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ODLUKE VIJEĆA 
 

Na temelju članka 35. Zakona o 

vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( 

"Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 

22/00, 73/00 i 114/01), članka 391. stavak 3. 

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 

pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 

137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), 

članka 8. Odluke  o stjecanju, raspolaganju i 

upravljanju nekretninama u  vlasništvu 

Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol 

broj 3/07) i članka 29. Statuta Općine Bol 

("Službeni glasnik" Općine Bol broj 5/09) 

Općinsko vijeće Općine Bol, na 6. sjednici 

održanoj dana 30. srpnja 2013. godine, 

donijelo je 

ODLUKU 

o prodaji nekretnine 

 

Članak 1. 

 

Općina Bol prodaje nekretninu 

označenu kao čest. zem. 570/6 k.o. Bol, 

površine 200 m2,  Antunu Gondiju iz Bola, 

Uz Pjacu 7,  kojem je  navedena čestica   

potrebna za formiranje  građevne čestice u 

skladu s lokacijskom dozvolom i  idejnim 

projektom oznake Z.D. 19/10-I.P. od srpnja 

2012. godine izrađenom po ARHIS d.o.o. iz 

Slatine po ovlaštenom arhitektu Snježani 

Stipeč dipl. ing. arh. br. pečata A-56. 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 2. 

 

Cijena nekretnine iz prethodnog 

članka iznosi  66.000,00 eura (slovima: 

šezdesetšesttisućaeura), odnosno 330 €/m2, 

sukladno procjeni tržišne vrijednosti 

nekretnine Porezne uprave-Ispostava Supetar, 

Klasa: 410-20/11-01/53, Urbroj: 513-07-17-

11-1 od 13. lipnja 2011. godine. 

Kupac je temeljem Ugovora o 

kupoprodaji zaključenog dana 06.11.2012. 

godine platio ukupnu cijena nekretnine. 

 

Članak 3. 

 

Prava i obveze između Općine Bol, 

kao prodavatelja i Antuna Gondija, kao kupca 

regulirat će se aneksom ugovora, za čije se 

sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik 

Općine Bol. 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu dan poslije 

objave u "Službenom glasniku" Općine Bol.  

 

Klasa: 021-05/13-01/109 

Ur. broj: 2104/02-13-02/01 

Bol, dana  31. srpnja  2013. godine 

    
 OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

............................................................................. 

SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE BOL 
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Na temelju članka 43. Zakona o 

proračunu (NN 97/08) vijeće općine Bol je na 

7/2013 sjednici  dana 13. rujna 2013.godine 

donijelo  

ODLUKU 

o drugom rebalansu proračuna općine Bol 

za 2013.godinu 

 

Članak 1. 

 

Proračun općine Bol za 2013.godinu 

(Službeni glasnik općine Bol broj 7/2012 i 

4/2013) u stavci rashoda, povećava se: 

 Konto 32251, sitni inventar, povećava 

se za 30.000,00 kn i iznosi 60.000,00 

kn  

 Konto 323292 održavanje odvodnje 

atmosferskih voda za 35.000,00 kn te 

iznosi 105.000,00 kn  

 Konto 323392 turistička promiđba za 

20.000,00 kn te iznosi 70.000,00 kn 

 Konto 32373 usluge savjetovanja 

(maritimna studija za luku) za 

50.000,00 kn te iznosi 50.000,00 kn. 

 Konto 32952 sudske pristojbe za 

25.000,00 kn te iznosi 35.000,00 kn. 

 Konto 32954 troškovi legalnizacije 

doma na Vidovoj Gori za 20.000,00 

kn te iznosi 20.000,00 kn. 

 Konto 412615 projekt za vidikovac za 

35.000,00 kn te iznosi 55.000,00 kn  

 Konto 4222 nova kamera u luci za 

23.500,00 te iznosi 23.500,00 kn 

 Konto 42211 računala i računalna 

oprema (novi fotokopirni aparat) za 

10.000,00 kn te iznosi 20.000,00 kn 

 Konto 42231 klima u Domu kulture za 

10.000,00 kn, te iznosi 10.000,00 kn 

 Konto 42261 sportska oprema na 

dječjem igralištu za 15.688,00 kn te 

iznosi 15.688,00 kn 

 Konto 422731 turistička signalizacija 

za 60.000,00 kn te iznosi 80.000,00 kn 

 Konto 422732 komunalna oprema 

(poluukopani kontejneri) za 60.000,00 

kn te iznosi 90.000,00 kn. 

 Konto 421395 nabavka kamena i 

popločavanje rive se povećava za 

500.000,00 kn te iznosi 1.180.000,00 

kn  

 Konto 421493 sufinanciranje 

izgradnje potpornog zida na Račić se 

smanjuje za 500.000,00 kn, te iznosi 

1.300.000,00 kn 

 

Ukupno se povećavaju rashodi za 394.188,00 

kn 

 

Konto 613 porez na imovinu povećava se za 

394.188,00 kn za koliko se povećavaju ukupni 

prihodi. 

 

 

Članak 2. 

 

Utvrđuje se da proračun općine Bol za 

2013. godinu, u stavci prihoda iznosi 

21.694.188,00 kn a u stavci rashoda iznosi 

21.694.188,00  kn. 

 

Članak 3. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog 

dana nakon objave u „Službenom glasniku“ 

općine Bol. 

 

Klasa:400-05/13-01/56 

Ur.broj: 2104/02-13-02/01 

Bol, 17. rujna 2013. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

............................................................................. 

 

 

Na temelju članka 35 b. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i 50. Statuta 

općine Bol („Službeni glasnik“ br. 05/09) 

vijeće općine Bol je na 7/2013 sjednici  dana 

13. rujna 2013. godine donijelo  

 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju izvješća načelnika općine 

Bol 
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Članak 1. 

 

Prihvaća se izvješće o radu načelnika 

općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2013. 

godine. 

 

Članak 3. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog 

dana nakon objave u „Službenom glasniku“ 

općine Bol. 

 

Klasa: 400-05/13-01/57 

Ur.broj: 2104/02-13-02/01 

Bol, 17. rujna 2013. godine 

     
 OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

............................................................................. 

 

 

Na temelju članka 109. Zakona o 

proračunu (NN 87/08 i 136/12), vijeće općine 

Bol je na 7/2013. sjednici dana 13. rujna 

2013. godine donijelo 

 

 

ODLUKU O POLUGODIŠNJEM 

IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se polugodišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna za razdoblje siječanj-

lipanj 2013. godine. 

 

 

Članak 2. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog 

dana nakon objave u „Službenom glasniku“ 

općine Bol. 

 

Klasa:400-05/13-01/58 

Ur.broj: 2104/02-13-02/01 

Bol, 17. rujna  2013. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

............................................................................. 

 

 

Na temelju članka 457. stavka 1. 

Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne 

novine« broj 111/93, 34/99, 118/03, 107/07 i 

146/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) područnoj 

samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i 

članka 29. Statuta Općine Bol ("Službeni 

glasnik" broj 5/09), Općinsko vijeće Općine 

Bol na 7/2013 sjednici održanoj  13. rujna 

2013. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog 

društva 

GRABOV RAT d.o.o. za komunalne 

djelatnosti 

 

Članak 1. 

 

 

Općina Bol, kao jedini član Društva-

osnivač, povećava temeljni kapital trgovačkog 

društva GRABOV RAT d.o.o. za komunalne 

djelatnosti, Uz pjacu 2, Bol, uplatom u novcu 

i to u iznosu od 600.000,00 kuna na žiro-

račun tvrtke br.  2360000-1101540696 koji se 

vodi kod Zagrebačke banke d.d.. 

Uplata sredstva na ime povećanja 

temeljnog kapitala izvršit će se najkasnije do 

15. listopada 2013. godine. 

 

Članak 2. 

 

 

Sukladno članku 1. ove Odluke 

temeljni kapital trgovačkog društva 

GRABOV RAT d.o.o. za komunalne 

djelatnosti povećava se sa iznosa od 

580.000,00 kuna (petsto osamdeset tisuća 

kuna) za iznos od 600.000,00 kuna (šesto 

tisuća kuna) na iznos od 1.180.000,00 kuna 

(milijun sto osamdeset tisuća kuna). 
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Članak 3. 

 

Ovlašćuje se Predsjednik Skupštine 

tvrtke Grabov rat d.o.o. Jakša Marinković 

Šimić iz Bola, Račić 5, br. osobne iskaznice: 

15150171- PP BRAČ, OIB: 83467447839, da 

u ime osnivača kod javnog bilježnika donese 

Odluku o izmjeni i dopuni Prečišćenog teksta 

izjave o osnivanju, kao i da donese druge 

odgovarajuće odluke potrebne radi povećanja 

temeljnog kapitala i da poduzme sve druge 

zakonom propisane radnje pred svim 

nadležnim tijelima. 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u "Službenom glasniku" 

Općine Bol. 

 

Klasa: 400-05/13-01/76 

Ur. broj: 2104/02-13-02/01 

Bol, 18. rujna 2013. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

............................................................................. 

 

 

Na temelju članka 81. Zakona o 

prostornom uređenju i gradnji vijeće općine 

Bol je na 8/2013. sjednici dana 30. listopada 

2013. godine predložilo donijeti 

 

ODLUKU 

o izradi PPPO Zlatni rat 

 

 

Vijeće općine Bol predlaže Skupštini 

SDŽ donijeti odluku o izradi Prostornog plana 

područja posebnih obilježja značajnog 

krajobraza „Zlatni rat“ na Bolu. 

Osnovni cilj izrade i donošenja 

PPPPO Zlatni rat je prostorno planskim 

rješenjima i mjerama zaštite osigurati 

kvalitetniju zaštitu i uređenje područja na 

načelima održivog razvitka. 

 

Budući da je ovo područje glavni resurs 

razvoja bolskog turizma, a turizam je 

najvažnija privredna grana na Bolu, pri 

odabiru prostornih rješenja treba planirati 

prostor za sportske, rekreacijske, 

ugostiteljsko-turističke i druge sadržaje, uz 

princip zaštite prirodnih i kulturno povijesnih 

vrijednosti. 

Prostor značajnog krajobrazba je 

atraktivan za šetnju i odmor, a u ljetnim 

mjesecima je opterećen velikim brojem 

posjetitelja, te prostor posjetitelja treba biti 

ograničen kroz planiranje određenih sadržaja. 

Svi novoplanirani objekti mogu imati najviše 

jednu nadzemnu etažu, a preporučuje se 

korištenje podruma i podzemnih etaža, te 

korištenje dijelova ravnog krova kao 

vidikovca. 

Komunalnu opremu za plaže, 

ugostiteljske objekte, sportsko-rekreacijske i 

zabavne sadržaje, treba posebno dizajnirati 

(ležaljke, suncobrani, pepeljare, koševi za 

otpatke, osmatračnice, štekati, montažni 

objekti i sl.) 

Prilikom izrade Plana treba se voditi 

principom usklađenja interesa korisnika 

prostora i ostvarenja ciljeva zaštite značajnog 

krajobraza. 

Postojeće spomenike kulture treba 

rekonstruirati i staviti u funkciju. 

Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih 

vrijednosti je primarni cilj pri odabiru 

prostornih rješenja u obuhvatu, s postojećim i 

planiranim sadržajima određenim Zakonom i 

prostornoplanskim dokumentima. (PPSDŽ i 

PPU Bol). 

Ova odluka objavit će se u Službenom 

glasniku općine Bol i stupa na snagu dan 

nakon objave. 

 

Klasa: 021-05/13-01/137 

Ur.broj: 2104/02-13-02/01 

Bol, 31. istopada 2013. godine 

       
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

............................................................................. 
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Na temelju članka 44. Statuta općine 

Bol (Službeni glasnik općine Bol br.5/2009)  

vijeće općine Bol je na 8 /2013 sjednici dana 

30. listopada 2013. godine donijelo  

 

ODLUKU 

o imenovanju komisije za dodjelu 

stipendija 

 

1. 

Komisija je radno tijelo vijeća općine 

Bol koje utvrđuje i predlaže kriterije za 

dodjelu đačkih i studentskih stipendija, te daje 

prijedloge odluka koje donosi vijeće općine 

Bol iz te oblasti. 

2. 

Sani Bodlović se na osobni zahtjev 

razrješuje dužnosti člana Komisije za dodjelu 

stipendija. 

Matko Dubravčić se imenuje za člana 

Komisije za dodjelu stipendija 

3. 

Ova odluka stupa na snagu osmog 

dana nakon objave u Službenom glasniku 

općine Bol. 

 

Klasa:021-05/13-01/133 

Ur.broj:2104/13-02/01 

Bol, 31. listopada 2013.godine 

     
 OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

............................................................................. 

 

Na temelju članka 41. Statuta  općine 

Bol ( Službeni glasnik općine Bol 5/2009), 

Vijeće općine Bol je na 8/2013 sjednici dana 

30. listopada 2013. godine donijelo 

 

ODLUKU 

o razrješenju i imenovanju člana Odbora 

za prostorno i urbanističko planiranje i 

uređenje prostora 

 

I. 

Odbor je radno tijelo Vijeća općine 

Bol koje razmatra pitanja iz svog djelokruga, 

daje Vijeću svoje prijedloge, savjete i 

mišljenja o pojedinim pitanjima koja su 

predmet rasprave i odlučivanja na sjednici 

Vijeća. 

 

  II.  

Odbor za prostorno i urbanističko 

planiranje i uređenje naselja daje mišljenje o 

prioritetima za izradu prostornih planova i o 

prioritetnim građevinskim projektima, daje 

mišljenje o pojedinom prostornom planu, 

predlaže mjere za opremanje naselja 

komunalnim potrepštinama (klupe, kontejneri, 

javna rasvjeta, pepeljare, reklame...) i o 

poboljšanju uvjeta stanovanja. 

 

III. 

Jakov Okmažić  se na osobni zahtjev 

razrješuje dužnosti člana odbora za prostorno 

i urbanističko planiranje i uređenje mjesta. 

Nikica Marinković pok. Frane se imenuje za 

člana odbora za prostorno i urbanističko 

planiranje i uređenje mjesta. 

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od objave u Službenom glasniku općine 

Bol.  

 

Klasa: 021-05/13-01/134 

Ur.broj: 2104/02-13-01/01 

Bol, 31. listopada 2013. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

............................................................................. 

 

 

Na temelju članka 40. Statuta općine 

Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol 

br.5/2009) vijeće Općine Bol je na 8/2013 

sjednici vijeća Općine Bol održanoj dana 30. 

listopada 2013. godine donijelo 

 

ODLUKU 

o razrješenju i imenovanju člana odbora za 

Statut i Poslovnik 
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Članak 1. 

 

Odbor je radno tijelo koje predlaže 

Statut općine i Poslovnik općinskog vijeća, 

predlaže izmjene i dopune Statuta i 

Poslovnika, razmatra prijedloge odluka i 

drugih općih akata u pogledu njihove 

usklađenosti s Ustavom, Zakonom, Statutom i 

Poslovnikom i pravnim sustavom, utvrđuje, 

izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih 

akata, razmatra opće akte trgovačkih društava 

i ustanova na koje suglasnost daje općinsko 

vijeće i o tome daje  mišljenje, primjedbe i 

prijedloge. 

 

Članak 2. 

 

Sani Bodlović se na osobni zahtjev 

razrješuje dužnosti člana odbora za Statut i 

Poslovnik. 

Dinko Karninčić se imenuje za člana 

odbora za Statut i Poslovnik. 

 

Članak 3. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog 

dana nakon objave u „Službenom glasniku“ 

Općine Bol. 

 

Klasa: 021-05/13-01/135 

Ur.broj: 2104/02-13-02/01 

Bol, 31. listopada 2013. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

............................................................................. 

 

 

Na temelju članka 90. Zakona o 

proračunu („Narodne novine“, broj 87/08), 

članka 17. Pravilnika o postupku zaduživanja 

te davanja jamstava i suglasnosti jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(„Narodne novine“, broj 55/09 i 139/10) i 

članka 29. Statuta Općine Bol (“Službeni 

glasnik Općine Bol” broj 05/09, Općinsko 

vijeće Općine Bol  na 8/2013 sjednici 

održanoj dana 30. listopada 2013. godine, 

donijelo je 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti za zaduženje i 

davanje jamstva 

trgovačkom društvu Grabov rat d.o.o. iz 

Bola 

 

Članak 1. 

 

Daje se jamstvo i suglasnost 

trgovačkom društvu Grabov rat d.o.o. Bol za 

zaduživanje kod Banke kovanica d.d., a za 

restrukturiranje društva i pretvaranja 

kratkoročne dospjele obveze duga nastalog 

temeljem neplaćene koncesijske naknade za 

2007. i 2008. godinu, u dugoročnu obvezu te 

njezino zatvaranje. 

 

Članak 2. 

 

Trgovačko društvo Grabov rat d.o.o. 

Bol bi se zadužilo kod Banke Kovanica d.d., 

po slijedećim uvjetima: 

 

Iznos i valuta:   

530.000  EUR-a, uz kunskoj protuvrijednosti 

Kamatna stopa:   

promjenjiva, 8,60 % godišnje 

Rok otplate: 

3 godine  

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva: 

1,00 % jednokratno, na iznos odobrenog 

kredita 

Kredit se uzima putem postupka javne 

nabave. 

 

Članak 3. 

 

Financijska sredstva za otplatu 

kreditnih anuiteta osigurati će se iz poslovanja 

tvrtke uz jamstvo Općine Bol. 

Vijeće Općine Bol ovlašćuje načelnika 

Općine Bol Tihomira Marinkovića da u ime 

Općine Bol jamči tražbinu vjerovnika koja će 

nastati temeljem Ugovora o kreditu koji će se 

zaključiti između vjerovnika Banke Kovanica 

d.d. i dužnika tvrtke Grabov rat d.o.o. i to: 

 davanjem pod hipoteku čest. zgr. 520  

k.o. Bol, uz ovršnu klauzulu i 

solemnizaciju kod javnog bilježnika, 
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izdavanjem mjenice i zadužnice. 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon 

objave u „Službenom glasniku Općine Bol“. 

 

KLASA: 021-05/13-01/130 

UR.BROJ: 2104/02-13-02/01 

Bol, 30. listopada 2013. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

............................................................................. 

 

 

Na temelju članka 46. Statuta općine 

Bol ("Službeni glasnik" općine Bol broj 5/099 

vijeće općine Bol je na 8/13 sjednici održanoj 

dana 30. listopada 2013.godine donijelo 

 

ODLUKU 

o imenovanju povjerenstva za promet 

 

Članak 1. 

 

Članovi povjerenstva za promet su: 

 

 Doro Adulmar, predsjednik 

 Dino Egekher, član 

 Dinko Karninčić, član 

 

Povjerenstvo za promet je radno tijelo 

vijeća općine Bol koje razmatra pitanje iz 

svog djelokruga, daje vijeću svoje prijedloge, 

savjete , mišljenja o regulaciji prometa na 

području općine, prati i predlaže mjere za 

unaprijeđivanje regulacije prometa te aktivno 

sudjeluje u izradi odluke o regulaciji prometa 

čiji prijedlog će za vijeće općina Bol izraditi 

ovlaštena tvrtka. 

 

Članak 2. 

 

Ova odluka stupa na snagu dan nakon 

objave u „Službenom glasniku“ općine Bol 

 

 

Klasa: 021-05/13-01/129 

Ur.broj: 2104/02-13-02/01 

Bol, 31. listopada  2013. godine 

       
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

............................................................................. 

 

 

Na temelju članka 35. stavak 1.  

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13) i članka 29. Statuta Općine Bol 

("Službeni glasnik" Općine Bol broj 5/09) 

Općinsko vijeće Općine Bol, na  8/2013 

sjednici održanoj dana 30. listopada 2013. 

godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o davanju ovlaštenja načelniku 

 

Članak 1. 

 

Sve potrebne radnje za usklađenje 

trgovačkog društva Grabov rat d.o.o. iz Bola 

sa Zakonom o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13), a temeljem članka 48. istog 

zakona, pred javnim bilježnikom i trgovačkim 

sudom ovlašten je donositi općinski načelnik 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu dan poslije 

objave u "Službenom glasniku" Općine Bol.  

 

Klasa: 021-05/13-01/131 

Ur. broj: 2104/02-13-02/01 

Bol, dana  30. listopada 2013. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

............................................................................. 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
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Na temelju članka 100. i 101. Zakona 

o prostornom uređenju i gradnji („Narodne 

novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 

50/12) i Zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 

članka 29. Statuta Općine Bol („Službeni 

glasnik“ Općine Bol br. 5/09) općinsko vijeće 

Općine Bol na 8/2013 sjednici održanoj 30. 

listopada 2013. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o ispravci tehničke greške u 

Urbanističkom planu uređenja naselja Bol 

 

Utvrđeno je da je u „Službenom 

glasniku“ Općine Bol br. 8/2013 došlo do 

tehničke greške, odnosno da su uočene greške 

u  članku 18. i 29. Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja  naselja Bol. 

Zbog toga je općinsko vijeće donijelo 

slijedeću Odluku o  ispravci tehničke greške 

Urbanističkog plana uređenja  naselja Bol: 

 

Članak 1. 

 

Članak 18. Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja  naselja Bol 

(„Službeni glasnik“ Općine Bol br. 8/13) 

ispravlja se i glasi: 

 "Građevinska područja za turističku 

izgradnju, kao i moguće površine za 

turistički izgradnju, namijenjena su 

većim hotelskim i drugim oblicima 

turističke smještajne ponude u čvrstim 

građevinama (hoteli i sl.), nužnim 

sportskim i rekreacijskim građevinama 

i sadržajima, kao i drugim objektima 

koji čine sastavni dio turističke 

ponude. 

 Izgradnja građevina iz stavka 1. članka 

17. treba biti tako koncipirana da: 

 Najveći koeficijent izgrađenosti (kig) 

građevne čestice za ugostiteljsko-

turističku građevinu sa smještajnim 

kapacitetima iznosi 0,55, a ostali 

uvjeti smještaja i izgradnje građevine 

na građevnoj čestici moraju biti 

jednaki onima određenima za 

stambene i stambeno-poslovne (M2), 

te pomoćne građevine. E=Po+P+3 ili 

Po+Su+P+2. 

 Najveći koeficijent izgrađenosti (kig) 

građevinske čestice iznosi 0,55, a kis 

2,2 (nadzemne etaže), 

 Terasa na ugostiteljsko-turističkoj 

građevini (ravni krov) može se 

koristiti za boravak gostiju (bazen, 

sunčanje, odmor). Prodori stubišta i 

lifta ne računaju se u izračunu visine 

građevine, nego se visina građevine 

računa do visine vijenca trećeg kata. 

Konstrukcije za zasjenjenja terase 

trebaju biti udaljena od linije pročelja 

građevine. 

 Najveća visina ovih građevina iznosi 

11,60 m. Ukupna visina se mjeri od 

visine vijenca do konačno uređenog 

terena uz pročelje zgrade na njegovom 

najnižem dijelu " 

 

Članak 2. 

 

Članak 29. Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja  naselja Bol ( 

Službeni glasnik“ Općine Bol br. 8/13) 

ispravlja se i glasi: 

 „ Stambena zgrada može se graditi 

kao: 

 Po+P+2 odnosno, četiri pune etaže, 

koje čine podrum, prizemlje i dva kata 

s nenastanjenim potkrovljem bez 

nadozida, 

 Na kosom terenu Po ili Su+P+1+Pk, 

koje čine podrum ili suteren, prizemlje 

i jedan kat, te nastanjeno potkrovlje, 

ako ima nadozid do propisane visine. 

 Najveća visina stambenih građevina 

iznosi 3,5 m za prizemne građevine, 

7,0 m za jednokatnice (P+1), 10,5 m 

za dvokatnice (P+2) i građevine Po ili 

Su+P+1+Pk (mjereći od najniže kote 

konačno uređenog terena uz pročelje 

zgrade do visine vijenca na najvišoj 

strani građevine). U slučaju izgradnje 

podruma ove visine se povećavaju  za 

1,0 m. 

 Ukupna visina zgrade mjeri se od 

visine vijenca do konačno uređenog 

terena uz pročelje zgrade na njegovom 

najnižem dijelu." 
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Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon  

objave u "Službenom glasniku" Općine Bol. 

 

Klasa: 021-05/13-01/132 

Ur. broj: 2104/02-13-02/01 

Bol, dana 31. listopada 2013. Godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

............................................................................. 

 

 

Na temelju članka 6. Uredbe o 

postupku davanja koncesijskih odobrenja na 

pomorskom dobru (NN 36/2004),  vijeće 

općine Bol je na 8 /2013 sjednici dana  30. 

listopada 2013. godine donijelo  

 

ODLUKU 

o imenovanju vijeća za davanje 

koncesijskih odobrenja 

 

1. 

Vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana 

i to: 

 

 Frane Lukšić - član (predstavnik 

općine Bol) 

 Matko Baković - član (predstavnik 

općine Bol) 

 Tomi Fabijanović - član (predstavnik 

općine Bol) 

 __________________ član 

(predstavnik upravnog odjela za 

pomorstvo u SDŽ) 

 Vedran Bezmalinović, član 

(predstavnik nadležne lučke 

kapetanije) 

 

Članovi vijeća između sebe biraju 

predsjednika vijeća. 

 

3. 

Mandat članovima traje do opoziva, a počinje 

danom stupanja na snagu ove odluke. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog 

dana nakon objave u Službenom glasniku 

općine Bol. 

Stupanjem na snagu ove odluke 

prestaje vrijediti odluka od 8. ožujka 2013. 

godine (Službeni glasnik broj 1/2010) i 

odluka od 21. travnja 2011. godine (Službeni 

glasnik broj 2/2011) 

 

Klasa:021-05/13-01/136 

Ur.broj: 2104/13-02/01 

Bol, 31. listopada 2013. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

............................................................................. 

 

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  2. lipnja 

2013. 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 Matku Dubravčiću 

za završeni diplomski sveučilišni studij 

geodezije i geoinformatike. 

 

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 
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Općine Bol je dana 2. listopada 2013. godine 

donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane 

nagrade Matku Dubravčiću 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 Matko Dubravčić 

dostavio Potvrdu Sveučilišta u Zagrebu, 

Geodetskog fakulteta, klasa: 602-04/13-07/06, 

urbroj: 380-65-07-06-13 od 20. rujna 2013. 

godine kojom se potvrđuje da je završio 

diplomski sveučilišni studij geodezije i 

geoinformatike dana 20. rujna 2013. godine i 

time stekao akademski naziv magistar 

inženjer geodezije i geoinformatike, te da ima 

prebivalište na području Općine Bol, 

odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 022-01/13-01/32 

Ur. broj: 2104/02-13-02/01 

Bol,  2. listopada 2013. 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  2. lipnja 

2013. 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 Jerku  

Hrabaru za završeni diplomski 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 2. 

Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih 

nagrada učenicima i studentima („Službeni 

glasnik“ Općine Bol br. 01/10) načelnik 

Općine Bol je dana 2. listopada 2013. godine 

donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane 

nagrade Jerku Hrabaru 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 Jerko Hrabar dostavio 

Potvrdu Sveučilišta u Splitu, Sveučilišnog 

odjela za studije mora, klasa: 034-04/13-

03/0056, urbroj: 2181-209-13-0001 od 1. 

listopada 2013. godine kojom se potvrđuje da 

je završio diplomski sveučilišni studij 

biologije i ekologije mora dana 30. rujna 

2013. godine i time stekao akademski naziv 

magistar biologije i ekologije mora, te da ima 

prebivalište na području Općine Bol, 

odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 022-01/13-01/31 

Ur. broj: 2104/02-13-02/01 

Bol,  2. listopada 2013. godine 

 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

............................................................................. 

 

   Na temelju članka 13. Zakona o pravu 

na pristup informacijama (»Narodne novine« 

broj 25/13), članka 47. Statuta Općine Bol 

(»Službeni glasnik« Općine Bol broj 05/09) 

načelnik Općine Bol, dana 1. srpnja 2013. 

godine je donio 



04.studenog, 2013.                              SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL                                Broj 9/2013 

 

 11 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama odluke o 

ustrojavanju 

Kataloga informacija Općine Bol 

 

Članak 1. 

 

Članak 4. Odluke o ustrojavanju 

Kataloga informacija Općine Bol („Službeni 

glasnik“ Općine Bol br. 1/08) mijenja se i 

glasi: 

 

„Visina naknade stvarnih materijalnih 

troškova (uključujući PDV) određuje se u 

sljedećem iznosu ( članak 2. Kriterija za 

određivanje visine naknade – «Narodne 

novine» RH br. 38/11):  

 preslika jedne stranice veličine A4 – 

0,60 kuna  

 preslika jedne stranice veličine A3 – 

0,90 kuna  

 preslika jedne stranice u boji veličine 

A4 – 1,30 kuna  

 preslika jedne stranice u boji veličine 

A3 – 1,70 kuna  

 elektronički zapis na jednom CD-u – 

7,00 kuna  

 elektronički zapis na jednom DVD-u – 

7,00 kuna  

 elektronički zapis na jednoj disketi – 

7,00 kuna  

 preslika na jednoj videovrpci – 10,00 

kuna  

 preslika na jednoj audio kazeti – 8,00 

kuna  

 

Troškovi dostave informacija 

obračunavaju se prema važećem cjeniku 

poštanskih usluga.  

Za izdavanje važećih prostornih planova 

te izvadaka iz prostornih planova, kao i drugih 

zapisa u DWG formatu, plaća se naknada od 

500,00 kuna po zapisu.  

Tijelo javne vlasti iz razloga 

ekonomičnosti može korisniku prava na 

informaciju ne zaračunati stvarne materijalne 

troškove koji nastaju pružanjem informacije 

ukoliko isti ne prelaze iznos od 10,00 kuna.  

Naknada se uplaćuje u korist 

proračuna Općine Bol, na žiro-račun broj 

2360000-1802700004, poziv na broj: 22 

5703-jmbg, za fizičke osobe i 21 5703- mb, za 

pravne osobe, označavanjem svrhe uplate: 

naknada za uvid u Katalog informacija. 

Općina Bol izdat će korisniku prava na 

informaciju račun prema visini naknade.“ 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u »Službenom glasniku« 

Općine Bol. 

 

Klasa: 022-01/13-01/23 

Ur. broj: 2104/08-02/01 

Bol, 1. srpnja 2013. 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  4. rujna 

2013. 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 Dominiki 

Kale za završeni stručni studij Ekonomije i 

managementa. 

 

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 
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nagrada učenicima i studentima („Službeni 

glasnik“ Općine Bol br. 01/10) načelnik 

Općine Bol je dana 4. rujna 2013. godine 

donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane 

nagrade Dominiki Kale 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 stručni studij u iznosu od 1.000,00 

kuna. 

Budući da je Dominika Kale dostavila 

Svjedodžbu Zagrebačke škole ekonomije i 

managementa u Zagrebu, Broj: 1328-12/2012 

od 26. 04. 2013. godine kojom se potvrđuje 

da je završila stručni studij ekonomije i 

managementa  dana 27.12.2012. godine i time 

stekla stručni naziv Stručna prvostupnica 

(baccalaurea) ekonomije, te da ima 

prebivalište na području Općine Bol, 

odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 022-01/13-01/30 

Ur. broj: 2104/02-13-02/01 

Bol,  4. rujna 2013. 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  20. 

kolovoza 2013. 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 Marijani 

Ivelić za završeni stručni studij Predškolskog 

odgoja. 

 

 

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 20. kolovoza 2013. godine 

donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane 

nagrade Marijani Ivelić 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 stručni studij u iznosu od 1.000,00 

kuna. 

Budući da je Marijana Ivelić dostavila 

Potvrdu Sveučilišta u Splitu, Filozofskog 

fakulteta,  Klasa: UP/I-034-04/13-03/0001, 

Ur.broj: 2181-190-03-7/1-13-0007 od 15. 

srpnja 2013. godine kojom se potvrđuje da je 

završila stručni studij Predškolskog odgoja 

dana 15. srpnja 2013. godine i time stekla 

stručni naziv Stručna prvostupnica 

(baccalaurea) predškolskog odgoja, te da ima 

prebivalište na području Općine Bol, 

odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 022-01/13-01/28 

Ur. broj: 2104/02-13-02/01 

Bol,  20. kolovoza 2013. 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  23. 

listopada 2013. godine donio je  
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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 Jozici 

Eterović za završeni dvopredmetni 

preddiplomski sveučilišni studij francuskog 

jezika i književnosti i ruskog jezika i 

književnosti. 

 

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 2013. godine 

donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane 

nagrade Jozici Eterović 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 stručni studij u iznosu od 1.000,00 

kuna. 

Budući da je Jozica Eterović dostavila 

Potvrdu Sveučilišta u Zadru, Klasa: 602-

04/13-06/04, Ur.broj: 2198-1-79-14/13-370 

od 09. listopada 2013. godine kojom se 

potvrđuje da je završila dvopredmetni 

preddiplomski sveučilišni studij francuskog 

jezika i književnosti i ruskog jezika i 

književnosti dana 9. listopada 2013. godine i 

time stekla akademski naziv sveučilišna 

prvostupnica (baccalaurea) francuskog jezika i 

književnosti i sveučilišna prvostupnica 

(baccalaurea) ruskog jezika i književnosti, te 

da ima prebivalište na području Općine Bol, 

odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 022-01/13-01/34 

Ur. broj: 2104/02-13-02/01 

Bol,  23. listopada 2013. 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  28. 

listopada 2013. 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 Olgi 

Marinković za završeni studij Scienze dell 

architettura. 

 

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 28. listopada 2013. godine 

donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane 

nagrade Olgi Marinković 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 u 

iznosu od 1.000,00 kuna. 

Budući da je Olga Marinković 

dostavila Potvrdu Universita Iuav di Venezia 

od 25. listopada 2013. godine kojom se 

potvrđuje da je završila trogodišnji studij 

Primo Livello in Scienze dell architettura 

dana 26. rujna 2013. godine, te da ima 
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prebivalište na području Općine Bol, 

odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 022-01/13-01/36 

Ur. broj: 2104/02-13-02/01 

Bol,  28. listopada 2013. 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  8. 

studenog 2013. 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 Filipu 

Jerčiću za završeni integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni dentalne medicine. 

 

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 8. studenog 2013. godine 

donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane 

nagrade Filipu Jerčiću 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 Filip Jerčić dostavio 

Potvrdu Sveučilišta u Splitu, Medicinskog  

fakulteta, klasa: 034-04/13-03-150, urbroj: 

2181-198-04-01/13-01 od 16. rujna 2013. 

godine kojom se potvrđuje da je završio 

integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni dentalne medicine dana 16. rujna 

2013. godine i time stekao akademski naziv 

doktor dentalne medicine, te da ima 

prebivalište na području Općine Bol, 

odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 022-01/13-01/37 

Ur. broj: 2104/02-13-02/01 

Bol,  8. studenog 2013. godine 

 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

............................................................................. 
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