
 
 

 
 

List izlazi po potrebi                                       03.08.2010. godine                     Godina  XIV - Broj 5/2010 

 
 
ODLUKE NAČELNIKA 
 
 Na temelju članka 8. Odluke o zakupu 
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol 
("Službeni glasnik" Općine Bol, br. 6/06) i  
članka 47. Statuta Općine Bol (»Službeni glasnik« 
Općine Bol, broj 5/09) načelnik Općine Bol, dana  
28. lipnja 2010. godine, donio je 
 

ODLUKU 
o poništenju javnog natječaja 

 
Članak 1. 

 
Poništava se  Javni natječaj za davanje u 

zakup poslovnog prostora tzv. Špilja pod Ložu u 
Bolu korisne površine cca 15 m2, objavljen u 
dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ dana 18. 
lipnja 2010. godine, na oglasnoj ploči Općine Bol 
i na službenim Internet stranicama Općine Bol. 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka će se dostaviti svim 

kandidatima prijavljenim na natječaj. 
 
 

Članak 3. 
 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih 
lijekova, a objavit će se u „Službenom glasniku“ 
Općine Bol. 
 
Klasa: 022-01/10-01/18 
Ur. broj: 2104/10-02/01 
Bol, 28. lipnja 2010. godine 
 
 

 
 
NAČELNIK OPĆINE 
              BOL 
                                                    Načelnik 
         Tihomir Marinković 
.............................................................................. 
 

Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli 
novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i 
studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 
01/10) i  članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni 
glasnik“ Općine Bol, broj 5/09) načelnik Općine 
Bol dana  05. srpnja 2010. godine donio je  
 

O D L U K U 
o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 
Članak 1. 

 
Općina Bol dodjeljuje novčanu nagradu 

u iznosu od 2.000,00 kuna Nikoli Cvitaniću iz 
Bola, Obala 4, za završeni diplomski sveučilišni 
studij. 
 

Članak 2. 
 

Ova  odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u "Službenom 
glasniku" Općine Bol. 
 
Obrazloženje: 
 

Na temelju članka 14. stavak 2. Odluke o 
dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada 
učenicima i studentima („Službeni glasnik“ 
Općine Bol br. 01/10) načelnik Općine Bol je 
dana 05. srpnja 2010. godine donio Odluku o 
dodjeli jednokratne novčane nagrade Nikoli 
Cvitaniću iz Bola, Obala 4,  u iznosu od 2.000,00 
kuna. 

SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE BOL 
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Člankom 14. stavak 2. Odluke je 
propisano da će se studentima sa područja općine 
dodijeliti jednokratna novčanu nagradu za 
završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij (magistar)  u iznosu od 2.000,00 
kuna. 

Budući da je Nikola Cvitanić dostavio 
Uvjerenje Sveučilišta u Splitu, Grañevinsko-
arhitektonskog fakulteta Broj: 959 od 30. travnja 
2010. godine kojom se potvrñuje da je završio 
Grañevinsko-arhitektonski fakultet u Splitu dana 
30. travnja 2010. godine i time stekao visoku 
stručnu spremu i stručno zvanje diplomirani 
inženjer grañevinarstva, te da ima prebivalište na 
području Općine Bol, odlučeno je kao u 
dispozitivu. 
 
Klasa: 022-01/10-01/19 
Ur. broj: 2104/10-02/01 
Bol,  05. srpnja 2010. godine 
 
NAČELNIK OPĆINE 
              BOL 
                                                    Načelnik 
         Tihomir Marinković 
.............................................................................. 
 
 Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli 
novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i 
studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 
01/10) i  članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni 
glasnik“ Općine Bol, broj 5/09) načelnik Općine 
Bol dana  12. srpnja 2010. godine donio je  
 

O D L U K U 
o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 
Članak 1. 

 
Općina Bol dodjeljuje novčanu nagradu u 

iznosu od 1.000,00 kuna Tihani Pavišić za 
završeni stručni Upravni studij. 
 

Članak 2. 
 
Ova  odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom 
glasniku" Općine Bol. 
 
Obrazloženje: 
 

Na temelju članka 14. stavak 1. Odluke o 
dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada 
učenicima i studentima („Službeni glasnik“ 

Općine Bol br. 01/10) načelnik Općine Bol je 
dana 12. srpnja 2010. godine donio Odluku o 
dodjeli jednokratne novčane nagrade Tihani 
Pavišić u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Člankom 14. stavak 1. Odluke je 
propisano da će se studentima sa područja općine 
dodijeliti jednokratna novčana nagrada za 
završeni preddiplomski sveučilišni studij 
(prvostupnik)  u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Budući da je Tihana Pavišić dostavila 
Potvrdu Sveučilišta u Splitu, Pravnog fakulteta 
Broj: 04-367/1-10 od 16. lipnja 2010. godine 
kojom se potvrñuje da je završila stručni Upravni 
studij dana 16. lipnja 2010. godine i time stekla 
stručni naziv Stručna prvostupnica (baccalaurea) 
javne uprave, te da ima prebivalište na području 
Općine Bol, odlučeno je kao u dispozitivu. 
 
Klasa: 022-01/10-01/21 
Ur. broj: 2104/10-02/01 
Bol,  12. srpnja 2010. godine 
 
 NAČELNIK OPĆINE 
              BOL 
                                                    Načelnik 
         Tihomir Marinković 
.............................................................................. 
 

Na temelju članka 93. Zakona o 
prostornom ureñenju i gradnji (NN 76/07) 
općina Bol objavljuje  
 

Ponovnu javnu raspravu 
o prijedlogu UPU-a naselja Bol 

 
 
1. Ponovna  javna rasprava će se održati u 
velikoj dvorani na prvom katu Doma kulture. 

2. Početak javne rasprave je u četvrtak 
19. kolovoza 2010.godine i traje do subote 28. 
kolovoza 2010. godine, svakog radnog dana 
od 08.00 do 14.00 sati. 

3. Javno izlaganje o prijedlogu UPU-a 
naselja Bol će se održati u petak 20.kolovoza 
2010.  godine u 18.00 sati u velikoj dvorani 
na prvom katu Doma kulture. 

4. Pisana očitovanja, mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na prijedlog UPU-a 
naselja Bol mogu se dostaviti u vremenu 
javne rasprave prema odredbama članka 90. 
Zakona o prostornom ureñenju i gradnji. 
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u 
roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir 
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u pripremi izvješća o javnoj raspravi.  
 
Klasa: 940-01/10-01/24 
Ur.broj:2104/10-02/01 
Bol, 04. kolovoza 2010. godine 
 
NAČELNIK OPĆINE 
              BOL 
                                                    Načelnik 
         Tihomir Marinković 
.............................................................................. 
 

Temeljem članka 27. Odluke o 
autotaksi prijevozu („Službeni glasnik“ 
Općine Bol br. 03/10) i  članka 47. Statuta 
Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, 
broj 5/09) načelnik Općine Bol dana  1. rujna 
2010. godine donio je  
 

O D L U K U 
o imenovanju ispitnog povjerenstva 

 
Članak 1. 

 
Vozač autotaksi vozila mora imati 

položen ispit o poznavanju osnovnih podataka 
o kulturnim, gospodarskim, turističkim, 
prometnim i drugim značajnim objektima i 
znamenitostima na području Općine. 

Program ispita, vrijeme i način 
provjere znanja propisuje Jedinstveni upravni 
odjel.  

Ispit se polaže pred Povjerenstvom 
kojeg imenuje Načelnik. 

Ispitno povjerenstvo čine predsjednik i 
dva člana, od kojih je jedan predstavnik 
Turističke zajednice Općine Bol, a dvoje su 
predstavnici Općine. 
 

Članak 2. 
 

Za članove ispitnog povjerenstva 
imenuju se: 
• Stipe Karmelić-predsjednik (predstavnik 

Općine Bol) 
• Svjetlana Baković-član (predstavnik 

Općine Bol) 
• Markito Marinković- član (predstavnik 

TZO Bol) 
 

 

Članak 3. 
 

Odluka o imenovanju članova ispitnog 
povjerenstva objavit će se u »Službenom 
glasniku« Općine Bol. 
 
Klasa: 022-01/10-01/25 
Ur. broj: 2104/10-02/01 
Bol,  01. rujna 2010. godine 
 
NAČELNIK OPĆINE 
              BOL 
                                                    Načelnik 
         Tihomir Marinković 
.............................................................................. 
  
ODLUKE VIJEĆA 
   

Temeljem članka 4. Zakona o 
savjetima mladih (»Narodne novine« broj 
23/07) i članka članka 29. Statuta Općine Bol 
(«Službeni glasnik» Općine Bol broj 05/09) 
Općinsko vijeće Općine Bol, na 9/2010. 
sjednici održanoj 03. kolovoza  2010. godine, 
donijelo je 
 

ODLUKU 
o osnivanju Savjeta mladih Općine Bol 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom ureñuje se osnivanje 
Savjeta mladih Općine Bol (u daljnjem tekstu: 
Savjet mladih), broj članova, način i postupak 
izbora, način utjecaja na rad Općinskog vijeća 
Općine Bol u postupku donošenja akata od 
neposrednog interesa za mlade i u svezi s 
mladima, suradnja s drugim vijećima mladih, 
financiranje rada i način osiguranja drugih 
uvjeta za rad, te ostala pitanja od značaja za 
rad Savjeta mladih. 
 

Članak 2. 
 

Mladi, u smislu ove Odluke, osobe su 
s prebivalištem na području Općine Bol, 
starosne dobi od 15 (petnaest) do 29 
(dvadesetdevet) godina života. 
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Članak 3. 
 

Savjet mladih savjetodavno je tijelo 
Općinskog vijeća Općine Bol. 
 
II. SASTAV I IZBOR ČLANOVA 
SAVJETA MLADIH 
 

Članak 4. 
 

Savjet mladih Općine Bol ima 5 (pet) 
članova, uključujući predsjednika i zamjenika 
predsjednika. 

Članak 5. 
 

(1) Postupak izbora članova Savjeta 
mladih pokreće Općinsko vijeće Općine Bol 
javnim pozivom za dostavljanje prijedloga 
kandidata za člana Savjeta mladih, koji se 
objavljuje u lokalnom dnevnom tisku i 
oglasnim pločama na području Općine Bol. 

(2) Prijedlozi se dostavljaju u roku od 
15 dana od dana objave, odnosno oglašavanja 
javnog poziva. 

(3) Kandidate za članove Savjeta 
mladih predlažu udruge mladih i udruge koje 
se bave mladima, učenička vijeća, studentski 
zborovi, te drugi registrirani oblici 
organiziranja mladih čije je sjedište na 
području Općine Bol. 

(4) Svojstvo predlagatelja dokazuje se 
izvatkom iz registra udruga ili drugog registra 
u koji se upisuju organizirani oblici mladih. 

(5) Prijedlog kandidata za člana 
Savjeta mladih dostavlja se Općinskom 
načelniku, u otvorenom roku za podnošenje 
prijedloga, te mora sadržavati: 
 
• ime i prezime kandidata, 
• datum i godinu roñenja, 
• uvjerenje o prebivalištu, 
• obrazloženje prijedloga, 
• potpisanu izjavu predložene osobe o 

prihvaćanju kandidature. 
 

(6) Prijedlog iz prethodnog stavka 
mora biti ovjeren od ovlaštene osobe 
predlagatelja i uz prijedlog obvezno je 
priložiti i dokaz o svojstvu predlagatelja iz 
stavka 4. 

(7) Zakašnjeli, te nepravilno, ili 
nepotpuno sastavljeni prijedlozi se ne 
razmatraju. 
 

Članak 6. 
 

(1) Općinski načelnik sastavlja listu 
kandidata za izbor članova Savjeta mladih na 
temelju uredno zaprimljenih prijedloga od 
ovlaštenih predlagatelja. 

(2) Lista kandidata za izbor članova 
Savjeta mladih objavljuje se u lokalnom 
dnevnom tisku i na oglasnim pločama u roku 
od 8 (osam) dana od dana isteka roka za 
dostavu prijedloga. 

(3) Lista kandidata za izbor članova 
Savjeta mladih obvezno sadrži: ime, prezime i 
adresu kandidata, datum i godinu roñenja, te 
naziv i sjedište predlagatelja. 
 

Članak 7. 
 

(1) Izbor članova Savjeta mladih, 
tajnim glasovanjem, provodi Općinsko vijeće 
Općine Bol na temelju liste kandidata za izbor 
članova Savjeta mladih koju je utvrdio 
Općinski načelnik, a u skladu sa Zakonom o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća. 

(2) Na glasačkom listiću, ovjerenom 
pečatom Općinskog vijeća, prezimena 
kandidata se navode abecednim redom. 

(3) Glasovanje se provodi na način da 
se zaokruži redni broj ispred pojedinog 
kandidata, a najviše 5. 

(4) Važeći glasački listić je onaj na 
kojemu je zaokruženo najviše 5 rednih 
brojeva ispred navedenih kandidata. 

(5) Po završetku glasovanja utvrñuje 
se lista kandidata prema broju osvojenih 
glasova, od najviše prema manje, a za članove 
Savjeta mladih bira se prvih pet kandidata s 
liste. 

(6) U slučaju da dva ili više kandidata 
dobije jednaki broj glasova, zbog čega nije 
moguće utvrditi rang listu 5 kandidata prema 
broju dobivenih glasova, izbor se, na način 
opisan u ovom članku, izmeñu takvih 
kandidata, ponavlja na istoj sjednici. 
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Članak 8. 
 

(1) Konstituirajući sjednicu Savjeta 
mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća u 
roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o 
izboru Savjeta mladih. 

(2) Do izbora predsjednika i 
zamjenika predsjednika mladih 
konstituirajućom sjednicom predsjeda 
predsjednik Općinskog vijeća. 

(3) Predsjednika i zamjenika 
predsjednika Savjeta mladih, tajnim 
glasovanjem, biraju članovi Savjeta mladih na 
konstituirajućoj sjednici, iz reda izabranih 
članova, većinom glasova svih članova 
Savjeta mladih. 

(4) Prijedlog za predsjednika, odnosno 
zamjenika predsjednika daju najmanje dva 
člana Savjeta mladih. 

(5) Na glasačkom listiću, ovjerenom 
pečatom Općinskog vijeća, prezimena 
predloženih osoba navode se abecednim 
redom, a glasovanje se provodi 
zaokruživanjem rednog broja ispred 
pojedinog kandidata. 

(6) Najprije se bira predsjednik 
Savjeta mladih, a nakon izbora predsjednika, 
na način opisan u ovom članku, pristupa se 
izboru zamjenika predsjednika Savjeta 
mladih. 

(7) Ako niti jedna osoba ne dobije 
potreban broj glasova, glasovanje se ponavlja 
na istoj sjednici, a ako se niti nakon 
ponovljenog glasovanja ne izabere 
predsjednik Savjeta mladih, predsjednik 
Općinskog vijeća će sazvati novu sjednicu 
Savjeta mladih, najkasnije u roku od 15 dana, 
na kojoj će se ponoviti postupak izbora 
predsjednika. 

(8) Savjet mladih konstituiran je 
izborom predsjednika Savjeta mladih. 
 

Članak 9. 
 
 (1) Predsjednik Savjeta mladih 

predstavlja i zastupa Savjet mladih, te obavlja 
i druge poslove utvrñene Zakonom o savjetu 
mladih, ovom Odlukom i Poslovnikom o radu 
Savjeta mladih. 

(2) U slučaju spriječenosti 
predsjednika Savjeta mladih, ili njegove duže 

odsutnosti, zamjenjuje ga zamjenik 
predsjednika. 
 
III. MANDAT ČLANOVA SAVJETA 
MLADIH 
 

Članak 10. 
 

(1) Mandat članova Savjeta mladih 
traje dvije godine, a po isteku mandata, mogu 
biti ponovno birani za člana Savjeta mladih. 

(2) Ako predsjednik ili zamjenik 
predsjednika Savjeta mladih budu razriješeni 
prije isteka mandata, postupak izbora se 
provodi na način opisan u članku 8., a mandat 
novoizabranih predsjednika ili zamjenika 
predsjednika traje najduže do isteka mandata 
ostalih članova Savjeta mladih, izabranih na 
redovnim izborima. 
 

Članak 11. 
 

(1) Općinsko vijeće razriješit će člana 
savjeta mladih i prije isteka mandata: 
 
•  ako neopravdano ne sudjeluje sjednicama 

savjeta mladih, 
•  ako navrši trideset godina života, 
•  na osobni zahtjev, 
•  ako je pravomoćnom sudskom presudom 

osuñen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od šest mjeseci. 

 
  (2) Nakon razrješenja člana Savjeta 
mladih iz razloga navedenih u prethodnom 
stavku, novi član Savjeta mladih postaje 
sljedeći neizabrani kandidat s liste kandidata 
za izbor članova Savjeta mladih, koji je dobio 
najveći broj glasova. 

(3) Ako Savjet mladih trajno ostane 
bez minimalnog broja članova potrebnih za 
donošenje pravovaljanih odluka, Općinsko 
vijeće raspustit će Savjet mladih i u roku od 
60 dana od dana odluke o raspuštanju, 
pokrenut će postupak za izbor članova novog 
Savjeta mladih. 
 
IV. DJELOKRUG RADA SAVJETA 
MLADIH 
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Članak 12. 
 

U okviru svoga djelokruga savjet 
mladih: 
•  raspravlja na sjednicama savjeta mladih o 

pitanjima značajnima za rad savjeta 
mladih, 

•  raspravlja na sjednicama savjeta mladih o 
pitanjima iz djelokruga rada Općinskog 
vijeća, koji su od interesa za mlade, 

•  predlaže Općinskom vijeću donošenje 
odluka, programa i drugih akata od 
značenja za unapreñivanje položaja mladih 
na području Općine Bol, 

•  predlaže Općinskom vijeću raspravu o 
pojedinim pitanjima od značenja za 
unapreñivanje položaja mladih na području 
Općine Bol, te način rješavanja navedenih 
pitanja, 

•  daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom 
donošenja odluka, mjera, programa i 
drugih akata od osobitog značenja za 
unapreñivanje položaja mladih na području 
Općine Bol, 

•  sudjeluje u izradi i praćenju provedbe 
lokalnog programa djelovanja za mlade, 

•  izrañuje izviješća nadležnim tijelima o 
problemima mladih, a po potrebi predlaže i 
donošenje programa za otklanjanje nastalih 
problema i poboljšanje položaja mladih 
(lokalni program djelovanja za mlade), 

•  predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu 
odluka i programa o skrbi za mlade 
(lokalni program djelovanja za mlade), 

•  skrbi o informiranosti mladih o svim 
pitanjima značajnim za unapreñivanje 
položaja mladih, 

•  potiče meñusobnu suradnju savjeta mladih 
općina, gradova i županija u Republici 
Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava 
s odgovarajućim tijelima drugih zemalja, 

•  predlaže Općinskom vijeću financijski 
plan radi ostvarivanja programa rada 
savjeta mladih, 

•  po potrebi poziva članove Općinskog 
vijeća, Općinskog načelnika i članove 
radnih tijela na sjednice savjeta mladih, 

•  obavlja i druge poslove od interesa za 
mlade. 

 

V. NAČIN RADA SAVJETA MLADIH 
 

Članak 13. 
 

(1) Savjet mladih održava redovite 
sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca. 

(2) Sjednice savjeta mladih saziva i 
njima predsjedava predsjednik savjeta mladih. 

(3) Predsjednik savjeta mladih je 
dužan sazvati izvanrednu sjednicu savjeta 
mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova 
savjeta mladih. 
 

Članak 14. 
 

(1) Savjet mladih donosi odluke 
većinom glasova ako je na sjednici nazočna 
većina članova savjeta mladih, ako ovom 
Odlukom nije drugačije odreñeno. 

(2) Član savjeta mladih koji je 
neposredno osobno zainteresiran za donošenje 
odluke o nekom pitanju može sudjelovati u 
raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od 
odlučivanja. 

(3) Smatra se da je član savjeta mladih 
neposredno osobno zainteresiran za donošenje 
odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi 
na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili 
sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u 
vlasništvu. 
 

Članak 15. 
 

(1) Savjet mladih može imenovati 
svoja stalna i povremena radna tijela za uža 
područja djelovanja, te organizirati forume, 
tribine i radionice za pojedine dobne skupine 
mladih ili srodne vrste problema mladih. 

(2) U radu savjeta mladih mogu 
sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz 
pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o 
mladima. 
 

Članak 16. 
 

(1) Savjet mladih donosi Poslovnik o 
svom radu. 

(2) Poslovnik o radu savjet mladih 
donosi većinom glasova svih članova savjeta 
mladih. 
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(3) Poslovnikom o radu pobliže se 
ureñuje način rada savjeta mladih, u skladu sa 
Zakonom i ovom Odlukom. 
 

Članak 17. 
 

(1) Savjet mladih donosi program rada 
savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu. 
 

(2) Program rada savjeta mladih sadrži 
sljedeće aktivnosti: 
 
• sudjelovanje u kreiranju i praćenju 

provedbe lokalnog programa djelovanja za 
mlade, 

• suradnja s drugim savjetodavnim tijelima 
mladih u Republici Hrvatskoj i 
inozemstvu, 

• konzultiranje s organizacijama mladih o 
temama bitnim za mlade, 

• suradnja s tijelima jedinica lokalne, 
odnosno područne (regionalne) 
samouprave u politici prema mladim. 

 
(3) Program rada savjeta mladih sadrži i 

ostale aktivnosti važne za rad savjeta mladih i 
poboljšanje položaja mladih. 

(4) Program rada savjeta mladih donosi se 
većinom glasova svih članova savjeta mladih. 

(5) Program rada savjeta mladih, savjet 
mladih donosi i podnosi na odobravanje 
Općinskom vijeću najkasnije do 30. rujna 
tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. 
 

Članak 18. 
 

(1) Sredstva za rad Savjeta mladih 
osiguravaju se u proračunu Općine Bol u 
skladu s odobrenim programom rada. 

(2) Savjet mladih podnosi godišnje 
izviješće o svom radu Općinskom vijeću. 
 

Članak 19. 
 

Članovi Savjeta mladih imaju pravo 
na nadoknadu troškova u svezi sa svojim 
radom u Savjetu mladih, sukladno odluci 
Općinskog vijeća. 
 
VI. SURADNJA SAVJETA MLADIH 

Članak 20. 
 
Savjet mladih surañuje s 

organiziranim oblicima djelovanja mladih u 
općinama, gradovima i županijama Republike 
Hrvatske, te meñunarodnim organizacijama. 
 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 
ODREDBE 
 

Članak 21. 
 

Postupak izbora članova Savjeta 
mladih Općine Bol, sukladno Zakonu i ovoj 
Odluci, provest će se u roku od 30 dana od 
dana stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 22. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u »Službenom glasniku« 
Općine Bol. 
 
Klasa: 02105/1001/2 
Ur. broj: 2140/1002/01 
Bol, 3. kolovoza  2010. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................   
  
   Na temelju članka 27. Poslovnika 
vijeća općine Bol (Službeni glasnik općine 
Bol br.5/2009) vijeće općine Bol je na 9/2010. 
sjednici dana 03. kolovoza 2010. godine 
donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o osnivanju komisije za školstvo 

. 
Komisija za školstvo općine Bol je 

radno tijelo vijeća općine Bol čiji zadatak je 
proučavanje i razmatranje pitanja iz područja 
osnovnogškolskog i srednješkolskog odgoja i 
obrazovanja na području općine, sa posebnim 
zadatkom poduzimanja svih mjera da se 
zadrži postojeća mreža osnovnih i srednjih 
škola na Bolu i na Braču, te za izgradnju nove 
školske zgrade. 
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2. 
Za članove komisije za školstvo biraju se: 

• Jakša Marinkovć Šimić predsjednik, 
•  Mario Rončević, član, 
•  Krešimir Okmažić, član, 
•  Zvonko Marić, član, 
•  Tihomir Marinković, član 
 
3. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom 
objave u Službenom glasniku općine Bol 
 
Klasa:02105/0401/177 
Ur.broj:2104/1002/01 
Bol,  3. kolovoza 2010. godine 
       
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................   
 

Na temelju članka 14. i 25. Odluke o 
javnim priznanjima općine Bol (Službeni 
glasnik općine Bol br. 4/09), Komisija za 
dodjelu javnih priznanja je predložila, a vijeće 
općine Bol je, na temelju članka 31. Odluke o 
javnim priznanjima općine Bol, na 9/10 
sjednici dana 3. kolovoza 2010. godine 
donijelo 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli javnog priznanja 

Godišnja nagrada općine Bol za 2010. 
godinu 

 
Članak 1. 

 
Pojedinačno javno priznanje Godišnja 

nagrada općine Bol za 2010.godinu dodjeljuje 
se gospoñi Biserki Romac roñ. Čečuk kao 
znak priznanja za iznimna postignuća i 
doprinos razvitku i ugledu općine Bol u 
kulturi. 
 

Članak 2. 
Gospoñi Biserki Romac se dodjeljuje 

Godišnja nagrada općine Bol u obliku povelje, 
pismena potvrda i novčana nagrada u iznosu 
od 5.000,00 kn. 

Članak 3. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom 
objave u Službenom glasniku općine Bol. 
 
Obrazloženje: 
 

Gospoña Biserka Romac je u prosincu 
2009. godine poklonila općini Bol 
etnografsku zbirku velike vrijednosti. 

Navedena zbirka broji 520 predmeta, 
koji uglavnom održavaju kulturu stanovanja 
na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Zbirka je 
nastala objedinjavanjem predmeta iz obitelji 
Vusio, obitelji BreškovićŽuljević te obitelji 
Radić iz Bola, zatim obitelji BulićČečuk iz 
Solina (neki od predmeta pripadali su don 
Frani Buliću praujaku Biserke Romac), te 
obitelji Vlajki iz Orašca kod Dubrovnka. 

Zbirka dijelom obuhvaća predmete 
koji čine naslijeñe obitelji Čečuk, no većim je 
dijelom plod višegodišnjeg truda i ulaganja 
gospoñe Biserke Romac. Od kupnje kuće u 
Bolu 1969. godine, gospoña Romac se 
posvetila prikupljanju i otkupljivanju bolskih 
starina, smatrajući ih zalogom za jasnije 
definiranje lokalnog kulturnog identiteta. 

Na doniranje ove zbirke Biserku 
Romac je potaknulo rasipanje nekih drugih 
vrijednih privatnih zbirki tradicijskih 
predmeta, te nedostatak sreñenih , pravno 
zaštićenih i stručno prezentiranih kulturno 
povijesnih zbirki na čitavom otoku. Zbirku 
vidi kao začetak budućeg zavičajnog muzeja. 

Zbirke takvih predmeta imaju velik 
kulturnoturistički potencijal pa će prezentacija 
zbirke Romac obogatiti bolsku ponudu kojoj 
manjka ovakvih sadržaja. 

No jednako je bitna i kohezija lokalne 
zajednice koja se ostvaruje oko kulturno 
povijesnih zbirki te podizanje svijesti 
stanovnika  o kulturnim vrijednostima vlastite 
baštine. 

O značaju ove zbirke i u širim 
okvirima govori podatak da je u postupku 
njezina pravna zaštita, koju provodi 
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 
Konzervatorski odjel u Splitu. 

Godišnju nagradu općine Bol gospoña 
Biserka Romac nije zaslužila samo 
poklanjanjem etnografske zbirke nego još više 



03.kolovoza, 2010.                             SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL                              Broj 5/ 2010 
 

 9 

nagradu zaslužuje velikodušnost i vizija koju 
možemo ocrtati jednim detaljom: mogućnost 
da mirovinu srednjošokske  nastavnice dopuni 
iznosom koji joj je Muzej čipke i čipkarstva u 
Lepoglavi ponudio za otkup paške čipke, 
gospoña Biserka Romac je odbila uz 
obrazloženje da ju je namjenila Bolu kako bi 
bolska djeca stekla uvid u bogatu hrvatsku 
materijalnu baštinu.  
 
Klasa: 02105/1001/251 
Ur.broj: 2104/1002/01 
Bol, 03. kolovoza 2010 godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................   
 

 Na temelju članka 13. i 25. Odluke o 
javnim priznanjima općine Bol (Službeni 
glasnik općine Bol br. 4/09), Komisija za 
dodjelu javnih priznanja je predložila, a vijeće 
općine Bol je, na temelju članka 31. Odluke o 
javnim priznanjima općine Bol, na 9/2010 
sjednici dana 3. kolovoza 2010. godine 
donijelo  
 

O D L U K U 
o dodjeli javnog priznanja za 2010. godinu 

Grb općine Bol 
 

Članak 1. 
 

Pojedinačno javno priznanje općine 
Bol GRB OPĆINE BOL dodjeljuje se gospoñi 
Ljerki Marinković kao znak priznanja za 
dugogodišnji rad na području općine Bol. 
 

Članak 2. 
 

Gospoñi Ljerki Marinković se 
dodjeljuje Grb općine Bol izrañen od kovine 
na kamenoj podlozi,  pismena potvrda i 
novčana nagrada u iznosu od 6.000,00 kn. 
 

Članak 3. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom 
objave u Službenom glasniku općine Bol. 

Obrazloženje: 
Gospoña Ljerka Marinković, nama 

svima bolje poznata kao sestra Lela, došla je u 
naše mjesto prije trideset godina kao 
medicinska sestra. 

Zaposlila se najprije u poduzeću 
„Zlatni rat“ da bi nakon kraćeg vremena 
prešla raditi u mjesnu ambulantu gdje 
vrijedno radi do današnjeg dana. 

Izmjenilo se je u našem mjestu od 
njenog dolaska desetak liječnika i još više 
medicinskih sestara kojima je sestra Lela bila 
veza sa pacijentima. 

Nema djeteta iz Dječjeg vrtića, 
Osnovne i Srednje škole do mještana Bola, pa 
i dalje do naših stalnih gostiju, kojima sestra 
Lela ne zna ime i tegobe. 
Uvijek je spremna pomoći , ne samo za 
vrijeme radnog vremena već u svako doba 
dana i noći.  

Kad god je pozovete, sestra Lela je tu 
s osmjehom na licu i s velikim znanjem koje 
je mnogima spasilo život. 

Sestra Lela nije učinila odjednom 
veliko djelo pred kojim stojimo zadivljeni i 
koje nagrañujemo.Ona je svojim 
dugogodišnjim radom i znanjem pomogla 
bezbroj puta našim mještanima da brže 
ozdrave. 

Učinila je sestra Lela puno malih djela 
koja zajedno čine jedno veliko djelo. 
Stoga joj dodjeljujemo Grb općine Bol. 
 
Klasa: 02105/1001/252 
Ur.broj: 2104/1002/01 
Bol, 03. kolovoza  2010 godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................   
 

Na temelju članka 14. i 25. Odluke o 
javnim priznanjima općine Bol (Službeni 
glasnik općine Bol br. 4/09), Komisija za 
dodjelu javnih priznanja je predložila, a vijeće 
općine Bol je, na temelju članka 31. Odluke o 
javnim priznanjima općine Bol, na 9/10 
sjednici dana 03. kolovoza 2010. godine 
donijelo 
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O D L U K U 
o dodjeli javnog priznanja 

Godišnja nagrada općine Bol za 2010. 
godinu 

 
Članak 1. 

 
Pojedinačno javno priznanje Godišnja 

nagrada općine Bol za 2010.godinu dodjeljuje 
se gospodinu Jaki Andabak kao znak 
priznanja za iznimna postignuća i doprinos 
razvitku i ugledu općini Bol iz područja 
gospodarstva. 
 

Članak 2. 
 

Gospodinu Jaki Andabak se dodjeljuje 
Godišnja nagrada općine Bol u obliku povelje, 
pismena potvrda i novčana nagrada u iznosu 
od 5.000,00 kn. 
 

Članak 3. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom 
objave u Službenom glasniku općine Bol. 
 
Obrazloženje: 
 

Gospodin Jako Andabak je prošle 
godine sa Poljoprivrednom zadrugom Bol 
sklopio ugovor o zakupu Vinarskog podruma. 
Do danas je u ureñenje i kupnju nove opreme 
u vinarskom podrumu uložio oko 
10.000.000,00 kn. 

Sa organizacijom otkupa i plaćanjem 
prošlogodišnje berbe svi zadrugari su izuzetno 
zadovoljni.  

Iako su zadrugari na području općine 
Bol u zadnjih nekoliko godina posadili više 
od 300.000 sadnica vinove loze, gospodin 
Jako Andabak je, da bi osigurao sirovinu za 
proizvodnju vrhunskog vina, ove godine na 
području Grabica usadio 42.000 sadnica 
vinove loze, a priprema zemljište za sadnju 
još 300.000 sadnica. 

Sjeverno od Murvice je otkupio 
zemljište i priprema teren za sadnju još 
80.000 sadnica plavca malog.  

U godini recesije i restrikcije ovaj 
poduzetnički pothvat svakako treba nagraditi, 
jer je ovo temelj za kvalitetnu nadopunu 

našeg turističkog proizvoda i za otvaranje 
novih radnih mjesta.   

Stoga vijeće općine Bol gospodinu 
Jaki Andabak dodijeljuje Godišnju nagradu za 
2010.godinu za izuzetan doprinos u razvoju 
gospodarstva.  
 
Klasa: 02105/1001/250 
Ur.broj: 2104/1002/01 
Bol, 03. kolovoza 2010 godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................   
 
 ODLUKE PROČELNIKA 
   

Na temelju članka 27. Odluke o taxi 
prijevozu, (Službeni glasnik općine Bol 
br.3/2010) pročelnik jedinstvenog upravnog 
odjela donosi 
 

PROGRAM ISPITA I NAČIN 
PROVJERE ZNANJA 

O POZNAVANJU OSNOVNIH 
PODATAKA O KULTURNIM 

I DRUGIM  ZNAMENITOSTIMA 
NA PODRUČJU OPĆINE BOL 

 
Članak 1. 

 
Vozač autotaxi vozila prije dobijanja 

dozvole za obavljanje autotaxi prijevoza na 
području općine Bol treba položiti ispit o 
poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, 
gospodarskim, turističkim i prometnim 
značajkama te o značajnim objektima i 
znamenitostima općine Bol. 
 

Članak 2. 
 

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog 
dijela ispita. 

Nakon položenog pismenog i usmenog 
dijela ispita, autotaksi prijevoznik može dobiti 
uvjerenje o položenom ispitu iz članka 24. 
Odluke o autotaksi prijevozu. 

Pitanja i odgovori za pismeni i 
usmeni dio ispita: 
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1. Što znači ime Bol ? 
 Ime Bol dolazi od riječi „Vallum“ što 
znači nasip, obala, bedem. 
2. Iz koje godine potječe Povaljska listina ? 
 Povaljska listina potječe iz 1184. 
godine 
3. Koji Brački knez je poklonio poluotok 
Glavicu Dominikancima ? 
 Brački knez Petar Zacharia. 
4. Kada je Brački knez poklonio poluotok 
Glavicu Dominikancima ? 
 1475. godine 
5. Kada je izgrañena crkvica Sv. Ivana i 
Teodora ? 
 U Xtom stoljeću 
6. Kada su počeli ukopi na groblju Majke 
Božje Milosne? 
 1830. godine 
7. Koje je godine krajem 18. stoljeća bio 
veliki povodanj na Bolu ? 
 1792. godine 
8. Koje je godine krajem 19. stoljeća bio 
veliki povodanj na Bolu ? 
 1891. godine 
9. Kako se, prema legendi, zvala obitelj koja 
je izgradila Paloc (Kuća u kući) ? 
 Tri brata Vukovića. 
10. Kada je sagrañena kuća za siromahe 
(Starački dom) ? 
 (MDCCCLXXXIII) 1883. godine. 
11. Kako se zovu dvojica donatora kuće za 
siromahe (Starački dom) čije je ime uklesano 
iznad ulaza u Dom ? 
 Vitez Ivan Radić i kapetan  Luka 
Marinković 
12. Kada je sagrañena Loža ? 
 1884. godine. 
13. Kada je osnovana Hrvatska čitaonica na 
Bolu (zgrada na rivi) ? 
 1897. godine. 
14. Kada je otvorena nova zgrada Hrvatske 
čitaonice (Dom kulture) ? 
 1914. godine. 
15. Kako se zvao bolski načelnik prema čijem 
projektu su napravljene Loža i Dom Kulture ? 
 Antun Radić. 
16. Kada je otvoreno bolsko kino ? 
 1960. godine 
17. Kako se zove umjetnikpo kojem je Bolska 
galerija umjetnina dobila ime ?  
 Branislav Dešković. 

18. Kada je održan prvi WTA teniski turnir za 
žene na Bolu ? 
 1991. godine. 
19. Kojeg blagdana se slavi bolska fijera ? 
 Gospa od sniga, 05. kolovoza.  
20. Kako se zove bolska obitelj koja je dala 
veliki broj kapetana , meñu njima i 
pobjednika nad engleskom fregatom u 
splitskoj luci 1809.godine ? 
 Obitelj Nikolorić. 
21. Kako se zvao prvi suvremeni tunolovac u 
Europi, vlasništvo boljanina Antuna Viličića ? 
 Tunolovac „Napredak“. 
22. Kada je Austrougarski car Franjo Josip I  
posjetio Bol, zbog čega u izgrañene „Krojeve 
skaline“ ? 
 1875. godine. 
23. Kada je općina Bol iz carskog ureda u 
Beču dobila potvrdu o korištenju vlastitog 
grba, koji je redizjniran i danas predstavlja 
službeni grb općine Bol ? 
 1888. godine. 
24. Kada je bolsko crno vino obitelji Petrić 
dobilo zlatnu medalju na Svjetskoj izložbi u 
Parizu ?  
 1909. godine. 
25. Čemu je služila zgrada bivše „Fabrike“ , 
vlasništvo obitelji Mardešić? 
 Fabrika je služila kao solionica ribe. 
26. Gdje su, na južnoj obali otoka Brača, 
sredinom XV stoljeća poljički glagoljaši 
započeli svoj redovnički život ? 
 Na području Blaca i na području 
Murvice. 
27. Kako se zove samostan koji je osnovao 
svećenik pustinjak Dubravčić, a koji se nalazi 
200 metara istočno od Zmajeve špilje ?   
 Samostan Stipančić. 
28. Koja je službena oznaka državne ceste 
BolGornji Humac ? 
 D 115. 
29. Koja je službena oznaka županijske ceste 
BolZlatni rat ? 
 ŽC 6191. 
30. U koju kategoriju zaštite je razvrstana 
plaža Zlatni rat ? 
 Zaštićeni krajobraz. 
31. Kada je osnovano hotelsko poduzeće 
Zlatni rat ?  
 1946. godine. 
32. Za vrijeme čije uprave je, 1810. godine, 



03.kolovoza, 2010.                             SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL                              Broj 5/ 2010 
 

 12 

napravljena makadamska cesta BolG. Humac 
(David cesta) ? 
 Za vrijeme francuske uprave. 
33. Koji je osnovni razlog masovnog 
iseljavanja Boljana u prekomorske zemlje 
krajem 19. i početkom 20. stoljeća ? 
 Bolest vinove loze (filoksera). 
34. U čijoj umjetničkoj radionici je 
napravljena oltarna pala u Veloj crkvi ? 
 U Tintoretovoj radionici.  
35. Kako se zove počasni grañanin općine Bol 
proglašen 1998. godine ? 
 Kardinal Vinko Puljić. 
36. Gdje se na području općine Bol nalaze 
najstariji spomenici iz Rimskog doba ? 
 U okolici plaže Zlatni rat. 
37.  Koliko je dugačak tunel Dol – Bol kojim 
je voda iz rijeke Cetine dovedena do Bola 
1976. godine ? 
 8.543 m. 
38. Gdje se na području općine Bol,  prema 
predaji, iskrcao hrvatskougarski kralj Andrija 
II. na proputovanju u Svetu zemlju, vodeći 
križare ?          
 Na plaži Martinica. 
39. Koje je godine ograñen izvor vode na 
Studencu ? 
 1894.godine. 
40. Kada je osnovana Prva dalmatinska 
vinarska zadruga na Bolu ? 
 1901. godine                     
 

Članak 3. 
 

Pročelnik je dužan osigurati 
primjerene uvjete pristupnicima za polaganje 
ispita. 

Pismeni i usmeni dio ispita se u 
pravilu polažu istog dana, u vrijeme koje 
odredi pročelnik jedinstvenog upravnog 
odjela, a koje može biti najkasnije 15 dana 
nakon prijave autotaxi vozača. 

Pismeni dio ispita traje najduže 45 
minuta. 

Pismeni dio ispita se sastoji od 
dvadeset pitanja. Svaki točan odgovor donosi 
jedan bod. 

Pristupnik mora prikupiti najmanje 15 
bodova (15 točnih odgovora ) da bi mogao 
pristupiti usmenom dijelu ispita. 

Najmanje dva člana povjerenstva 
moraju usmeni dio ispita ocjeniti pozitivnom 
ocjenom da bi predsjednik povjerenstva 
mogao izdati uvjerenje o položenom ispitu. 

Zapisnik o polaganju ispita potpisuju 
sva tri člana povjerenstva. 

Uvjerenje o položenom ispitu 
potpisuje predsjednik povjerenstva. 

Pristupnik koji nije položio pismeni 
dio ispita, može ponovno prijaviti polaganje 
ispita. 

Pristupnik koji je položio pismeni dio 
ispita, ali nije položio usmeni dio ispita, može 
u roku koji odredi pročelnik, ali najkasnije u 
roku od deset dana od dana polaganja 
pismenog dijela, ponovno polagati samo 
usmeni dio ispita. 

Pristupnik, koji u ponovnom 
polaganju ne položi usmeni dio ispita, može 
ponovno prijaviti polaganje ispita. 
 

Članak 4. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog 
dana nakon objave u Službenom glasniku 
općine Bol.      
 
Klasa:34001/1001/5 
Ur.broj: 2104/1002/01 
Bol, 05. srpnja 2010. godine 
 
 
                                                       Pročelnik 
                                                  Stipe Karmelić                                                                       
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