
Na temelju odredbe članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 

47/99, 35/08 i 127/19), članka 20. stavka 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 

(″Narodne novine“ broj 17/19 i 98/19 ), članka 18. Statuta Općinske knjižnice „Hrvatska 

čitaonica“ Bol, te članka 31. Statuta Općine Bol (“Službeni glasnik Općine Bol” broj 3/21), 

Općinsko vijeće Općine Bol, na 2/2022 sjednici održanoj . svibnja 2022. godine, donijelo je 

   

  

O D L U K U 

o imenovanju ravnateljice Općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ Bol 

   

  

I. 

  

Imenuje se Irma Eterović, Gospe Karmelske 46, 21424, Selca, OIB: 79390919350, za 

ravnateljicu Općinske knjižnice - „Hrvatska čitaonica", Bol na vrijeme od četiri godine. 

  

  

II. 

  

Imenovana će započeti s obavljanjem dužnosti od 15. lipnja 2022. godine. 

  

  

III. 

  

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine 

Bol”. 

  

  

O b r a z l o ž e nj e 

  

Dana 17. ožujka 2022. godine Općinsko vijeće je donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja 

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ Bol i odluku o 

imenovanju natječajnog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja. 

Natječajno povjerenstvo je dana 6. travnja 2022. godine objavilo javni natječaj u ″Narodnim 

novinama″ RH, broj: 43/2022  i na službenim web stranicama Općine Bol. 

U predviđenom roku za primanje prijava koji je počeo teći dana 6. travnja 2022. godine, a 

istekao dana 21. travnja 2022. godine, zaprimljena je jedna prijava.  

Prijava je otvorena i razmatrana na 1. sjednici Povjerenstva održanoj dana 28. travnja 2022. 

godine.  

Prijavu je podnijela Irma Eterović iz Selaca. Prijavi kandidatkinje Irme Eterović prileži sva 

potrebna dokumentacija slijedom čega ista udovoljava natječajnim uvjetima. 

Razgovor sa kandidatkinjom je obavljen dna 05. svibnja 2022. godine na 2. sjednici 

Povjerenstva. 



Razmatrajući životopis s opisom dosadašnjeg radnog iskustva i predloženi Plan rada Općinske 

knjižnice - „Hrvatska čitaonica", Bol za četverogodišnje razdoblje, Povjerenstvo odlučilo je 

podržati kandidatkinju Irmu Eterović, magistru knjižničarstva. 

Kandidatkinja Irma Eterović, osim formalnih zahtjeva, kroz svoje smjernice i viđenje mjesta i 

uloge Općinske knjižnice kao i njenog trenutnog stanja i aktualne problematike dokazuje svoje 

stručne i organizacijske kompetencije koje upućuju da će kandidatkinja uspješno voditi 

Općinsku knjižnicu „Hrvatska čitaonica“ Bol, u narednom četverogodišnjem mandatu. 

 

Slijedom navedenoga, a temeljem članka 26., a u vezi članka 27. stavka 4. Zakona o 

knjižnicama, članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama i članka 31. Statuta općine Bol, 

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 Splitu u roku od trideset dana od dana dostave ove odluke. 

   

KLASA: 024-05/22-01/ 

URBROJ: 2181-18/22-01/01 

Bol, . svibnja 2022. godine 

  

  

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆIONE BOL 

Predsjednik: 

 

Tonči Buljan 

  

 


