grada 
Vrbovca da za ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec imenuje kandidatkinju Martinu 
Sanković, dosadašnju ravnateljicu, za naredno četverogodišnje razdoblje obzirom da  ista 



ispunjava sve propisane uvjete za imenovanje ravnatelja, a tijekom obnašanja dužnosti 
ravnatelja iskazala se stručnim radnim i organizacijskim sposobnostima. 
Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci ove odluke. 
  
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 
sudom u Zagrebu u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke. 
 
 
KLASA: 021-06/20-01/25 
URBROJ: 238/32-01/01-20-1 
Vrbovec, 09.09.2020. g. 
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