SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BOL
List izlazi po potrebi

27.07.2007. godine

Članak 3.

ODLUKE POGLAVARSTVA
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 6. Odluke
o stjecanju,
raspolaganju i upravljanju nekretninama u
vlasništvu Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine
Bol broj 3/07) i članka 34. Statuta Općine Bol
("Službeni glasnik" Općine Bol broj 1/06)
Općinsko poglavarstvo Općine Bol, na 18.
sjednici dana 29. svibnja 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o kupnji nekretnine

Godina XI - Broj 05/2007

Prava i obveze izmeñu Nede Marinković,
kao prodavatelja i Općine Bol, kao kupca
regulirat će se ugovorom, za čije se sklapanje
ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljena u "Službenom
glasniku" Općine Bol.
Klasa: 022-05/07-01/53
Ur. broj: 2104/07-02/01
Bol, dana 29. svibnja 2007. godine

Članak 1.
Općina Bol, radi izgradnje mehaničkog
pročišćivača otpadnih voda, kupuje nekretnine
označene kao čest. zem. 1675, Z.U. 1359, k.o.
Bol, oznaka zemljišta vinograd, površina 16.750
m2 i čest. Zem. 1677, Z.U. 1359. k.o Bol, oznaka
zemljišta pašnjak, površina 845 m2 vlasništvo
Nade Marinković (Tomić) pok. Tome iz Bola za
cijelo.
Članak 2.
Cijena nekretnina iz prethodnog članka
iznosi 40,00 eura/m2 u iznosu kunske
protuvrijednosti.
Ukupna
cijena
nekretnina
iznosi
703.800,00 eura u iznosu kunske protuvrijednosti,
a prodavatelju će biti isplaćena u osam godišnjih
obroka, i to: 2007. godine će biti isplaćeno
143.800,00 eura, a idućih sedam godina tj. u
razdoblju od 2008. do 2014. godine svake godine
po 80.000,00 eura.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BOL
Načelnik:
Tihomir Marinković
................................................................................
Na temelju Plana motrenja i ophodnje,
Poglavarstvo općine Bol je na 16/2007 sjednici
dana 13. srpnja 2007. godine donijelo
ZAKLJUČAK
o ustroju motriteljsko-dojavne službe za
2007.godinu
1.
Na području općine Bol organizira se
motrilačko-dojavna služba u vremenu od 15.
lipnja do 15. rujna 2007.godine.
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2.
Na području benzinske postaje INE na
Bolu motrilačka postaja radi u dvije smjene i to
od 07.00-24.00 sata
Motritelji su: Šime Babić mobitel:091/5440508 i Ivan Vukoja 098/1719 694.
Motritelji o vandrednim situacija
mobilnim ureñajem obavještava operativnog
dežurnog u prostorija DVD- a Bol.

PLAN
MOTRENJA I OPHODNJE POVRŠINA NA
OTVORENOM
PROSTORU ZA KOJE PRIJETI
POVEĆANA OPASNOST OD
NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA NA
PODRUČJU OPČINE BOL

1. MOTRILAČKO-DOJAVNA SLUŽBA
Motrilačko-dojavna služba, u vremenu od 15.
lipnja do 15. rujna 2007. godine, a po potrebi i
duže organizirat će se na slijedeči način:

3.
Na području spomenika prirode Zlatni rat
uz izviñačko-preventivno djelovanje motrenje se
obavlja od 09.00-18.00 sati.
Motritelj je: Petar Tomičić mob.091/894
2141 Motritelji o vandrednim situacija mobilnim
ureñajem obavještava operativnog dežurnog u
prostorija DVD- aBol.

1.1.Motrilačka postaja “Vidova Gora” bit će
ustrojena u vremenu od 00-24 sata u organizaciji
JP “Hrvatske šume”- Šumarija Brač i općina Bol
će preko DVD-a “Bol” i Županijskog centra 112
osigurati
stalnu
vezu
sa
navedenom
osmatračnicom. Veza će se organizirati i putem
mobilnog telefona u suradnji sa JP “Hrvatske
šume”- Šumarija Brač.

4.
Na ostalom području općine Bol uz
povremeno izviñačko preventivno patroliranje
motrenje obavljaju dva člana DVD-a Bol u
vremenu od 07.00 – 21.00 sat.
Motritelji su opremljeni sa ručnom
radijskom postajom i u stalnoj vezi sa operativnim
dežurnim u prostorijama DVD-a Bol.
Pravci kretanja izviñačko preventivne
patrole su od 09.00 do 11.30 sati Bol-PaklinaDrasin-Murvica, od 11.30. do 14.30 sati BolGornji Humac i od 15.00 do 18.00 Bo-Sv.LucijaGališnjok.

MOBITEL.br. 098 394-185
1.2.Sa motrilačkim postajama “Sv. Nikola”na
otoku Hvaru sa koje se vidi područje opčine Bol
i južni dio otoka Brača, a koja će biti ustrojene od
strane JP “Hrvatske šume”-Šumarija Hvar, općina
Bol će preko DVD-a Bol i Županijskog centra 112
osigurati stalnu vezu sa navedenim motrilačkom
postajom.
Veza će se osigurati i sa mobilnom
telefonijom u suradnji sa JP “Hrvatske Šume”Šumarija Hvar te putem radio veze na 8.
vatrogasnom kanalu.

5.
Ovaj zaključak objavit će se u Službenom
galsniku općine Bol.
Klasa: 021-05/07-01/529
ur.broj:2104/07-02/01
Bol, 20. srpnja 2007.godine

MOBITEL br.098 393-813
1.3. Motrilačka postaja "INA"u Bolu biti će
ustrojena u suradnji sa DVD-om "Bol" za
razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2007. godine i
to u vremenu od 07.00 do 24.00 sata
svakodnevno.
Motritelj će imati stalnu vezu sa dežurnim
vatrogascem - telefonistom u prostorijama DVD-a
Bol i to putem telefona i putem mobitela.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BOL
Načelnik:
Tihomir Marinković
................................................................................
Na temelju članka 3.stavak 1. Zakona o
zaštiti od požara (NN RH br.58/93), točke 5.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2007. godini, Poglavarstvo općine
Bol na svojoj 16/2007 sjednici dana 13. srpnja
2007. godine donijelo je

TELEFON br.635-119,
544 05 08 i 098 1719 694

MOBITEL BR. 091

2. IZVIÐAČKO PREVENTIVNE PATROLE
Na području spomenika prirode Zlatni rat bit
će organizirana izviñačko-preventivna patrola
2
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koju će sačinjavati dva člana vatrogasne postrojbe
DVD-a "Bol" i to u vremenu od 9.00 do 18.00 sati
kada na tom području boravi največi broj kupača,
posjetitelja i vozila. Navedena izviñačkopreventivna patrola imat će stalnu vezu sa
dežurnim
vatrogascem-telefonistom
u
prostorijama DVD-a "Bol" i to putem ručne radiostanice i bit će ustrojena u vremenu od 15. lipnja
do 15. rujna 2007. godine, a po potrebi i duže.
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BOL
Načelnik:
Tihomir Marinković
................................................................................
Na temelju članka 5., a u svezi sa
člankom 14. Uredbe o postupku davanja
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(NN br. 36/04) i članka 34. Statuta Općine Bol
("Službeni glasnik" Općine Bol br. 01/06.)
Poglavarstvo općina Bol je na 17/07 sjednici
održanoj dana 20. srpnja 2007. godine donijelo je

2.2 Na ostalom području opčine Bol bit će
organizirano povremeno izviñačko-preventivno
patroliranje dva člana vatrogasne postrojbe DVDa "Bol" i to u vremenu od 07.00 do 21.00 sat na
navalnim vatrogasnim vozilom DVD-a "Bol".
Navedeno navalno vozilo je opremljeno sa
radiostanicom i biti će u stalnoj vezi sa dežurnim
vatrogascem-telefonistom u prostorijama DVD-a
"Bol".

ODLUKU
o izmjenama i dopunama godišnjeg plana
upravljanja pomorskim dobrom za 2007.
godinu
Članak 1.

3. KONTROLA PROVEDBE PROPISANIH
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

U članku 6. u tablici iza točke 47. dodaju
se nove točke 48., 49. i 50. koje glase:

3.1 Na osnovi odluke poglavarstva općine Bol
klasa:810-01/99-01/10, ur.broj:
2104/02-99/01 od 07. svibnja 1999.godine, na
podrućju općine Bol će poslove kontrole
provedbe propisanih mjera zaštite o požara u
razdoblju kada je opasnost za nastajanje požara na
vanjskim prostorima vjerojatna obavljati Nikša
Bjelobradić, zapovjednik DVD-a "Bol", a uz
prethodan dogovor s načelnikom općine Bol.

48.

49.

4. ZABRANA NEKONTROLIRANOG I
NEOVLAŠTENOG PRISTUPA I BORAVKA
U
POJEDINIM
GRAÐEVINAMA
ILI
POVRŠINAMA OTVORENOG PROSTORA
U VRIJEME VELIKE OPASNOSTI ZA
NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA

50.

Pripadajuća
terasa objekta
za turističkougostiteljsku
djelatnost
Pripadajuća
terasa objekta
za turističkougostiteljsku
djelatnost
Pripadajuća
terasa objekta
za turističkougostiteljsku
djelatnost

86 m2 štekata zapadno od
pročelja ugostiteljskog objekta
„Big Blue“ na dijelu čest. zem.
514/1 k.o. Bol
49
m2
štekata
kod
ugostiteljskog objekta „Barka“
na lučkom području uz more
na dijelu čest. zem. 514/1 k.o.
Bol
62
m2
štekata
kod
ugostiteljskog objekta „Loža“
na lučkom području uz more
na djelu čest. zem. 514/1 k.o.
Bol

Članak 2.

4.1 Stav je poglavarstva općine Bol da takve
grañevine i površine otvorenog prostora na
podrućju općine Bol, a koje su u vlasništvu
općine Bol ili općina Bol sa njima gospodari i
raspolaže, ne postoje.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana
nakon objavljivanja u Službenom glasniku općine
Bol.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u "Službenom glasniku" Općine
Bol.
Klasa: 022-01/07-01/57
Ur.broj: 2104/07-01/02
Bol, 27. srpnja 2007. godine
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BOL

Klasa: 021-05/07-01/530
Ur.broj:2140/07-01/01
Bol, 20. srpnja 2007. godine

Načelnik:
Tihomir Marinković
................................................................................
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Na temelju članka 21. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04 i
110/04), Poglavarstvo općine Bol je na 18/2007
sjednici, dana 24. srpnja 2007. godine donijelo
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ODLUKU
o imenovanju stručnog vijeća Centra za
kulturu Općine Bol
Članak 1.

ODLUKU
o naknadi za korištenje kanalizacije

Stručno vijeće je kolegijalni stručni organ
Centra.

Članak 1.

Stručno vijeće sastoji se od pet članova
koje imenuje Općinsko vijeće Bol iz redova
istaknutih stručnjaka i kulturnih djelatnika.

Naknada za korištenje kanalizacije na
području općine Bol naplaćuje se po cijeni od
1,30 kuna/m3 potrošene vode.
Naknadu za korištenje kanalizacije plaćaju sve
pravne i fizičke osobe sa područja općine Bol
koje su prikljućene na javni kanalizacijski sustav.
Naknadu za korištenje kanalizacije, za općinu
Bol, naplaćuje KJP Vodovod Brač d.o.o. Supetar.

Članak 2.
Mandat članova stručnog vijeća Centra za
kulturu Općine Bol, traje 4 godine.
Članak 3.

Članak 2.

Za članove stručnog vijeća
kulturu Općine Bol imenuju se:

Naknada za korištenje kanalizacije prema
ovoj odluci naplaćuje se od 1. kolovoza 2007.
godine.

Centra za

1. Ljubica Kusanović,
2. Ana Marija Botteri Peruzović,
3. Jadranka Nejašmić,
4. Krešo Ivičić,
5. Markito Marinković

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave
u Službenom glasniku općine Bol.

Članak 4.

Klasa: 363-03/07-01/278
Ur. Broj: 2104/07-02/01
Bol, 27. srpnja 2007. godine

Odluka o imenovanju članova stručnog
vijeća Centra za kulturu Općine Bol objavit će se
u »Službenom glasniku« Općine Bol.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BOL

Klasa: 612-01/07-01/5
Ur. broj: 2104/07-02/01
Bol, 16. travnja 2007. godine

Načelnik:
Tihomir Marinković
................................................................................

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

ODLUKE VIJEĆA

Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................

Na temelju članka 49. Zakona o
ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97
i 47/99), članka 9. Zakona o upravljanju
ustanovama u kulturi (»Narodne novine« broj
96/01), članka 20. Statuta Centra za kulturu
Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol broj
2/07) i članka 23. Statuta Općine Bol (»Službeni
glasnik« Općine Bol broj 1/06) Općinsko vijeće
Općine Bol, na 4/2007 sjednici održanoj dana 13.
travnja 2007. godine donijelo je

Na temelju članka 31. Odluke o javnim
priznanjima općine Bol (Službeni glasnik općine
Bol br.8/2006), Vijeće općine Bol je na 6/2007
sjednici, dana 26. srpnja 2007. godine donijelo
ODLUKU
o dodjeli godišnje nagrade općine Bol
za 2007. godinu
4
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Na temelju članka 31. Odluke o javnim
priznanjima općine Bol (Službeni glasnik općine
Bol br.8/2006), Vijeće općine Bol je na 6/2007
sjednici, dana 26. srpnja 2007. godine donijelo

Članak 1.
Godišnja nagrada za iznimno dostignuće i
doprinos od osobitog značenja za ugled općine
Bol na području odgoja i obrazovanja dodjeljuje
se učenicima četvrtog razreda Osnovne škole Bol:
Borni Jerčić, Marinu Eterović i Jakovu Kruniću i
njihovoj učiteljici Nadi Okmažić.

ODLUKU O
o dodjeli godišnje nagrade općine Bol
za 2007. godinu

Članak 2.

Članak 1.

Godišnja nagrada se dodjeljuje u obliku
povelje uz novčanu nagradu od 5.000,00 kuna
koje će se isplatiti na žiro-račun.

Godišnja nagrada za iznimna dostignuća i
doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled
općine Bol na području socijalne skrbi i
humanitarnog rada dodjeljuje se gospoñi Vedrani
Marinković.
Članak 2.

Obrazloženje:
Četvrtaši naše škole: Borna Jerčić, Marin
Eterović i Jakov Krunić, te njihova učiteljica
Nada Okmažić osvojili su prvo mjesto u
Hrvatskoj na natjecanju u kvizu „Kroz vrata
znanja do putovanja“ koje već više godina
organizira National Geographic Junior.
Mala bolska ekipa, koja je sebe nazvala
„Račići“, pobjedila je u konkurenciji 112 ekipa iz
cijele Hrvatske iz područja poznavanja gradiva
prirode i društva za prva četiri razreda osnovne
škole i iz poznavanja sadržaja časopisa National
Geographic Junior izdanih posljednje tri godine.
Time su osvojili sedmodnevno putovanje u
Washington.
Ove školske godine svi razredi Osnovne
škole Bol brojili su 125 učenika, ali su naši
četvrtaši u izvan školskim aktivnostima pokazali
da su bolji i od Osnovnih škola koji imaju ñaka
koliko cijela općina Bol ima stanovnika.
Time su dali izniman doprinos za ugled
općine Bol, na čemu im iskreno čestitamo.

Godišnja nagrada se dodjeljuje u obliku
povelje uz novčanu nagradu od 5.000,00 kuna
koje će se isplatiti na žiro-račun.
Obrazloženje:
Gospoña Vedrana Marinković je sa
svojim humanitarnim radom započela u vrijeme
kad su mnogi vapili za pomoć, tj. na početku
Domovinskog rata, uključivši se u rad
organizacije Crvenog križa na Braču, da bi
kasnije preuzela voñenje Caritasa na Bolu, brineći
se
za
raspodjelu
humaniterne
pomoći
izbjeglicama i prognanicima.
Proživljavajući sa prijeteljicom pakao
kroz kojega je prolazila zbog sina narkomana,
odlučila se potpuno posvetiti borbi protiv te
opake, suvremene pošasti.
Godinama sakuplja namirnice i otpisani
inventar pomažući i opremajući nekoliko komuna
u Hrvatskoj kao što su komune u Zasioku, u
Orahu, u Prologu Gornjem, u Podstrani i druge.
U selu Zasiok, općine Hrvace, je sakupljenim
novcem pomogla i obnovu crkvice Sv. Ante.
Kontinuirano pomaže djecu s posebnim
potrebama u Vrlici, Dom za nezbrinutu djecu
„Maestral“ u Splitu, kao i mnoge siromašne
obitelji u hrvatskoj Zagori.
Njezini hobiji: uzgoj cvijeća i sakupljanje
etnografskih predmeta samo su još jedan oblik
kroz kojeg ona izražava svoju radost davanja.
Ukrašavajući kulturne ustanove i pozornice pri
izvoñenju kulturnog programa, spremna je u
svakom trenutku, otvoriti sve „bavule i škabele“ i
isprazniti cijeli dvor da bi obradovala sve nas i
naše goste, doprinosivši na taj način kvalitetnoj
promidži našeg mjesta.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave
u Službenom glasniku općine Bol.
Klasa: 021-05/07-01/549
Ur. Broj: 2104/07-02/01
Bol, 27. srpnja 2007. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................
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djelovao u Calcuti sa Majkom Terezom.
Od početka Domovinskog rata je
uključena u rad organizacije Crvenog križa i u
društvo Dobrovoljnih darovatelja krvi Bol.
Za dugogodišnji humanitarni rad dobila je
društveno priznanje“Zora Rosandić“ Skupštine
općine Brač i zahvalnicu bračkog Centra za
socijalnu skrb.
Djelovanjem Vojke Katić, Bol nije samo
ekskluzivna turistička destinacija, nego i mjesto u
kojem žive ljudi velikog srca, punog ljubavi za
brata čovjeka.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave
u Službenom glasniku općine Bol.
Klasa: 021-05/07-01/548
Ur. Broj: 2104/07-02/01
Bol, 27. srpnja 2007. godina
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave
u Službenom glasniku općine Bol.

Na temelju članka 31. Odluke o javnim
priznanjima općine Bol (Službeni glasnik općine
Bol br.8/2006), Vijeće općine Bol je na 6/2007
sjednici, dana 26. srpnja 2007. godine donijelo

Klasa: 021-05/07-01/546
Ur. Broj: 2104/07-02/01
Bol, 27. srpnja 2007. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

ODLUKU O
o dodjeli godišnje nagrade općine Bol
za 2007. godinu

Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................

Članak 1.
Godišnja nagrada za iznimna dostignuća i
doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled
općine Bol na području socijalne skrbi i
humanitarnog rada dodjeljuje se gospoñi Vojki
Katić.

Na temelju članka 16. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka
23. Statuta Općine Bol ("Službeni glasnik"
Općine Bol br. 01/06.) Općinsko vijeće Općine
Bol na 6/07 sjednici održanoj dana 26. srpnja
2007. godini donijelo je

Članak 2.
Godišnja nagrada se dodjeljuje u obliku
povelje uz novčanu nagradu od 5.000,00 kuna
koje će se isplatiti na žiro-račun.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke o
komunalnom redu

Obrazloženje:
Članak 1.
Gospoña Vojka Katić već punih 35
godina pomaže nevoljnima i siromašnima
prikupljajući novac, hranu i ostale potrepštine da
bi ublažila njihovo siromaštvo i življenje učinila
dostojnim čovjeka. Do sada je prikupila i sama
spakirala više od 400 paketa koje je poslala
potrebnima diljem Hrvatske i šire, te je na taj
način mnoge obradovala i utješila, vrativši im
vjeru u postojanje dobra.
Ne zaboravlja Vojka ni stare i nemoćne na Bolu i
Murvici, kojima je pomogla osigurati socijalnu
pomoć. Bila je u grupi vjernika koji su novčano
pomagali misionara oca Antu Gabrića koji je

Članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Pod javnim površinama, u smislu ove
odluke, podrazumijevaju se: kopneni dijelovi
pomorskog dobra odreñeni zakonom, javno
prometne površine i javne zelene površine."
U članku 2. iza stavka 1. dodaje se novi
stavak 2. koji glasi:
"Kopneni dio pomorskog
dobra predstavlja dio kopna koji je po svojoj
prirodi namijenjen općoj upotrebi ili je proglašen
takvim, kao i sve što je s tim dijelom kopna trajno
spojeno na površini ili ispod nje."
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„Grancigula“, Neven Šimac, glavni trener i
Marina Lekić, pomoćnica glavnog trenera,
potpomognuti sa drugim trenerima, svakog ljeta
po mjesec dana u jutarnjim satima treniraju djecu
plivanju na plaži Martinica.
Prve godine je bilo petero djece, ove
godine ih je osamdeset i sedam.
Završno natjecanje u kojem se u različitim
kategorijama podijeli 30-tak medalja se pretvorilo
u plivački spektakl, u kojem na kraju nastupaju
roditelji i prijatelji djece.
I sve to već deset godina za redom, grupa
zaljubljenika u Bol u more, to radi daleko od očiju
javnosti, bez ikakve naknade, samo zbog druženja
i osmjeha djece.
Na tome im se iskreno zahvaljujemo.

Članak 2.
U članku 10. stavak 1. iz alineje 9. dodaju
se nove alineje koje glase:
" -postavljati glazbene ureñaje, ureñaje za
reprodukciju zvuka, ureñaje za razglas i pojačanje
zvuka, televizijske ekrane, filmska platna te druge
ureñaje za reprodukciju slike i zvuka
bez
odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Bol, koje se daje sukladno Planu korištenja javnih
površina, odnosno sukladno Godišnjem planu
upravljanja pomorskim dobrom,
- protupravno ograñivanje javnih površina,
- odnošenje šljunka i kamena,
- oštećivanje tuševa i druge opreme za kupanje,
- rezanje stabala i zelenila,
- postavljanje suncobrana, ležaljki, pedalina,
sandolina i drugih rekvizita za pružanje usluga na
plažama."

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave
u Službenom glasniku općine Bol.
Klasa: 021-05/07-01/550
Ur. Broj: 2104/07-02/01
Bol, 27. srpnja 2007. godine

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u "Službenom glasniku" Općine
Bol.

Načelnik:
Tihomir Marinković
................................................................................

Klasa: 021-05/07-01/551
Ur.broj: 2104/07-01/02
Bol, 27. srpnja 2007. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................
Na temelju članka 23. Odluke o javnim
priznanjima općine Bol (Službeni glasnik općine
Bol br. 8/2006), načelnik općine Bol dodjeljuje

ZAHVALNICU
PLIVAČKOM KLUBU „GRANCIGULA“
Članak 1.
Zahvalnica za uspješnu suradnju, te za
doprinos razvoju i ugledu općine Bol dodjeljuje
se plivačkom klubu „Grancigula“.
Već desetu godinu za redom grupa
zaljubljenika u Bol i more uči našu djecu plivati.
Zoran Lekić, predsjednik plivačkog kluba
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Izdavač: Općina Bol, Županija Splitsko - dalmatinska
Glavni i odgovorni urednik: Tihomir Marinković
Urednik: Stipe Karmelić
Tehnički urednik: Željko Bralić
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