
Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama («Narodne novine» broj: 76/93, 29/97, 47/99, 

35/08 i 127/19), članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne 

novine“, broj 17/19 i 98/19), članka 17., 22., 23. Statuta općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica, 

Bol od 5. ožujka 1998. godine, članka 31. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“, 

broj 3/21), Općinsko vijeće Općine Bol na 1. sjednici održanoj dana .ožujka 2022. godine 

donijelo je 

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice Općinske knjižnice - „Hrvatska čitaonica", Bol 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Općinske knjižnice - 

„Hrvatska čitaonica", Bol. 

 

Natječaj će se objaviti u “Narodnim novinama“ i na web stranici Općine Bol. 

 

Članak 2. 

Postupak javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Općinske knjižnice - „Hrvatska 

čitaonica", Bol,  provest će Povjerenstvo u slijedećem sastavu: 

1._____________________________ 

 

2. _____________________________ 

 

3. _____________________________,  

koje je, u roku od pet dana nakon stupanja na snagu ove odluke, dužno raspisati javni natječaj 

za biranje ravnatelja Općinske knjižnice - „Hrvatska čitaonica", Bol. 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja objaviti će natječaj, zaprimati prijave na natječaj, izvršiti 

otvaranje prijava, sastaviti zapisnik i utvrditi prijedlog za izbor i imenovanje ravnatelja/ice te 

isti zajedno sa natječajnom dokumentacijom uputiti Općinskom vijeću na daljnje postupanje. 

U slučaju da nema prijavljenih kandidata ili prijave ne budu pravovaljane, Povjerenstvo za izbor 

i imenovanja će ponoviti natječaj u skladu sa zakonskim propisima. 

 

Članak 3. 

Općinsko vijeće Općine Bol će u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenja prijava 

izvijestiti svakog prijavljenog kandidata o rezultatima izbora. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom 

glasniku» Općine Bol. 

 

Klasa: 612-04/22-01/01 

Ur.broj: 2181-18/22-01/01 

Bol, .ožujka godine 
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