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ODLUKE VIJEĆA 
 

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03- 
pročiščeni tekst, 82/04 i 110/04- Uredba), na 
temelju Programa mjera za unaprijeđenje stanja 
u prostoru i na temelju članka 23. Statuta općine 
Bol, Vijeće općine Bol je na 10/2014sjednici dana 
8. prosinca 2014. godine donijelo 

 
 

PROGRAM 
gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2015. Godinu 
 
 

UVODNE ODREDBE 
 
Članak 1. 
Ovaj Program određuje koji će se objekti i uređaji 
komunalne infrastrukture graditi u 2015. godini 
na području općine Bol. 
 
Članak 2. 
Ovaj Program utvrđuje: 

 opis poslova s procjenom troškova za gradnju 
pojedinih objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture, te za nabavku opreme, 

 iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje programa s naznakom izvora 
financiranja po djelatnostima. 

 
Članak 3. 
Vijeće općine Bol je dužno do kraja ožujka svake 
godine raspraviti izvršenje ovog Programa, za 
predhodnu kalendarsku godinu. 
 

 
 
 
 
OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA 
GRADNJU POJEDINIH OBJEKATA I UREĐAJA, TE ZA 
NABAVKU OPREME 
 
Članak 4. 
U 2015.  godini predviđa se uprihoditi 
2.100.000,00 kuna iz komunalnog doprinosa te se 
predviđa izgradnja i uređenje slijedećih objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture: 
 
     a) za gradnju i uređenje javnih površina planira 
se utrošiti ukupno 14 % odnosno  280.000,00 kn 
- uređenje javnih parkirališta .….….100.000,00 kn 
- šumica kod doma staraca……………...60.000,00 kn 
- uređenje šumice za pse……………….20.0000,00 kn 
- kanal oborinskih voda kod Rotora..100.000,00kn 
 
b) za gradnju i uređenje nerazvrstanih cesta 
planira se utrošiti ukupno 47 % odnosno 
1.000.000,00 kn 
- zidić i nogostup kod hotela Ivan……30.000,00 kn 
- suhozid na putu Bol-Murvica………..50.000,00 kn 
- nogostup na obilaznici kod Miladinovića 
....................40.000,00 kn 
- potporni zid u Blato (spriječavanje odorona) 
…..............….40.000,00 kn 
- šetnica Zlatni rat –
Paklina…………………………………………..50.000,00 kn 
- asfaltiranje Račića……………………….200.000,00 kn 
- betoniranje David ceste kod Lalića..30.000,00 kn 
- nova ograda na šetnici…………………100.000,00 kn 
-izmjena kamenih ploča na šetnici…..60.000,00 kn 
- vidikovac na cesti Bol-Gornji Humac 
...................400.000,00 kn 
 

SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE BOL 
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c) za gradnju nove javne rasvjete planira se 
utrošiti ukupno  13 % odnosno 270.000,00 kuna 
- javna rasvjeta u ulici Loža, i Račić..160.000,00 Kn 
- ostala nova javna rasvjeta..............50.000,00 Kn 
- ukrasna javna rasvjeta…………………60.000,00 Kn 
 
d) za gradnju i uređenje groblja planira se utrošiti 
ukupno 26 % odnosno  550.000,00 kuna  
- izgradnja potpornog zida na Vroca (Put Sv. 
Lucije) ………….550.000,00 
 
Članak 5. 
U 2015. godini planira se uprihoditi 1.000.000,00 
kuna od naknada za koncesijska odobrenja za rad 
na pomorskom dobru, koje će se utrošiti: 
- čišćenje podmorja...........................20.000,00 Kn 
- projekt plaže za invalide ……………….50.000,00 Kn 
- studija utjecaja na okoliš Benačica Paklina 
………………...50.000,00 Kn 
-projektna dokumentacija za luku ..100.000,00 Kn 
- projektna dokumentacija javne rasvjete na 
šetnici………70.000,00 Kn 
- projekt uređenja plaži………....………50.000.00 Kn 
- studija utjecaja na okoliš za luku 
…………………………………………100.000,00 Kn 
- izmjena javne rasvjete na šetnici(pomorsko 
dobro)………………………560.000,00 Kn 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Članak 6.  
Ovaj program će se objaviti u Službenom glasniku 
općine Bol, a stupa na snagu 01. siječnja 2015. 
godine.  
 
Klasa:363-03/14-01/314 
ur.broj: 2104/14-02/02 
Bol, 16. prosinca  2014.godine 
 
Predsjednik Općinskog vijeća 
Doro Adulmar 
 

 
  

Na temelju članka 28. stavak 1.Zakona o 
zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 
127/10), vijeće općine Bol je na 10/2014 sjednici 
dana  08. prosinca 2014. godine razmatralo  
 

ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE BOL 

ZA 2014.godinu 

 
1. Općinsko vijeće općine Bol je na 4/2012 

sjednici održanoj dana 20.srpnja 
2012.godine donijelo Odluku o 
Prihvaćanju Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća za općinu Bol klasa:810-01/1-
01/6; ur.broj:2104/02-12-02/01 od 23. 
srpnja 2012.godine a po predhodno 
dobivenoj suglasnosti Državne uprave za 
zaštitu i spašavanje, Područni ured za 
zaštitu i spašavanje Split klasa: 810-
03/12-04/05; ur. Br.543-15-12-3 od dana 
27.06.2012.godine. 
 

2. Načelnik općine Bol je donio Odluku o 
određivanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja i pravnih osoba od interesa za 
zaštitu i spašavanje Općine Bol Klasa: 
810-01/12-01/7, ur.broj: 2104/01-12/01 
od dana 23. Srpnja 2012.godine. 

 
3. Načelnik općine Bol donio je odluku o 

osnivanju postrojbe civilne zaštite opće 
namjene općine Bol, Klasa: 810-01/12-
01/8, ur broj: 2104/12-01/1 od 23. srpnja 
2012. godine. Postrojbe civilne zaštite 
opće namjene i svi povjerenici su 
imenovani i nabavljena je minimalna 
oprema za cijelu postrojbu. 
U izradi su Plan civilne zaštite za područje 
općine Bol i Plan zaštite i spašavanja za 
područje općine Bol.  

 
4. Vijeće općine Bol je na sjednici dana 15. 

srpnja  2013. godine donijelo odluku o 
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja u 
sastavu: Tihomir Marinković, Mate, 
Petrić, zapovijednik stožera, Doro 
Adulmar, Nikša Bjelobradić, Teo 
Bogunović, Tomislav Marčić, Ivica 
Ščepanović dr. Markica Tomić, Drago 
Jerkin i Danijela Mornar. 
 

5. Načelnik općine Bol je dana 28. ožujka 
2014. godine donio Plan operativne 
provedbe programa aktivnosti iz zaštite 
od požara za 2014.godinu, a dana 
4.travnja 2014. godine donio Plan 
motrenja, čuvanja i ophodnje, a dana 
11.travnja 2014.godine donio je  i 
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zaključak o motrilačko-dojavnoj službi za 
2014.godinu. 

 
6. Stožer zaštite i spašavanja općine Bol je 

na sjednici 08. travnja 2014.godine donio 
odluku o pripremi protupožarne sezone u 
2014.godini. 

    
7. U toku 2009.godine načelnik općine Bol 

je obavio nužnu obuku iz područja zaštite 
i spašavanja. Dana 13. studenog 
2014.godine članovi Stožera ZIS-a su 
prošli program obuke i osposobljavanja. 
 

8. Na području općine Bol djeluje DVD „Bol“ 
od 1995. godine koje je opremljeno, a 
članovi njegove vatrogasne postrojbe su 
osposobljeni sukladno Zakonu o 
vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara i 
ostalim podzakonskim aktima. 
 

9. U Gornjem Humcu je stacionirana 
jedinica hitne medicinske pomoći koja 
obavlja prijevoz životno ugroženih 
pacijenata 

.  
10. Utvrđuje se da u stanju neposredne 

prijetnje, veće nesreće i katastrofe 
određene usluge na moru mogu pružiti 
Nautic centar d.o.o.Bol i Big blue diving 
d.o.o. Bol, određene usluge na kopnu 
mogu pružiti Bilić d.o.o. Bol i Yekom 
d.o.o. Bol. Na usluzi može biti Društvo 
dobrovoljnih darovatelja krvi. 

 
11. Općina se obvezuje nabaviti plakate sa 

znakovima za uzbunjivanje, te ih podjeliti 
organizacijama i udrugama radi 
upoznavanja građana sa istima. 

 
12. Ova analiza stanja zaštite i spašavanja za 

2014.godinu će se objaviti u Službenom 
glasniku općine Bol. 

 
Klasa:021-05/14-01/179 
Ur.Broj:2104/14-02/01 
Bol, 16. prosinca 2014. godine 
 
 
 
Predsjednik vijeća 
Doro Adulmar 
 

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju 
i naobrazbi (NN 10/97), temeljem Zakona o 
proračunu i na osnovi Statuta općine Bol, Vijeće 
općine Bol je na 10/2014 sjednici dana 8. prosinca 
2014. donijelo 
 
 

O D L U K U 
o javnim potrebama predškolskog odgoja 

na podrućju općine Bol za 2015. godinu 
 
 
Članak 1. 
Utvrđuju se javne potrebe u predškolskom 
odgoju na području općine Bol za 2015. godinu, i 
to: 
- Financirati plaće i druga primanja djelatnika u 
dječjem vrtiću Mali princ Bol,  
- Sufinancirati izvanredne materijalne troškove u 
dječjem vrtiću: popravak prozora i vrata, 
saniranje vlage, nabavka opreme,uređenje 
potkrovlja i opremanje spavaonice, blagovaonice, 
igraonice i WC-a u potkrovlju za još jednu jasličnu 
skupinu. 
 
Članak 2. 
Za javne potrebe u oblasti predškolskog odgoja 
nabrojene u članku 1. ove odluke određuje se 
utrošiti 1.350.000,00 kn za plaće i druga primanja 
djelatnika, te 40.000,00 za inzvanredne 
materijalne troškove iz članka 1. ove 
Odluke,30.000,00 kn za aplikaciju projekta vrtića 
na EU fondove,  te 1.000.000,00 kn za 
sufinancirranje uređenja potkrovlja vrtića. 
 
Članak 3. 
Za javne potrebe u predškolskom odgoju utrošit 
će se ukupno 2.420.000,00 kn 
 
 
Članak 4. 
Ova odluka će se objaviti u Službenom glasniku 
općine Bol, a stupa na snagu od 1. siječnja 
2015.godine.  
 
Klasa:363-03/14-01/315 
Ur.broj: 2104/14-02/01 
Bol, 16. Prosinca 2014. godine 
                                                                                   
 
Predsjednik vijeća       
Doro Adulmar 
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Na temelju Statuta općine Bol i članka 45. 

Zakona o vatrogastvu (NN br.106/99) Vijeće 
općine Bol je na 10/2014 sjednici održanoj dana  
8. prosinca  2014. godine donijelo  
 
 

ODLUKU 
o javnim potrebama protupožarne zaštite 

na području općine Bol za 2015. godinu 
 
 
Članak 1. 
Utvrđuju se javne potrebe u oblasti protupožarne 
zaštite na području općine Bol za 2015. godinu, 
tako da će općna Bol donirati  DVD Bol iznos za: 

 prehrana vatrogasaca koji će u ljetnim 
mjesecima stići na ispomoć u Bol, 

 sufinanciranje dislocirane vatrogasne jedinice 
na otok Brač 

 ostale redovne troškove DVD-a Bol. 
 
 
Članak 2. 
Za javne potrebe u protupožarnoj zaštiti 
nabrojene u članku 1. ove odluke određuje se 
utrošiti  iznos od 400.000,00 kn iz  proračuna 
općine Bol koji će se u jednakim mjesečnim 
iznosima uplaćivati na račun DVD-a Bol. 
 
Članak 3. 
Za javne potrebe protupožarne zaštite iz 
proračuna općine Bol će se utrošiti 80.000,00 kn 
za glavni projekt vatrogasnog doma, 30.000,00 kn 
za apliciranje vatrogasnog doma na EU fondove, 
70.000,00 kn za početak gradnje vatrogasnog 
doma. 
 
Članak 4. 
Ova odluka će se objsviti u Službenom glasniku 
općine Bol, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. 
 
 
Klasa: 810-01/14-01/11 
Ur.broj: 2104/14-03/01 
Bol, 16. prosinca 2014. godine 
 
 
Predsjednik vijeća  
Doro Adulmar 
________________________________________ 
 
 

 
Temeljem Zakona o financiranju javnih 

potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93), temeljem 
Zakona o proračunu i na osnovi Statuta općine 
Bol, vijeće općine Bol je na 10/2014  sjednici dana 
8. prosinca 2014. godine donijelo  
 

ODLUKU 
o javnim potrebama u kulturi 

na području općine Bol za 2015. godinu 
 
Članak 1. 
Utvrđuju se javne potrebe u kulturi na području 
općine Bol za 2015. godinu i to: 
 

 Sufinanciranje rada Centra za kulturu 
općine Bol prema prihvaćenom programu 
(Bolsko kulturno ljeto,kiparska kolonija te 
zimski kulturni program, radionice, 
predavanja, izložbe..., potpore kulturnim 
društvima iudrugama iz Bola, potporama 
manifestacijama povodom ljetnog i 
zimskog Karnevala, Sv Nikole, Sv.Lucije…) 
u ukupnom iznosu od 752.000,00 kn. 

 

 Troškove iz članka 1. ove odluke općina 
Bol će financirati kroz redovne mjesečne 
donacije Centru za kulturu općine Bol. 

  
Članak 2. 
Utvrđuju se javne potrebe u kulturi na području 
općine Bol za 2015.godinu i to: 
- održavanje Doma kulture u iznosu od 70.000,00 
kn 
- održavanje zgrade knjižnice 10.000,00 kn 
-Aplikacija Doma kulture na EU fondove 
30.000,00 kn 
- Sufinanciranje uređenja sakralnih objekata na 
području općine u iznosu od 10.000,00 kn 
- Sufinanciranje rada općinske knjižnice i to: za 
nabavku novih knjiga u iznosu od 30.000,00 kn, za 
programsku djelatnost 5.000,00, ua nabavku 
opreme 5.000,00, za materijalne rashode 
7.700,00, za financijske rashode 1.100,00, za 
rashode za usluge 7.700,00, za putne troškove i 
seminare 3.500,00 što ukupno, osim plaće 
ravnateljice i plaće sezonskog djelatnika iznosi 
60.000,00 kn.  
- Sufinancirati  dio troškova odjeljenja glazbene 
škole "Josip Hatze " na Bolu i to snositi dio 
troškova prijevoza profesora, financirati 
materijalne troškove: štimanje klavira i troškovi 
komisije u ukupnom iznosu od 10.000,00 kn 
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- sufinancirati nabavku odjela klapi Braciera u 
iznosu od 20.000,00 kn 
- donacija za uređenje muzeja Dominikanskog 
samostana u iznosu od 70.000,00 kn  
- uređenje galerije Branislav Dešković 20.000,00 
kn 
- sufinanciranje rada grupe Šušur 20.000,00 kn 
 
Troškove iz članka 2. ove odluke, u ukupnom 
iznosu od 320.000,00 kn općina Bol će financirati 
kroz direktno plaćanje davateljima gore 
navedenih usluga.   
 
Članak 3. 
Utvrđuje se da će za javne potrebe u kulturi 
općina Bol u 2015. godini ukupno utrošiti  
1.072.000,00 kn  
 
Članak 4. 
Ova odluka će se objaviti u Službenom glasniku 
općine Bol, a stupa na snagu  1. siječnja 2015. 
godine 
 
Klasa: 612-03/14-01/25 
Ur.broj: 2104/14-02/01 
Bol, 16. prosinca 2014. godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar 
 

 
Temeljem Zakona o športu (NN 111/98), 
temeljem Zakona o proračunu i na osnovi Statuta 
općine Bol, vijeće općine Bol je na 10/2014 
sjednici dana  8. prosinca 2014. godine donijelo  
 
 

O D L U K U 
o javnim potrebama u športu 

na području općine Bol za 2015. godinu 
 
 
Članak 1. 
Utvrđuju se javne potrebe u športu na području 
općine Bol za 2015. godinu, i to: 
- sufinancirati rad malonogometnog kluba  

"Bol" prema njihovom programu  
       u iznosu od:30.000,00 kn 
-  sufinancirati rad plivačke škole “Grancigula”, 

u iznosu od 20.000,00 kn 
- sufinancirati rad boćarskog  kluba Murvica u 

iznosu od 7.000,00 kn 

- sufinancirati rad boćarskog kluba Blato Ratac 
u iznosu od  3.000,00 kn. 

- Sufinancirati rad športsko-ribolovnog društva 
Šampjer u iznosu od 3.000,00 kn 

-  sufinancirati rad Backgammon klub “Bol” u 
iznosu od 5.000,00 kn  

- sufinancirti rad Dojo karate kluba Brač u 
iznosu od 15.000,00 kn 

- sufinancirati rad športskih društava na Braču 
u kojima mladež iz Bola sudjeluje u natjecanju 
ili u treningu u iznosu od 10.000,00 kn 

- financirati putne i natjecateljske troškove 
školskih športskih momčadi iz Osnovne i 
Srednje škole Bol u iznosu od 5.000,00 kn 

- sufinancirati državna ili međunarodna 
natjecanja koja se održavaju u Bolu u iznosu 
od 80.000,00 kn (europski kup u surfanju na 
dasci) 

- nabavka športskih rekvizita (vanjski fitness) u 
iznosu od 50.000,00 kn 

- nabavka sporskih rekvizita za klubove u 
iznosu od 10.000,00 kn 

- sufinancirati program Športske škole 
Splitskog sveučilišnog športskog saveza za 
razvoj djece općine Bol u iznosu od 60.000,00 
kn. 

- Sufinanciranje rada športskog društva Bol u 
iznosu od 52.000,00 kn 

- Sufinanciranje organizacije više teniskih 
turnira na Bolu u iznosu od 300.000,00 kn 

 
Članak 2. 
Za javne potrebe u športu nabrojene u članku 1. 
ove odluke određuje se utrošiti 650.000,00 kn, od 
toga 60.000,00 kn za nabavku športske opreme, a 
preostalih 590.000,00 kn,za donacije sportskim 
društvima prema njihovim programima. 
 
Članak 3. 
Ova odluka će se objaviti u Službenom glasniku 
općine Bol,  a stupa na snagu od 1. siječnja 2014. 
godine. 
 
 
Klasa:400-01/14-01/115 
Ur.broj:2104/14-02/01 
Bol, 16. prosinca 2014. godine 
 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar 
________________________________________ 
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Temeljem  članka 42. Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o financiranju 
jedinica lokalne samouprave i uprave («Narodne 
novine» 59/01) i Suglasnosti ministra financija da 
Porezna uprava može obavljati poslove 
utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i 
ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili  
gradskih poreza («Narodne novine» 79/01) i 
članka 29. Općine Bol («Službeni glasnik» Općine 
Bol br. 05/09) općinsko vijeće  na 9/2014 sjednici 
održanoj  15. studenog 2014. godine donijelo je  
 
 
 

ODLUKU 
 o izmjenama  odluke o prijenosu poslova 

 utvrđivanja i naplate općinskih poreza 
za 2014. godinu 

 
Članak 1. 
Članak 7. Odluke o prijenosu poslova  utvrđivanja 
i naplate općinskih poreza za 2014. godinu 
mijenja se i glasi: 
„Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ 
Općine Bol, a stupa na snagu od 01. siječnja 2014. 
godine.“ 
 
Članak 2. 
Ova odluka o izmjenama Odluke o prijenosu 
poslova  utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 
2014. godinu stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol. 
 
 
Klasa: 410-01/13-01/103 
Ur. broj: 2104/02-13-02/01 
Bol, 17. studenog 2014. Godine 
 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar 
________________________________________ 
 
 

Temeljem  članka 42. Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o financiranju 
jedinica lokalne samouprave i uprave («Narodne 
novine» 59/01) i Suglasnosti ministra financija da 
Porezna uprava može obavljati poslove 
utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i 
ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili  
gradskih poreza («Narodne novine» 79/01) i 
članka 29. Općine Bol («Službeni glasnik» Općine 

Bol br. 05/09 i 11/14) općinsko vijeće na 9/2014 
sjednici održanoj  15. studenog 2014. godine 
donijelo je  

 
 

ODLUKU 
o prijenosu poslova  utvrđivanja i naplate 

općinskih poreza za 2015. godinu 
 
 
Članak 1. 
U cijelosti se prenose poslovi utvrđivanja, 
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi 
naplate svih općinskih poreza na Poreznu upravu i 
to: 

1. prirez porezu na dohodak, 
2. porez na potrošnju, 
3. porez na kuće za odmor, 
4. porez  na neiskorištene poduzetničke 

nekretnine, 
5. porez na tvrtku ili naziv, 
6. porez na korištenje javnih površina. 

 
Članak  2. 
Porezna uprava vršiti će utvrđivanje poreza po 
osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje 
su dužni u skladu sa Zakonom dostaviti porezni 
obveznici i podataka koje su dužne dostaviti 
nadležne općinske službe. 
 
Članak 3. 
Porezna uprava će do 15-og u mjesecu za 
prethodni mjesec, Općini Bol dostavljati zbirna 
izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima iz 
Članka 1. ove Odluke 
 
Članak 4. 
Poreznoj upravi za obavljanje poslova pripada 
naknada u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih 
prihoda. 
 
Članak 5. 
Ovlašćuje se ovlaštena organizacija za platni 
promet (FINA)  da naknadu Poreznoj upravi za 
obavljanje ovih poslova obračuna i uplati u 
Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za 
protekli mjesec. 
 
Članak 6. 
U slučaju opoziva suglasnosti ministra financija, 
odluka je na snazi do 31. prosinca godine u kojoj 
je suglasnost opozvana. 
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Članak 7. 
Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ 
Općine Bol, a stupa na snagu od 01. siječnja 2015. 
godine. 
 
 
Klasa: 410-01/14-01/104 
Ur. broj: 2104/02-14-02/01 
Bol, 17. studenog 2014. godine 
 

 
Predsjednik vijeća 
Doro Adulmar 
________________________________________ 
 

 
Na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine 
br.87/08), Zakona o financiranju jedinica lokalne 
samouprave i uprave ("Narodne novine 117/93, 
69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/00, 107/01) i 
članka 29. Statuta općine Bol, ("Službeni glasnik 
općine Bol" br.11/2014), Vijeće općine Bol je na 
10/2014 sjednici održanoj dana  8. prosinca 2014. 
godine donijelo 
 

ODLUKU 
o izvršenju proračuna općine Bol 

za 2015.  godinu 
 

Članak 1. 
U postupku izvršavanja Proračuna općine Bol za 
2015. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun) 
nositelji i korisnici proračunskih sredstava imaju 
prava i dužnosti utvrđene ovom odlukom. 
Proračun se sastoji od bilance prihoda i od 
bilance izdataka . 
U bilanci prihoda iskazuju se porezni i neporezni 
prihodi i ostali primici, a u bilanci izdataka 
utvrđuju se potrebe za financiranje javnih 
troškova na razini općine na temelju zakonskih i 
drugih propisa. 
Stvarna naplata prihoda nije ograničena 
procjenom prihoda u proračunu, a iznos izdataka 
utvrđeni u proračunu smatraju se maksimalnim 
svotama. 
 
Članak 2. 
Nosioci i korisnici proračunskih sredstava ne 
mogu preuzimati obveze iznad kvote utvrđene u 
rashodima Proračuna 
Sredstva kojima se financiraju programi i dotacije 
prenosit će se korisnicima u skladu s dinamikom 
priliva sredstava. 

 
Članak 3. 
Svi korisnici Proračuna mogu stvarati obveze 
iskljućivo do razine sredstava osiguranih ovim 
Proračunom. Spomenuti korisnici obvezni su 
dostaviti mjesećnu dinamiku potrebnih sredstava 
po pojedinim vrstama rashoda. 
 
Članak 4. 
Proračunskim korisnicima, kojima se sredstva za 
rad osiguravaju u Proračunu za 2015. godinu, ne 
dozvoljava se povećanje broja zaposlenih 
djelatnika prema broju zaposlenih sa stanjem 
01.01.2015. godine, osim u opravdanim 
slučajevima o čemu odluku donosi Općinsko 
vijeće općine Bol. 
 
Članak 5. 
Proračunski korisnici ne mogu isplaćivati sredstva 
za ostala materijalna prava, osim za naknadu 
troškova prijevoza na posao i s posla, opremnina, 
dnevnica, terenskog dodatka i pomoći u slućaju 
smrti. 
Pravo na pomoć iz stavka 1. ovog članka ima 
obitelj djelatnika i dužnosnika , te djelatnik i 
dužnosnik u slučaju smrti supružnika, djeteta i 
roditelja na skrbi. 
 
Članak 6. 
Ako djelatnicima, kojima se sredstva za plaće 
osiguravaju u Proračunu, prestane radni odnos 
radi odlaska u mirovinu imaju pravo na 
otpremninu prema zakonu. 
 
Članak 7. 
Plaće i druga osobna primanja za koja se sredstva 
osiguravaju u Proračunu (regres za godišnji 
odmor u iznosu od 1.250,00 kn, božićnica u 
iznosu od 1.250,00 kn i novac za dar za jedno 
dijete, u iznosu od 600,00 kn, nagrade 
zaposlenima ), mogu se povećati isključivo na 
temelju odluke Općinskog vijeća.  
 
Članak 8. 
Svi korisnici, koji se financiraju iz sredstava 
Proračuna i kojima se ti troškovi priznaju u 
materijalne troškove, imaju pravo na naknadu 
prijevoznih troškova, dnevnica i naknada punog 
iznosa hotelskog računa za spavanje prema 
odredbama važečeg kolektivnog ugovora. 
 
Članak 9. 
Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu 
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Proračuna za plaće, materijalne troškove, za 
udruženja građana i ostale društvene djelatnosti, 
stalne novćane naknade i minimalne plaće koja 
ne bude utrošena do 31. prosinca 2014. godine, 
prenijet će se u slijedeću godinu i koristiti za iste 
namjene. 
Ostala sredstva raspoređena u Posebnom dijelu 
Proračuna, nakon podmirenja obveza dospjelih 
do 31. prosinca 2015. godine, vratit će se u 
Proračun. 
 
Članak 10. 
Korisnicima Proračuna ne osiguravaju se sredstva 
za amortizaciju zgrada i opreme u 2015. godini. 
 
Članak 11. 
Za financijske odnose radi zaduživanja i 
pozajmljivanja sredstava općine Bol, ovlašten je 
načelnik općine Bol na temelju Zakona. 
Slobodna novćana sredstva proračuna mogu se 
oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da 
to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih 
izdataka. 
 
Članak 12. 
Korisnici sredstava Proračuna dužni su izvršenje 
poslova i zadataka iz svog djelokruga organizirati 
u okvirima sredstava utvrđenih Proračunom, 
rukovodeći se načelom štednje i racionalne 
upotrebe sredstava, a angažiranje sredstava 
dužni su prilagoditi dinamici ostvarenja 
Proračuna. 
 
Članak 13. 
Načelnik općine Bol odlučuje o upotrebi 
sredstava raspoređenih u poziciji tekuća 
proračunska rezerva..  
Vijeće ovlašćuje načelnika da raspolaže sa 
iznosom od 50.000,00 kuna za hitne rashode po 
njegovom nahođenju.  
 
Članak 14. 
Načelnik općine Bol može zbog neravnomjernog 
priticanja sredstava tijekom godine koristiti 
sredstva stalne proračunske rezerve. Povrat 
korištenih sredstava Stalne proračunske rezerve 
izvršit će se do 31. prosinca 2015. godine. 
 
Članak 15. 
Za osiguravanje zakonskog, racionalnog i 
svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna 
odgovoran je načelnik općine Bol. 
Pored načelnika općine Bol za zakonsku uporebu 

sredstava iz stavka 1. ovog članka odgovorna je i 
osoba zadužena za poslove računovodstva. 
Ako se utvrdi da se sredstva ne koriste u skladu s 
Proračunom i ovom odlukom, te drugim 
propisima, osoba nadležna za računovodstvo 
obavijestit će o tome načelnika općine, a načelnik 
će narediti korisniku sredstva da ukloni utvrđene 
nepravilnosti i korištenje sredstava uskladi s 
propisima. 
Korisniku sredstava, koji u roku od 15 dana ne 
postupi po zahtjevu načelnika, obustavit će se 
korištenje sredstava dok se ne ukloni 
nepravilnost, odnosno dok nadzor ne izvede 
Državni ured za reviziju. 
 
Članak 16. 
Korisnici Proračuna dužni su uz Završni račun 
Proračuna podnijeti izvještaj o izvršenju utroška 
sredstava. 
 
Članak 17. 
Općinsko vijeće općine Bol će raspravljati o 
izvještaju o izvršenju proračuna i to: 
- do 31. srpnja 2015. za razdoblje siječanj-lipanj 
2015. godine. 
- godišnji obračun Proračuna do 15. travnja 2016. 
godine za razdoblje siječanj-prosinac 2015. 
godine. 
Uz godišnji obračun Proračuna općine Bol, 
Općinsko vijeće raspravlja i o računu dobiti i 
gubitaka javnih poduzeća, javnih ustanova i 
Stalne i tekuće rezerve općine Bol. 
 
Članak 18. 
Općinsko vijeće općine Bol može u slučaju 
potrebe tijekom godine donositi izmjene  i 
dopune ovog Proračuna, po postupku koji je 
propisan za donošenja Proračuna. 
 
Članak 19. 
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku 
općine Bol, a stupa na snagu  01. siječnja 2015 
godine. 
      
            
Klasa: 400-01/14-01/118 
Ur.broj: 2104/14-02/01 
Bol, 16. prosinca 2014. godine 

 
 

Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar 
________________________________________ 
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Temeljem članka 29. Statuta Općine Bol 
(»Službeni glasnik« Općine Bol broj 05/09) i 
članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol broj 
05/09), Općinsko vijeće Općine Bol, na 10/2014 
sjednici održanoj 8. prosinca 2014. godine, 
donijelo je 
 

ODLUKU 
o razrješenju i imenovanju člana 
Odbora za financije i proračun 

 
 

Članak 1. 
Tomislav Marčić, na vlastiti zahtjev, se razrješuje 
članstva u Odboru za financije i proračun. 
 
Članak 2. 
U Odbor za financije i proračun  bira se: Dinko 
Karninčić . 
 
Članak 3. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u "Službenom glasniku” Općine Bol.  
 
 
Klasa: 021-05/14-01/177 
Ur. broj: 2104/02-14-02/01 
Bol, 16. prosinca 2014. godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar  
________________________________________ 
 
 

Na temelju Članaka 15. i Članka 146. 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
vodama („Narodne novine“ 56/13.) i članka 29. 
Statuta Općine Bol (Službeni glasnik  Općine Bol 
broj  5/2009. i 11/2014), Općinsko vijeće  Općine 
Bol, na 9/2014 sjednici održanoj dana 14. 
studenog 2014. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o izmjenama  odluke o uređivanju pravnog 
statusa komunalnih vodnih građevina na 

području  Općine Bol 
 
 
Članak 1. 
Članak 4. Odluke o uređivanju pravnog statusa 
komunalnih vodnih građevina na području 

mijenja se i glasi: 
 „Ova odluka objavit će se u „Službenom 
glasniku“ Općine Bol, a stupa na snagu od 01. 
siječnja 2014. godine.“ 
 
Članak 2. 
Ova odluka o izmjenama  odluke o uređivanju 
pravnog statusa komunalnih vodnih građevina na 
području  Općine Bol  stupa na snagu osnog dana 
od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine 
Bol. 
 
 
Klasa: 363-03/13-01/171 
Urbroj: 2104/13-02/02 
Bol, 17. studenog 2014. godine 

 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar 
________________________________________ 
 
  

Na temelju članka 39. Zakona o 
proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 
20. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« 
broj 110/07 i 125/08) i članka 29. Statuta Općine 
Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol br. 11/2014.)  
Općinsko vijeće Općine Bol na 10/2014 sjednici 
održanoj dana 8. prosinca 2014. donijelo je  

 
PLAN JAVNE NABAVE 

Općine Bol za 2015. Godinu 
 
Članak 1. 
Planom javne nabave Općine Bol za 2015. godinu, 
planira se javna nabava roba, radova i usluga. 
Postupak javne nabave provodi Općina Bol kao 
javni naručitelj, obveznik primjene Zakona o 
javnoj nabavi, a za planirane javne nabave su 
osigurana sredstva u proračunu za 2015. godinu. 
 
Članak 2. 
Općina Bol se obvezuje provoditi postupke i 
načine javne nabave, roba radova, i usluga, 
sukladno Zakonu o javnoj nabavi, birajući 
prvenstveno otvoreni postupak javne nabave u 
odnosu na ograničeni postupak javne nabave. 
 
Članak 3. 
Tijekom 2015. godine Općina Bol će kao javni 
naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i 
usluga kako slijedi: 
 



18. prosinac, 2014.                        SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL    __                            Broj 14/2014 

 

 10 

(TABLICA PLANA JAVNE NABAVE U PRILOGU) 
 
Članak 4. 
Pripremu i provedbu postupka javne nabave 
obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja. 
Najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja 
mora posjedovati važeći certifikat u području 
javne nabave. 
Naručitelj internom odlukom imenuje ovlaštene 
predstavnike i određuje njihove obveze i ovlasti u 
postupku javne nabave. 
Ovlašteni predstavnici naručitelja koji pripremaju 
i provode postupak javne nabave ne moraju biti 
zaposlenici naručitelja. 
 
Članak 5. 
Administrativne poslove za provođenje postupka 
javne nabave, obavljat će Jedinstveni upravni 
odjel općine. 
 
Članak 6. 
Sve objave o javnim nabavama iz ovog Plana na 
propisanim standardnim obrascima za objave o 
javnoj nabavi, odnosno on-line unos podataka 
potrebnih za izradu i objavljivanja objava o javnoj 
nabavi, vršit će se za naručitelja ovlaštene osoba 
– pročelnik Jedinstvenog odjela Općine Bol. 
 
Članak 7. 
Ovaj Plan javne nabave će se objaviti u 
„Službenom Glasniku“ Općine Bol a stupa na 
snagu 01. siječnja 2015.godine. 
 
Klasa: 400-01/14-01/114 
Ur. broj: 2104/02-14-02/01 
Bol, 16. prosinca 2014. godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar  
________________________________________ 
 

Na temelju članka 4.  Odluke o osnivanju 
ustanove u kulturi Centar za kulturu Općine Bol 
(„Službeni glasnik“ br. 6/2006), ravnatelj Centra 
za kulturu je na temelju prethodne suglasnosti 
vijeća Općine Bol sa 9/2014. sjednice koja je 
održana 15. studenog  2014. godine donio je 
 
 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 
Centra za kulturu Općine Bol 

 
I.Opće odredbe  

 
Članak 1.  
Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutarnji ustroj 
Centra za kulturu općine Bol, broj potrebnih 
djelatnika , te opis i popis osnovnih  poslova i 
radnih zadaća sa stručnim uvjetima potrebnim za 
obavljanje tih poslova.  
 
Članak 2.  
Djelokrug rada Centra za kulturu određen je 
Odlukom o osnivanju ustanove u kulturi Centra  
za kulturu Općine Bol i Statutom Centra.  
 
II. Način rada i rukovođenje Centra za kulturu 
Općine Bol  
 
Članak 3.  
Radom Centra za kulturu Općine Bol (u daljem 
tekstu Centar) rukovodi ravnatelj.  
 
Članak 4.  
Godišnji plan i program rada Centra donosi, uz 
prethodnu suglasnost općinskog vijeća, ravnatelj 
Centra.  
Godišnji program rada sadrži prikaz poslova i 
radnih zadaća iz djelokruga Centra.  
Prijedlog godišnjeg programa za slijedeću 
kalendarsku godinu, ravnatelj dostavlja  
općinskom vijeću najkasnije do 15. prosinca  
tekuće godine.  
Djelatnici Centra dužni su sudjelovati u izradi 
izvješća iz članka stavka 1 ovog članka glede 
poslova i radnih zadaća koje izvršavaju.  
 
Članak 5.  
Izvješće o ostvarenju plana i programa za 
proteklu kalendarsku godinu izrañuje ravnatelj 
Centra i podnosi ga općinskom vijeću na 
usvajanje najkasnije do 31. siječnja tekuće  
godine.  
Djelatnici Centra dužni su sudjelovati u izradi 
izvješća iz stavka 1. ovog članka glede poslova i 
radnih zadaća koje izvršavaju.  
 
III. Radna mjesta, stručni uvjeti i opis poslova  
 
Članak 6.  
U Centru se ustrojavaju slijedeća radna mjesta i 
poslovi:  
 
1. Ravnatelj – jedan izvršitelj 
- VI ili VII stupanj stručne spreme  
- 5 godina radnog iskustva  
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Opis poslova:  
Ravnatelj, kao organ upravljanja Centrom, uz 
prethodnu suglasnost Vijeća Općine Bol: donosi 
Statut i druge opće akte Centra, donosi godišnji 
program rada Centra, odlučuje o Financijskom 
planu i Godišnjem obračunu Centra, donosi 
odluku o izboru djelatnika Centra, obavlja i druge 
poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju 
Centra, Statutom i drugim općim aktima Centra.  
Ravnatelj, kao poslovodni organ i organ 
upravljanja samostalno: organizira i vodi rad i 
poslovanje Centra, predstavlja i zastupa Centar, 
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun 
Centra, zastupa Centar u svim postupcima pred 
sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, 
te pravnim osobama s javnim ovlastima.  
Predlaže Osnivaču statusne promjene i promjene 
djelatnosti Centra. 
Odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava, 
prigovorima i žalbama djelatnika centra. 
Izvršava godišnji program rada i razvoja i nadzire 
njegovo izvršenje, najmanje jednom godišnje 
podnosi izvješće vijeću općine Bol o poslovanju 
Ustanove i realizaciji programa. Odlučuje o 
raspoređivanju možebitne dobiti Centra sukladno 
zakonu i odluci o osnutku Centra. 
Ravnatelj je odgovoran za provođenje poslovne 
politike Centra, u okviru zakona, Odluke o 
osnutku Centra i Statuta.  
Ravnatelj vodi stručni rad Centra i odgovoran je 
za njega.  
Ravnatelj obavlja i druge poslove za nesmetano 
funkcioniranje Centra, administrativne poslove, 
pisanje i slanje svih dopisa i pozivnica.  
 
2. Kustos galerije – jedan izvršitelj  
 - VII stupanj stručne spreme, umjetnička 
akademija ili filozofski fakultet, smjer povijest 
umjetnosti  
- 5 godina radnog iskustva  
 

Opis poslova:  
Vodi brigu o fundusu galerije „Branislav Dešković“ 
i male galerije u Domu kulture (vodi popis 
umjetnina i brigu o njihovom skladištenju), 
postavlja stalnu postavku.  
U dogovoru sa savjetom galerije raspisuje 
natječaj i odabire sezonsku postavku u galeriji. 
U radno vrijeme galerije prisustvuje i pomaže 
posjetiteljima u razumijevanju umjetnina.  
Obavljanje i drugih poslova po nalogu ravnatelja. 
 

3. Domar, pomoćni djelatnik – jedan izvršitelj 
- srednja stručna sprema tehničkog smjera 
- 5 godina radnog iskustva 
 
Opis poslova: 
Vođenje brige o inventaru i o tehničkoj 
ispravnosti zgrade Doma kulture, Teatrina, zgrade 
Kina Bol, kuće Romac i drugim objektima koji su u 
funkciji kulturne ponude.  
Vodi brigu o redu u prostorijama kad se odvijaju 
aktivnosti.  
Vodi brigu o oglasnim panoima i plakatiranju 
kulturnih događaja 
Obavljanje i drugih poslova po nalogu ravnatelja. 
 
4. Pomoćni djelatnik u kulturi - jedan izvršitelj 
- srednja stručna sprema  
 
Opis poslova: 
Postavljanje plakate i drugih reklamnih sredstva 
za pojedine kulturne i društvene događaje. 
Prodavanje ulaznica za kulturne događaje. 
U radno vrijeme galerije prisustvuje i pomaže 
posjetiteljima.  
Obavljanje i drugih poslova po nalogu ravnatelja. 
 
5. Čistač, pomoćni djelatnik – jedan izvršitelj 
- niža stručna sprema ili osnovna škola  
 
Opis poslova:  
Čišćenje prostora Doma kulture i teatrina Dva 
ferala, čišćenje kina, čišćenje galerije „Branislav 
Dešković“, čišćenje općinskog stana u naselju 
Blato, čišćenje drugih javnih prostora po nalogu 
ravnatelja, obavljanje i drugih poslova po nalogu 
ravnatelja. 
 
Članak 7.  
Plaće djelatnika, materijalna prava djelatnika i 
radno vrijeme Centra, sukladno uvjetima 
određenim člankom 6. ovog Pravilnika određuje 
Općinsko vijeće posebnom pravilnikom, u skladu 
sa Zakonom.  
 
Članak 8.  
Prava iz radnog odnosa i druga prava u svezi s 
radom, djelatnici Centra ostvaruju sukladno 
Zakonu o javnim ustanovama. 
 
Članak 9.  
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u „Službenom glasniku“ općine  Bol.  
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje 
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važiti Pravilnik o  unutarnjem ustrojstvu Centra za 
kulturu Općine Bol („Službeni glasnik“ br. 7/2007 i 
7/2010). 
 
 
Bol, dana 17. studenog  2014. godine 
 
   
RAVNATELJICA: 
Ivana Bošković Ivičić 
________________________________________ 
 
 
 

Na temelju članka 26.Zakona o turističkim 
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 
152/08 i na temelju članka 20. stavka 3. točke 1. 
zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) vijeće 
općine Bol je na 10/2014 sjednici dana 8. prosinca 
2014.godine donijelo  
 
 

PLAN KORIŠTENJA SREDSTAVA 
 BORAVIŠNE PRISTOJBE  

ZA 2015. 
 

1. 
Od boravišne pristojbe u 2015. godini planira se 
uprihoditi 600.000,00 kn. 
 
2. 
Sredstva od boravišne pristojbe se planiraju 
potrošiti za unapređenje uvjeta boravka gostiju 
kako slijedi: 
- gradnja, uređenje i održavanje biciklističkih 
staza i PP puteva...................................40.000,00 
- asfaltiranje nerazvrstanih cesta ……...250.000,00 
- prometna i turistička signalizacija ……..60.000,00 
- plaža za invalide………………………....…..200.000,00  
- nabavka komunlane opreme (dio)…….50.000,00 
 
3. 
Ova odluka će se objaviti u Službenom glasniku 
općine Bol, a stupa na snagu od 1. siječnja 2015. 
godine. 
 
Klasa:400-01/14-01/116 
ur.broj:2104/14-02/01 
Bol, 16. prosinca 2014. godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar  
________________________________________ 

Na temelju članka 4.  Odluke o osnivanju 
ustanove u kulturi Centar za kulturu Općine Bol 
(„Službeni glasnik“ br. 6/2006), ravnatelj Centra 
za kulturu je na temelju prethodne suglasnosti 
vijeća Općine Bol sa 9 /2014. sjednice koja je 
održana  15. studenog 2014. godine donio je 
 
 

Pravilnik o plaćama 
Centra za kulturu Općine Bol 

 
Članak 1. 
Ovim Pravilnikom uređuju se plaće, naknade 
plaća, dodaci na plaću i druga materijalna prava 
djelatnika u Centru za kulturu Općine Bol (u 
daljnjem tekstu Centar).  
 
Članak 2. 
Plaću djelatnika u Centru čini umnožak 
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na 
koje je djelatnik raspoređen i osnovice za obračun 
plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu 
staža. 
 
Članak 3.  
Vrijednosti koeficijenta složenosti poslova za 
radna mjesta unutar Centra iznose:  
1. Ravnatelj .......................................... 3,35  
2. Kustos galerije…………………….. 2,60 
3. Domar, pomoćni djelatnik................ 2,20 
4. Pomoćni djelatnik u kulturi ………. 2,00 
5. Čistač, pomoćni djelatnik................. 1,60 
 
Članak 4.  
Osnovica za izračun plaće je minimalna plaća u 
Republici Hrvatskoj koju određuje Vlada. 
 
 
Članak 5.  
Plaća se isplaćuje unatrag jedanput mjesečno za 
prethodni mjesec.  
Plaća se isplaćuje u razdobljima koja ne smiju biti 
duža od mjesec dana. 
 
Članak 6.   
Poslodavac je dužan na zahtjev djelatnika izvršiti 
uplatu obustava iz plaće (kredit, uzdržavanje i sl).  
 
Članak 7.  
Osnovna plaća službenika i djelatnika uvećat će 
se:  
-za rad noću .................................................. 40 %  
-za prekovremeni rad .................................... 50 %  
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-za rad subotom ........................................... 25 %  
-za rad nedjeljom ......................................... 35 %  
-za dvokratni rad s prekidom dužim od jedan sat  
........................................................................10 %  
-za rad blagdanom ili drugim zakonom utvrđenim  
neradnim danom ......................................... 150 % 
 
Članak 8.  
Djelatnik ima pravo na naknadu plaće:  
- za vrijeme korištenja godišnjeg odmora u 100 % 
iznosu osnovne plaće  
- za vrijeme korištenja plaćenog dopusta u 100 % 
iznosu osnovne plaće  
- za vrijeme nesposobnosti za rad zbog bolesti do 
42 dana u visini 90 % osnovne  
plaće, a nakon 42 dana prema propisima o 
zdravstvenom osiguranju  
-za vrijeme nesposobnosti za rad zbog 
profesionalne bolesti ili ozlijede na radu u 100 % 
iznosu osnovne plaće. 
 
Članak 9.  
Djelatnik koji odlazi u mirovinu pripada pravo na 
otpremninu u visini dvije osnovice iz članka 4. 
Ovog Pravilnika.  
 
Članak 10.  
Djelatnik ili njegova obitelj ima pravo na pomoć u 
slučaju:  
- smrti djelatnika, u visini dvije osnovice iz članka 
4. ove Odluke,  
- smrti supružnika, djeteta ili roditelja, u visini 
jedne osnovice iz članka 4. ovog Pravilnika.  
 
Članak 11.  
Djelatnik ili njegova obitelj ima pravo na pomoć u 
slučaju:  
- nastanka teške invalidnosti djeteta ili supružnika 
djelatnika, te radi nabave prijeko potrebnih 
pomagala odnosno pokrića participacije pri 
liječenju, odnosno kupnji prijeko potrebnih 
lijekova u visine jedne osnovice iz članka 4. ovog 
Pravilnika. 
 
Članak 12.  
Djelatnik ima pravo na novčane naknade i to:  
- naknadu troškova prijevoza na posao i s posla 
prema stvarnim troškovima prijevoza sredstvima 
javnog promet,  
- naknada troškova prijevoza i troškovima 
noćenja za službeni put u zemlji u visini punog 
iznosa računa.  
- naknadu troškova korištenja privatnog 

automobila u službene svrhe u  visini 30 % litre 
super benzina po prijeđenom kilometru, kada 
obavlja poslove iz djelokruga Centra prema 
nalogu ravnatelja.  
- dnevnicu u punom iznosu kada je na službenom 
putovanju proveo od 12-24 sata - pola dnevnice 
kad je na službenom putovanju proveo od 8-12 
sati.  
 
Članak 13.  
Djelatniku pripada naknada za odvojen život od 
obitelji ako zbog mjesta stalnog rada različitog od 
prebivališta njegove obitelji, živi odvojeno od 
obitelji. 
 
Članak 14.  
Djelatniku pripada pravo na isplatu jubilarne 
nagrade za neprekidnu službu kad navrše:  
- 5 godina – u visini 1 osnovice iz stavka 2. ovog 
članka  
- 10 godina – u visini 1,25 osnovice iz stavka 2. 
ovog članka  
- 15 godina – u visini 1,50 osnovice iz stavka 2. 
ovog članka  
- 20 godina – u visini 1,75 osnovice iz stavka 2. 
ovog članka  
- 25 godina – u visini 2 osnovice iz stavka 2. ovog 
članka  
- 30 godina – u visini 2,50 osnovice iz stavka 2. 
ovog članka  
- 35 godina – u visini 3 osnovice iz stavka 2. ovog 
članka  
- 40 godina – u visini 4 osnovice iz stavka 2. ovog 
članka  
Osnovica za isplatu jubilarnih nagrada iznosi 
2.000,00 kn  
Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog narednog 
mjeseca od mjeseca u kojem je djelatnik ostvario 
pravo na jubilarnu nagradu.  
 
Članak 15.  
Djelatniku pripada pravo na isplatu godišnje 
nagrade za božićne blagdane u jednakom iznosu 
(božićnica).  
Djetetu djelatnika do 15 godina starosti pripada 
pravo na dar u prigodi Sv.Nikole.  
Sredstva iz stavka 2. ovog članka isplaćuju se 
roditelju koji ostvaruje pravo na osobni dobitak 
za uzdržavanog člana obitelji prema Zakonu o 
porezu na dohodak.  
Djelatniku pripada pravo na regres za korištenje 
godišnjeg odmora.  
Visina iznosa božićnice, dara za djecu i regresa će 
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se utvrditi posebnom odlukom.  
Isplata regresa izvršit će se u cijelosti najkasnije 
do dana početka korištenja godišnjeg odmora.  
 
Članak 16.  
Djelatnici u Centru rade 40 sati tjedno 
raspoređenih u pet radnih dana.  
Tjedni odmor koriste nedjeljom.  
Radno vrijeme Centra je od ponedjeljka do petka 
od 08.00 do 16.00 sati. 
Dnevni odmor djelatnici koriste u vremenu od 
11,00 do 11,30 sati  
 
Članak 17.  
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog  dana od 
objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.  
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje 
važiti Pravilnik o plaćama  Centra za kulturu 
Općine Bol („Službeni glasnik“ br. 7/2007 i 
7/2010). 
 
Bol, dana 17. studenog  2014. godine 
    
RAVNATELJICA: 
Ivana Bošković Ivičić 
________________________________________ 
 
 Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o 
zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 
127/10), a na prijedlog načelnika općine Bol, 
vijeće općine Bol, na 10/ 2014 sjednici, održanoj 
dana  8. prosinca 2014. godine, donosi 
 
 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ 
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  NA PODRUČJU 

OPĆINE BOL U 2015. godini 
 
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica 
nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih 
Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih 
i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja 
ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i 
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava 
zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne 
postrojbe, stožer i udruge građana od značaja za 
zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se 
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 
djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2015. 
godini. 

 
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte: 

 
1. CIVILNA ZAŠTITA 

 se organizacijski sastoji od stožera 
zaštite i spašavanja, postrojbe opće 
namjene i povjerenika civilne zaštite  

 prioriteti su nabavka osobne i skupne 
opreme za članove zapovjedništva 

 članovi zapovjedništva se trebaju 
osposobiti za provođenje akcija u 
izvanrednim situacijama, 

 u toku godine provesti jednu vježbu 
za provođenje osposobljavanja i 
uvježbavanja postrojbi, 

 izraditi i ažurirati Plan zaštite i 
spašavanja i Plan civilne zaštite za 
općinu Bol. 

 evakuacija, zbrinjavanje i sklanjanje 
ljudi se planira u velikim objektima 
kao što su škole i hoteli, eventualno 
šatori na parkiralištu na ulasku u 
mjesto. 

 
 
2. VATROGASTVO 

 U Bolu djeluje DVD „BOL“ koje u 
svom sastavu ima vatrogasnu 
postrojbu. Postrojba broji 28 članova 
osposobljenih za sve vrste 
vatrogasnih intervencija. U vremenu 
od 01. lipnja do 30. rujna svake 
godine organizira se stalno dežurstvo 
članova vatrogasne postrojbe DVD-a 
Bol i dislociranih vatrogasaca iz 
Vatrogasne zajednica grada Zagreba. 
DVD Bol raspolaže potrebitom 
opremom i materijalno tehničkim 
sredstvima sukladno Pravilniku o 
minimumu tehničke opreme i 
sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 
br.43/95). DVD Bol ima dva radnika 
zaposlena na neodređeno vrijeme te 
obojica imaju zvanje vatrogasnog 
tehničara. 

 DVD „BOL“ provodi redovita 
osposobljavanja, usavršavanja te 
njegovi članovi redovito prisustvuju 
seminarima u organizaciji Vatrogasne 
zajednice splitsko-dalmatinske 
županije. 
 

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA 
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE: 
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 na području općine Bol djeluje sekcija 
lovačkog društva «Brač» i lovačkog 
društva Vidova Gora značajna za 
zaštitu i spašavanje, općina Bol je 
spremna sufinancirati rad svake 
udruge značajne za zaštitu i 
spašavanje 

 
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 

ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI:  

 Hrvatska gorska služba spašavanja iz 
Splita, Jedinica Hitne pomoći Brač, Dom 
zdravlja Supetar, Ambulanta Bol, Centar  
socijalne skrbi Brač, Crveni križ Brač, 
veterinarska služba u Supetru, policijska 
postaja Brač,Sportska penjačka udruga 
Braclimbing, planinarsko društvo «Brač» 
u osnivanju, ronilački klubovi Big blue 
diving i Nautic centar iz Bola, javna 
poduzeća za održavanje komunalne 
infrastrukture (Vodovod Brač d.o.o. 
Supetar, Elektrodalmacija Pogon Brač, 
Supetar i Grabov rat d.o.o. Bol), kao i 
pravne osobe koje se bave građeviskim 
(Bilić d.o.o.Bol, Yekom d.o.o.Bol, Berica 
d.o.o.Nerežišća), prijevozničkom 
(Autotrans Brač, Supetar), turističkim i 
drugim djelatnostima od intresa za ZiS. 

 
 od pravnih osoba zatražiti podatke 

isključivo o programima čija bi realizacija 
doprinijela materijalno tehničkom jačanju 
jedinstvenog sustava ZiS, a općina Bol je 
spremna sufinancirati njihov rad u dijelu 
koji doprinosi ZiS-u. 

 
5. Sastavni dio ove odluke je izvod iz 

proračuna općine Bol po pozicijama 
namijenjenim za razvoj pojedinih 
dijelova operativnih snaga 
jedinstvenog sustava zaštite i 
spašavanja: 

 za DVD Bol 400.000,00 kuna 

 za Crveni križ Brač 40.000,00 kuna 

 za Gorsku službu spašavanja  10.000,00 
kuna 

 za izradu plana zaštite i spašavanja 
20.000,00 kn 

 
6. Ova odluka će se objaviti u 

Službenom glasniku općine Bol a 

stupa na snagu 1. siječnja 
2015.godine 

 
 
Klasa: 810-01/14-01/25 
Ur. broj: 21 04/14-02/01 
Bol,16. prosinca 2014. godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar  
________________________________________ 
 

Na temelju članka 357. Stavak 2. Zakona 
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 91/96, 
68/98 137/99, 22/00, 73/00 114/01, 79/06, 
141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12, vijeće 
općine Bol je na 9/2014 sjednici dana  15. 
studenog 2014. donijelo  
 
 

ODLUKU  
o davanju suglasnosti za stjecanje prava 

vlasništva 
 

Članak 1. 
Vijeće općine Bol je suglasno da Helge Fosse, 
državljanka Norveške, Folleseveien 184, 5303 
Follese, može stjecati pravo vlasništva na 
području općine Bol i to suvlasnički dio od 
76/1000 dijela cjeline čest. zem. 552/1, kuća, 
dvor 794 m2, kuća 219 m2, dvor 575 m2 Z.U. 
2792, poduložak 6 k.o. Bol, a što u naravi 
predstavlja jednosoban stan na prvom katu 
ukupne neto površine 43,40 m2 (u prikazu 
označeno narančastom bojom sa desnom kosom 
šrafurom i oznakom S6) sa sporednim dijelom 
nekretnine-pridružena terasa površine 11,00 m2 
(u prikazu označeno narančastom bojom sa 
desnom kosom šrafurom). 
 
 
Članak 2 
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u 
„Službenom glasniku“ Općine Bol. 
 
Klasa: 021-05/14-01/160 
Broj: 2104/02-14-02/01 
Bol, 17. studenog 2014. godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar  
________________________________________ 
 



18. prosinac, 2014.                        SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL    __                            Broj 14/2014 

 

 16 

Na osnovi stavka 1. članka 28.Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni 
tekst, 82/04 i 110/04- uredba) i članka 23. Statuta 
općine Bol (Službeni glasnik br.11/2014) općinsko 
vijeće općine Bol je na  10/2014 sjednici  
dana 8. prosinca 2014. godine donijelo 
 

PROGRAM ODRŽAVANJA 
INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 

22. STAVAK 1. ZAKONA O KOMUNALNOM 
GOSPODARSTVU U 2015. GODINI  

 
Članak 1. 
Ovim programom određuje se: 
1. Opis i opseg poslova održavanja s procjenom 

pojedinih troškova po djelatnostima, 
2. Iskaz financijskih sredstava potrebnih za 

ostvarivanje programa s naznakom izvora 
financiranja. 

 
Članak 2. 
Program održavanja infrastrukture u 2015. godini 
na području općine Bol donosi se za slijedeće 
komunalne djelatnosti: 
- odvodnja atmosferskih voda, 
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

čišćenje javnih površina, 
- održavanje javnih površina 
- održavanje nerazvrstanih cesta, 
- održavanje groblja i krematorija, 
- javna rasvjeta, 
 
Članak 3.  
U 2015. godini održavanje komunalne 
infrastrukture iz članka 2. ove Odluke u općini Bol 
obuhvaća: 
 
I. Odvodnja atmosferskih voda: 

 održavanje slivnika i potoka koje nisu u 
nadležnosti Hrvatskih voda d.o.o. (na rivi, na 
Obilaznici, uz Blato, uz Novi put, uz Ložu, na 
Rudini, iza galerije...) 

 fugiranje potoka uz Novi put i uz Poljanu 

 uređenje potoka Uz Blato (od ambulante do 
obilaznice). 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u 
iznosu od 50.000,00 kuna, a financirat će se iz 
sredstava komunalne naknade. 
  
II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 
čišćenje javnih površina 

 redovno čišćenje javnih površina (trgova, 
pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, 

dječjih igrališta, javnih prometnih površina i 
groblja te javnih cesta koje prolaze kroz 
naselje): 

 ručno i mehaničko čišćenje Rive (od Biline 
kuće do Velog mosta), Bračke ceste (do kuće 
Karelovića), Rudine, tržnice i kale Vuzio 
jedanput dnevno u razdoblju svibanj-listopad 

 ručno i mehaničko čišćenje gore navedenih 
prostora tri puta na tjedan u razdoblju 
siječanj-travanj i studeni-prosinac 

 ručno i mehaničko čišćenje rive i pražnjenje 
košarica za smeće na području rive i šetnice 
od Zlatnog rata do Martinice, na Rudini, 
tržnici, Loži, u kali Vuzio i na trgu Studenac 
svaki dan kroz cijelu godinu, a  za vrijeme 
turističke sezone više puta dnevno, 

 ručno čišćenje i pražnjenje košarica za smeće 
na ostalom području općine jedanput tjedno, 

 svakodnevno čišćenje plaža (Grabov rat, 
Martinica, Portić, Kotlina, Bjeninovo more, 
Račić, Veli most, Studenac, Benačica, Borak, 
Potočine, Paklina, Drasin) u toku turističke 
sezone, a generalno čišćenje plaža prije 
početka turističke sezone 

 mehaničko pranje kale Vuzio, trga ispred 
crkve i tržnice dva puta na tjedan u razdoblju 
svibanj-rujan 

 redovno čišćenje zelenih površina: 

 ručno obrezivanje i održavanje svih stabala na 
javnim površinama 

 redovna košnja trave mehaničkom kosilicom 
u toku cijele godine područja uz lokalne 
ceste, naročito uz raskrižja lokalnih cesta, 

 čiščenje javnih parkova  
 
Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u 
ukupnom iznosu od 450.000,00 kn. 
 
III Održavanje javnih površina 

 nabavka i ugradnja ograda, rešetki i 
rukohvata  

 transport, montaža i demontaža stolova za 
prodaju suvenira i bižuterije te stolova za 
prodaju voća i povrća 

 popravak ulica (“krpanje” betonom ili 
asfaltom ulegnuća na javnim površinama, 
ogradni zidići na javnoj površini, šahte od 
kanalizacije, postavljanje i održavanje 
komunalne, prometne, tustičke opreme) 

 održavanje zelenih površina, naročito javnih 
parkova 

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj 
točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 
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350.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade. 
 
IV Održavanje nerazvrstanih cesta 

 sanacija i održavanje poljskih putova (prema 
Sv.Luciji, prema Smokovju, prema Podbarju, 
Uz Galicu, Stari put za Murvicu...) 

 obrezivanje zelenila koje smeta prometu na 
obilaznici 

 saniranje asfaltnog ili betonskog  plašta na 
ulicama i trotoarima 

 održavanje ostalih nerazvrstanih cesta na 
području općine Bol 

 
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj 
točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 
400.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade. 
 
V Održavanje groblja  

 održavanje groblja Sv. Marije milosne u Bolu 
(redovno čišćenje i izmjena nekoliko 
nadgrobnih ploča na općinskim ukopnim 
mjestima) 

 održavanje groblja Sv. Jere  u Murvici 
(popravak Križa) 

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj 
točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 
30.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade. 
 
VI. Održavanje javne rasvjete 

 održavanje kandelabera, konzola i kabela 
javne rasvjete  

 redovna zamjena rasvjetnih tijela  
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj 
točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 
120.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade. 
 
Za izvršenje ovog Programa planira se u toku 
2015. godine ukupno uprihoditi i potrošiti 
1.800.000,00 kuna komunalne naknade. 
Od toga će 400.000,00 kn općina Bol direktno 
platiti  potrošnju električne energije za javnu 
rasvjetu, a preostali iznos 1.400.000,00 kn će 
uplatiti općinskom komunalnom poduzeću 
Grabov rat d.o.o. na osnovi računa za obavljene 
usluge održavanja komunalne infrastrukture. 
 
Grabov rat d.o.o. je navedena sredstva dužan 
utrošiti za provođenje ovog Programa i to: za 
plaće djelatnika i za nabavku materijala i opreme 

u svrhu provođenja ovog Programa. 
 
Članak 4.  
Vijeće općine Bol će najkasnije do 31.ožujka 
2016.godine raspraviti o izvršenju ovog 
programa.  
 
Članak 5.  
Ovaj Program će se objaviti u Službenom glasniku 
općine Bol, a stupa na snagu 01. siječnja 2015. 
 
Klasa:363-03/14-01/313 
ur.broj: 2104/14- 02/01 
Bol, 16. prosinca 2014. godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar  
________________________________________ 
 

Na temelju članka 29. Statuta Općine Bol 
(»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 5/09 i 11/14) 
općinsko vijeće Općine Bol,na 9/2014 sjednici 
dana 14. studenog 2014. godine, donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju Povjerenstva za groblje 

 
Članak 1. 
Za članove Povjerenstva imenuju se: 
1. Doro Adulmar 
2. Boris Škrbić 
3. Branko Mikulić  
4. Ivica Šćepanović  
5. Tomislav Marčić 
6. Nikola Popić 
 
Članak 2. 
Povjerenstvo je dužno utvrditi činjenično stanje, 
navesti dileme, među kojima je i ona da li se 
može naći nova lokacija koja bi pojeftinila 
izgradnju groblja.  
 
Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave 
u „Službenom glasniku“ Općine Bol. 
 
Klasa: 021-01/14-01/140 
Ur. broj: 2104/02-14-02/01 
Bol, 14. studenog 2014. godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar  
________________________________________ 
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Na temelju članka 29. Statuta Općine Bol 

(»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 5/09 i 11/14) 
općinsko vijeće Općine Bol,na 9/2014 sjednici 
dana 14. studenog 2014. godine, donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju Povjerenstva za imenovanje ulica 

 
Članak 1. 

 
Za članove Povjerenstva imenuju se: 
1. Doro Adulmar 
2. Tihomir Marinković 
3. Stipe Karmelić  
4. Zvonko Marić  
5. Joško Egekher 
 

Članak 2. 
 

Povjerenstvo predlaže Vijeću općine Bol imena za 
novoformirane ulice na području općine Bol, ili 
preimenovanje ulica na području općine Bol.  
 

Članak 3. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave 
u „Službenom glasniku“ Općine Bol. 
 
Klasa: 021-01/14-01/139 
Ur. broj: 2104/02-14-02/01 
Bol, 14. studenog 2014. godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar  
________________________________________ 

 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Bol 

(“Službeni glasnik” Općine Bol  br. 5/09 i 11/14), 
općinsko vijeće Općine Bol na 9/2014 sjednici 
održanoj 15. studenog 2014. godine donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
o isplati naknade ravnateljici Centra za kulturu 

Općine Bol 
 
Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Bol ravnateljici Centra 
za kulturu dodjeljuje dodatnu novčanu 
naknadu u iznosu od 18.000,00 kuna za 2014. 
godinu i 1.500,00 kuna mjesečno za vrijeme 
mandata u 2015. godine, zbog povećanog 
obima posla  tijekom turističke sezone. 

 
Članak 2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u „Službenom glasniku“ općine  Bol. 
 
Klasa: 021-05/14-01/162  
Ur.broj: 2104/02-14-02/01  
Bol, 17. studenog  2014. Godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar  
________________________________________ 
 

Vijeće općine Bol je na 10/2014 sjednici 
dana  8. prosinca 2014.godine donijelo 
 
 

ZAKLJUČAK O RAZDIOBI SREDSTAVA 
NA DEPOZITU KOD HBOR-a za 2015. 

 
Članak 1. 
Utvrđuje se da je općina Bol na temelju važećih 
Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih 
projekata od interesa za razvoj otoka Brača sa 
Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka 
već potpisala ugovor o otkupu zemljišta u svrhu 
izgradnje novog groblja, a sa Ministarstvom 
regionalnog razvoja i EU fondova općina Bol je 
potpisala ugovor o financiranju otkupa zgrade za 
zavičajni muzej odnosno etnografsku zbirku. 
 
Na temelju gore spomenutih ugovora u 
2015.godini općina Bol će sa prijelaznog računa 
općine Bol koji se vodi kod HBOR-a na kojem se 
prikupljaju sredstva dijela poreza na dohodak 
ostvarenih na području općine Bol osigurati 
360.000,00 kn za otkup zgrade zavičajnog muzeja, 
tj. planira se uprihoditi ukupno 360.000,00 kn 
 
Članak 2. 
Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom 
glasniku” općine Bol, a stupa na snagu 1. Siječnja 
2015. godine 
 
Klasa:400-01/14-01/117 
Ur.broj; 2104/14-02/01 
Bol, 16. prosinca 2014.godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar  
________________________________________ 
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Na temelju članka 29. Statuta Općine Bol 
(“Službeni glasnik” Općine Bol  br. 5/09 i 11/14), 
općinsko vijeće Općine Bol na 9/2014. sjednici 
održanoj 15. studenog 2014. godine donijelo je  
 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama 

Centra za kulturu Općine Bol 
 
 
Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Bol daje suglasnost na 
Pravilnik o plaćama Centra za kulturu Općinu Bol 
od 17. studenog 2014. godine, koji je predložila 
ravnateljica Centra za kulturu, koji čini sastavni 
dio ovog Zaključka.  
 
Članak 2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u „Službenom glasniku“ općine  Bol. 
 
Klasa: 021-05/14-01/ 163 
Ur.broj: 2104/02-14-02/01  
Bol, 17. studenog  2014. godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar  
________________________________________ 
 

 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Bol 

(“Službeni glasnik” Općine Bol  br. 5/09 i 11/14), 
općinsko vijeće Općine Bol na 9/2014. sjednici 
održanoj 15. studenog 2014. godine donijelo je  
 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu Centra za kulturu  Općine Bol 
 
 
Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Bol daje suglasnost na 
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Centra za 
kulturu Općinu Bol od  17. studenog 2014. 
godine, koji je predložila ravnateljica Centra za 
kulturu, koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 
Članak 2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u „Službenom glasniku“ općine  Bol. 
 

Klasa: 021-05/14-01/164 
Ur.broj: 2104/02-14-02/01  
Bol, 17. studenog  2014. Godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar  
________________________________________ 
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ODLUKE NAČELNIKA 
 

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  28. listopada 2014. 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 Andrei Cvitanić za završeni 
sveučilišni diplomski studij socijalne politike. 
 
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 28. listopada 
2014. godine donio Odluku o dodjeli jednokratne 
novčane nagrade Andrei Cvitanić u iznosu od 
2.000,00 kuna. 
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 Andrea Cvitanić dostavila Uvjerenje 
Sveučilišta u Zagrebu, Pravnog fakulteta, Klasa: 
UP/I-034-04/14-3/3, Ur.broj: 251-55-14-23 od 23. 
rujna 2014. godine kojom se potvrđuje da je 
završila sveučilišni diplomski studij socijalne 
politike dana 23. rujna 2014. godine i time stekla 
akademski naziv magistra socijalne politike, te da 
ima prebivalište na području Općine Bol, 
odlučeno je kao u dispozitivu. 
 
Klasa: 602-01/14-01/51 
Ur. broj: 2104/02-14-02/01 
 
Bol,  28. listopada 2014. godine 
 
Načelnik Općine Bol: 
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  23. listopada 2014. 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 Dragani Bošnjak za završeni 
preddiplomski sveučilišni studij Biologije i 
ekologije mora. 
 
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 23. listopada  
2014. godine donio Odluku o dodjeli jednokratne 
novčane nagrade Dragani Bošnjak u iznosu od 
1.000,00 kuna. 
Člankom 14. stavak 1. Odluke je propisano da će s 
studentima sa područja općine dodijeliti 
jednokratna novčana nagrada za završeni 
preddiplomski sveučilišni studij (prvostupnik)  u 
iznosu od 1.000,00 kuna. 
Budući da je Dragana Bošnjak dostavila Potvrdu 
Sveučilišta u Splitu, Sveučilišnog odjela za studije 
mora, klasa: 602-04/13-14/0022, ur.broj: 2181-
209-13-0001 od 9. srpnja 2013. godine kojom se 
potvrđuje da je završila preddiplomski sveučilišni 
studij Biologije i ekologije mora dana 9. studenog 
2011. godine i time stekla akademski naziv 
Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) biologije i 
ekologije mora, te da ima prebivalište na 
području Općine Bol, odlučeno je kao u 
dispozitivu. 
 
Klasa: 602-01/14-01/50 
Ur. broj: 2104/02-14-02/01 
Bol,  23. listopada 2014. godine 
 
Načelnik Općine Bol: 
Tihomir Marinković 
________________________________________ 
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