
Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o  knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne 

novine“ broj 17/19 i 98/19), članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Vodice 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 18/98, 10/03, 16/10, 5/12, 7/12-ispravak, 8/12, 

11/12-ispravak, 1/13, „Službeni glasnik Grada Vodica“ broj 4/15, 6/19 i 9/19-ispravak) i  članka 14. 

stavka 1. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/19-01/02, URBROJ:2182/04-8-2-1-07-

19-1 od 23.05.2019. godine i KLASA: 012-03/19-01/03, URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-20-2 od 

25.07.2020. godine) Gradsko vijeće Grada Vodica na 26. sjednici od 10. ožujka 2021. godine donosi 

 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Vodice 

 

1. Sanja Radin-Mačukat iz Vodica, Srima III/38a, 22211 Vodice, imenuje se za Ravnatelja 

Gradske knjižnice Vodice na mandatni period od četiri godine. 

 

2. Mandat ravnatelja Gradske knjižnice Vodice traje 4 (četiri) godine i počinje teći od dana  20. 

ožujka 2021. godine. 

 

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Vodica“. 

Obrazloženje  

 Sanji Radin-Mačukat dana 19. ožujka 2021. godine ističe četverogodišnji mandat ravnatelja 

Gradske knjižnice Vodice. 

Gradsko vijeće Grada Vodica je na 25. sjednici od 16.12.2020. godine  Rješenjem o 

imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske 

knjižnice Vodice („Službeni glasnik Grada Vodica“ broj 9/20) imenovalo tročlano Povjerenstvo za 

provedbu postupka javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Vodice (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo)   

Povjerenstvo je na sjednici održanoj dana 30. prosinca 2020. godine donijelo Odluku o raspisivanju 

javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Vodice (KLASA:112-03/20-

01/02;URBROJ: 2182/04-03/03-20-2). Javni natječaj je objavljen 08. siječnja 2021. godine u 

„Narodnim novinama“ broj 2/21 i na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Vodice dana 09. siječnja 

2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim 

novinama“. 

Uvjeti objavljenog javnog natječaja koje kandidat treba ispunjavati bili su „završen diplomski 

sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 

stručni studij ili s njim izjednačen studij, položen stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada 

u knjižnici, odlikuje se stručnim radnim i organizacijskim sposobnostima“ 

Temeljem raspisanog natječaja, a sukladno odredbi članka 20. stavka 5. Statuta Gradske knjižnice 

Vodice, Povjerenstvo je provjerilo pravodobnost i urednost natječajne dokumentacije (formalna 

provjera), provelo je intervju s kandidatkinjom koja ispunjava formalne uvjete, ocijenilo je 

kandidatkinju na intervjuu, te je ocijenilo prihvatljivost četverogodišnjeg programa rada. 

Povjerenstvo je dana 16. veljače 2021. godine dostavilo Gradskom vijeću i Odboru za izbor, 

imenovanja i upravne poslove prijavu kandidatkinje, Zapisnik sa 1. sjednice Povjerenstva za provedbu 

javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Vodice od 30.12.2020., Zapisnik sa 2. 

sjednice Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice 

Vodice od 01.02.2021. godine, Zapisnik sa 3. sjednice Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za 

imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Vodice od 08.02.2021. teIzvješće povjerenstva za provedbu 

javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Vodice od 08.01.2021. 

godine.Uvidom u predmetnu dokumentaciju razvidno je da je na Javni natječaj pristigla ukupno jedna 

prijava, a koja je ujedno pravodobna i uredna odnosno ispunjava sve uvjete navedene u natječaju te da 

je navedena prijava pristigla od kandidatkinje Sanje Radin-Mačukat putem pošte dana 22. siječnja 

2021. godine . Također razvidno je kako je Sanja Radin-Mačukat dostavila prihvatljiv četverogodišnji 

program rada te ostvarila 10od maksimalno mogućih 10 bodova na intervjuu.  

 Nakon razmatranja cjelokupne dokumentacije Gradsko vijeće Grada Vodica odlučilo je za 

ravnateljicu Gradske knjižnice Vodice imenovati Sanju Radin-Mačukat budući se radi o jedinom 

kandidatu koji je podnio prijavu na natječaj, koji ispunjava sve formalne uvjete za navedeno radno 



mjesto, koji ima prihvatljiv četverogodišnji program rada, te  koji je ostvario 10 od mogućih 10 

bodova na intervjuu. Kao dodatan razlog imenovanja posebno se ističe izvrsna suradnja i dugogodišnji 

rad na mjestu ravnateljice prilikom koje je pokazala stručno znanje, odgovornost i organizacijske 

sposobnosti, a sve s ciljem unapređenja djelatnosti Gradske knjižnice Vodice. Slijedom navedenog 

odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog Rješenja. 

Sukladno odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Vodice objavit će 

se u „Službenom glasniku Grada Vodica“, stoga je riješeno kao u točki 3. izreke Rješenja.  

  

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se u roku 30 dana od 

dana dostave ovog Rješenja tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom sukladno 

članku 42. stavku 2. i 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 

127/19) i članku 24. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10, 143/12, 152/14, 

94/16 i 29/17). 

Prijavljeni kandidat sukladno članku 42. Zakona o ustanovama ima pravo pregledati natječajni 

materijal. 

 

KLASA:   UP/I 112-01/21-01/01 

URBROJ: 2182/04-03/03-21-1 

Vodice, 10. ožujka 2021. godine  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA 

 

PREDSJEDNIK 

Marin Mikšić, v.r. 
 


