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ODLUKE VIJEĆA
Na temelju članka 6 i 7 Odluke o javnim
priznanjima općine Bol (Službeni glasnik
općine Bol 4/09 i 7/09), vijeće općine Bol
je na 4/21 sjednici dana 22. srpnja 2021.
godine donijelo

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku općine Bol.

Obrazloženje:

ODLUKU
O DODJELI NAGRADE OPĆINE BOL
ZA ŽIVOTNO DJELO

Luka Jugović Pirula rođen je 1937. god. u
Bolu. Njegovo djetinjstvo i mladenačko
vrijeme, provedeno u Bolu, obilježeni su
skromnim životnim uvjetima i njegovim
nestašlucima prihvaćenima sa simpatijom
čak i onih na koje su se odnosili.

Članak 1.
Nagrada općine Bol za životno djelo se
posmrtno dodjeljuje Luki Jugoviću Piruli za
cjelokupno postignuće u oblasti kulture
koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku
i ugledu općine Bol.

Lukina mama Momulina, pape Toni, kao i
brat Pjerin legendarni su likovi ne samo
čestite obitelji Jugović nego i bolske pučke
povijesti.
Luka kao dječak pokazuje mnoge sklonosti,
a nadasve prema glazbi. Osjećajući potrebu
za glazbenim obrazovanjem, odlazi u Split
gdje pohađa Glazbenu školu Josipa Hatzea
i završava dva pripremna razreda za
kontrabas. Potom maturira na Odjelu za

Članak 2.
Nagrada se dodjeljuje u obliku plakete i
novčane nagrade kojom će se snositi
troškovi postavljanja spomen ploče na
grobu pokojnog Luke.
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teoriju i gudače Glazbene škole Vatroslava
Lisinskog u Zagrebu.

Skladba je izvedena i na Dubrovačkim
ljetnim igrama.

Nakon završetka školovanja, 1967. god.,
vraća se u Bol i zapošljava u Osnovnoj školi
gdje predaje glazbenu kulturu. Ujedno
osniva tamburaški orkestar, vodi dječji i
mjesni zbor.

S njegovom kompozicijom Nostalgija
otvaraju se tradicionalne Bečke ljetne igre.
Ali, kod Luke prisutna je još jedna
nostalgija – za njegovim Bolom, kojoj ne
može odoljeti. Stoga se 2006. god. vraća
svojim korijenima u rodnome mjestu gdje
nalazi mir i spokoj umirovljeničkih dana.

U samo godinu dana rada svojom
prisnošću, umijećem i znanjem postiže
izvanredne rezultate što ga potvrđuje kao
iznimno nadarenog i stručnog pedagoga.

Ipak, ne može bez glazbe, prebire stalno po
svom starom pianinu. Inspiriran svojim
Bolom, sklada mu u zahvalnost Sedam
bolskih impresija.

Iz Bola odlazi u Beč gdje je na Hohschule
für Music und darstellende Kunst 1972.
god. diplomirao kompoziciju, a 1976. god.
medijsku kompoziciju. Na istoj visokoj
školi ostaje raditi kao asistent.

Luka je bio član Društva
skladatelja.

hrvatskih

Narušena zdravlja, Luka završava u bolnici
i nakon 12 dana hospitalizacije umire 17.
kolovoza 2017.godine.

Na Volkshochschule u Beču predaje klavir,
gitaru, flautu i električne orgulje, vodi
orkestar i ujedno predaje u gimnaziji.
Slobodan je kompozitor. Uz pedagoški,
bavio se i skladateljskim radom. Autor je
nekoliko komornih djela za koje je dobio
brojne nagrade i priznanja.

Brojne njegove kompozicije izvedene su na
koncertima, radiju i televiziji te snimljene
na nosačima zvuka.

Među kojima: Međunarodnu TV nagradu
1978. god. za komornu glazbu i 1981. god.
Nagradu Theodor Körner-Stiftungs za
veliki orkestar.

Vjerujemo da se zvuci tvojim nota razliježu
svemirskim prostranstvima i da su Bogu
mile tvoje glazbene bravure.

Bravo Maestro!

Zato ti općina Bol dodjeljuje Nagradu za
životno djelo.

U
Mozartovoj 1986. godini na
međunarodnom
natječaju
pod
pokroviteljstvom grada Beča, od pristiglih
770 dijela, Luka je dobio posebnu nagradu
za simfonijsko djelo Alla turka für groβes
Orchester nach einem Thema v. W. A.
Mozart. Nagradu mu je osobno uručio
predsjednik Republike Austrije dr. Rudolf
Kirchschläger.

Klasa:021-05/21-01/146
Ur.broj: 2104/21-02/01
Bol, 23. srpnja 2021.

Djelo je izvedeno u povodu godišnjice
rođenja toga velikog skladatelja i prigodom
ponovnog otvaranja preuređene koncertne
dvorane Musickverein, uz kompozicije
Gerschwina i Rahmaninoffa, uz najavu:
Luka J. Pirula von Bol auf Insel Brač.

Predsjednik vijeća
Tonči Buljan
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Predsjednik vijeća općine Bol

Na osnovi članka 34.Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08.
36/09,
150/11,
144/12,
19/13,
137/15,123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33.
Statuta općine Bol (Službeni glasnik općine
Bol br. 3/2021i na temelju članka 18.
Poslovnika vijeća općine Bol (Službeni
glasnik općine Bol broj 5/09, 11/14 i1/15),
Vijeće općine Bol je na 4/2021 sjednici
dana 22. srpnja 2021. godine donijelo

Tonči Buljan

Na osnovi članka 29. 30. i 31. Zakona o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(NN
33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,
150/11,144/12,
19/13,137/15,123/17,98/19,144/20),
na
temelju članka 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.
Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12,
121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), na
temelju članka 43. Statuta općine Bol
(Službeni glasnik općine Bol broj 3/2021) i
na temelju članka 8. Poslovnika općinskog
vijeća općine Bol (Službeni glasnik općine
Bol br. 5/2009, 11/2014 i 1/2015), na
4/2021 sjednici općinskog vijeća općine
Bol održanoj dana 22. srpnja 2021. godine,
a na osnovi podnesenog izvješća
Mandatnog povjerenstva, vijeće općine Bol
je donijelo

ODLUKU
o razriješenju i izboru prvog
potpredsjednika općinskog Vijeća
općine Bol

Članak 1.
Gospodin Siniša Soljačić se razrješuje
dužnosti prvog potpredsjednika općinskog
vijeća općine Bol.

Z A K LJ U Č A K

Za prvog potpredsjednika općinskog vijeća
općine Bol bira se:

o verifikaciji mandata vijećnika

Zdravko Bartulović, Splitska ulica 2, Bol,
OIB: 94115595619
Članak 1.
Nakon uvida u obavijesti gospodina Siniše
Soljačića da je prihvatio dužnost
dir.Grabovog rata d.o.o. za komunalne
poslove, što je nespojiva dužnost sa
vijećničkim mandatom i nakon utvrđenja
mirovanja mandata zbog nespojive
dužnosti, te utvrđivanja da ga zamjenjuje
prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste,
potvrđuju se mandat

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u Službenom
glasniku općine Bol.

Klasa:021-05/21-01/147
Urbroj: 2104/21-02/06

1. Irene Eterović iz Bola, Ruđera
Boškovića 7, OIB:51692522669

Bol, 23. srpnja 2021. Godine
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Ova odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u Službenom glasniku općine
Bol.

Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom
glasniku općine Bol.

Klasa: 021-05/21-01/149

Klasa: 021-05/21-01/148

Ur.broj: 2104/21-02/01

Ur.broj: 2104/21-01/03

Bol, 23. srpnja 2021. godine

Bol, 23. srpnja 2021. godine

Predsjednik vijeća

Predsjednik vijeća:

Tonči Buljan

Tonči Buljan

Na temelju članka 6. Uredbe o postupku
davanja koncesijskih odobrenja na
pomorskom dobru (NN 36/2004), vijeće
općine Bol je na 4/2021. sjednici dana 22.
srpnja 2021. godine donijelo

Na temelju članka 31. Statuta općine Bol
(„Službeni glasnik“ br. 03/2021) i na
temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima (NN 91/96,
68/98, 137/99,22/00, 73/00, 129/00,
114/01,
79706,
141705,
146/08.
38/09,153/09, 143/12 i 152/14), Općinsko
vijeće općine Bol je na 4/2021 sjednici dana
22. srpnja 2021. godine donijelo:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke o
imenovanju vijeća za davanje
koncesijskih odobrenja

ODLUKU

Članak 1.

o izmjenama i dopunama odluke o
korištenju javnih površina na području
Općine Bol

Članak 1. Odluke o imenovanju članova
Vijeća za koncesijska odobrenja („Službeni
glasnik“ br. 8/2021) mijenja se i glasi:
„Irena Eterović - član (predstavnik općine Bol)

Članak 1.

Ivana Kusanović - član (predstavnik općine
Bol)

U članku 8. Odluke o korištenju javnih
površina na području Općine Bol
(„Službeni glasnik“ Općine Bol br.
2/2020) iza stavka 2. dodaje se stavak 3.
koji glasi:

Zdravko Bartulović - član (predstavnik općine
Bol)“

„Iznimno od odredbi stavka 2. ovog
članka u 2021. godini na javnoj površini

Članak 2.
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izlaganje do 4 bicikle i 2 romobila.“
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broj, 52/18), te prema preporukama
navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji
upravljanja i raspolaganja nekretninama
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave na području Splitskodalmatinske županije.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od
dana objave u "Službenom glasniku"
Općine Bol.

II.
Izvješće o provedbi Plana upravljanja
konceptualno prati strukturu poglavlja
godišnjeg plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Općine Bol, utvrđenih Uredbom
o obveznom sadržaju Plana upravljanja
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 24/14).

Klasa: 021-05/21-01/57
Ur. broj: 2104/02-21-02/01
Bol, 23. srpnja 2021. godine
Predsjednik vijeća:
Tonči Buljan

III.
Izvješće o provedbi plana upravljanja
imovinom u vlasništvu Općine Bol za 2020.
godinu donosi Općinsko vijeće Općine Bol
za prethodnu godinu u tekućoj godini.

Na temelju članka 35. Zakona o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17 – pročišćeni tekst) i
članka 20. Zakona o upravljanju državnom
imovinom (»Narodne novine« broj, 52/18)
Općinsko vijeće Općine Bol na sjednici
4/21 održanoj dana 22.07.2021. godine,
donosi

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga
dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Bol, a objavit će se na službenoj
web stranici Općine Bol i dostupna je
javnosti u skladu sa odredbama Zakona o
pravu na pristup informacijama (»Narodne
novine«, broj 25/13, 85/15).

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA
IMOVINOM U VLASNIŠTVU
OPĆINE BOL ZA 2020. GODINU

KLASA:021-05/21-01/150
URBROJ:2104/21-02/01
Bol, 23. srpnja 2021.

I.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o
provedbi plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Općine Bol za 2020. godinu
kojeg je Općina Bol u obvezi donijeti u
skladu s odredbama Zakona o upravljanju
državnom imovinom (»Narodne novine«

Tonči Buljan
Izvješće za preuzimanje u privitku:
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA
UPRAVLJANJA IMOVINOM
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Članak 2.

https://opcinabol.hr/wpcontent/uploads/2021/07/IZVJESCE-OPROVEDBI-PLANA-UPRAVLJANJAIMOVINOM-OPCINE-BOL-ZA-2020.GODINU.pdf

Radi
zadovoljavanja
potreba
za
održavanjem javnih skupova i organiziranja
razonode i drugih aktivnosti ovom odlukom
se omogućuje uporaba elektroakustičkih i
akustičnih uređaja na otvorenom, u
ugostiteljskim objektima na čest. zem.
818/3 i 819/3 k.o. Bol.
Uporaba elektroakustičnih i akustičnih
uređaja na otvorenom u objektima
registriranim za obavljanje ugostiteljske
djelatnosti na čest. zem. 818/3 i 819/3 k.o.
Bol dopuštena je unutar određenog radnog
vremena.

Na temelju članka 6. stavak 2. i članka 10.
Zakona o zaštiti od buke („Narodne
novine“ br. 30/09 i 55/2013, 153/13, 41716,
114/18 i 14/21) i članka 43. Statuta Općine
Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol br.
3/2021.) Općinsko vijeće Općine Bol na
4/21 sjednici održanoj dana 22. srpnja
2021. donijelo je

Na tom području, unutar navedenih čestica
zemlje je moguće prekoračiti dopuštene
razine buke u vremenu od 22.00 do 03.00
sata, a u ostalom radnom vremenu buka ne
smije prelaziti najviše dopuštene razine
buke sukladno pravilniku kojem su
propisane najviše propisane razine buke na
otvorenom prostoru.

ODLUKU
o zaštiti od buke

Članak 1.
Za dolaženje i odlaženje sudionika
navedenih događaja raznim vrstama vozila
određuje se županijska cesta ŽC 6191 BolMurvica, a za dolaženje i odlaženje
sudionika pješaka određuje se lokalna cesta
koja ide od čest. zemlj. 818/3 i 819/3 k.o.
Bol prema istoku do naselja Bol (Put
Zlatnog rata – Šetnica).

Uporaba elektroakustičnih i akustičnih
uređaja na otvorenom u objektima
registriranim za obavljanje ugostiteljske
djelatnosti
(na
Štekatima
ispred
ugostiteljskih objekata ) na području općine
Bol dopuštena je unutar određenog radnog
vremena u vremenu najranije od 08.00 a
najdulje do 23.00 sata maksimalne jačine
do 65 decibela, a u vremenu od 23.00 do
24.00 maksimalne jačine do 50 decibela.

Članak 3.

Na štekatima ispred ugostiteljskih objekata
koji imaju radno vrijeme do 02.00 sata, u
vremenu od 24.00 do 01.00 može se
emitirati tiha glazba, tiša od 50 decibela.

Na Dan Općine Bol u noći sa 5. na 6.
kolovoza moguće je, uz prethodnu
suglasnost Načelnika Općine Bol, na
otvorenom, u objektima registriranim za
obavljanje ugostiteljske djelatnosti na
području Općine Bol moguće je održavanje
6
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koncerata i uporaba elektroakustičkih i
akustičnih uređaja do 03.00 sata, ali buka u
granicama naselja Bol ne smije prelaziti
najviše dopuštene razine buke sukladno
pravilniku kojem su propisane najviše
propisane razine buke na otvorenom
prostoru.
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Članak 6.

Komunalni redar je ovlašten pokrenuti
prekršajni postupak protiv pravne i fizičke
osobe koje:

Na Dan Općine Bol u noći sa 5. na 6.
kolovoza moguće je, uz prethodnu
suglasnost Načelnika Općine Bol, na čest.
zem. 818/3 i 819/3 k.o. Bol, održavanje
koncerata na otvorenom i uporaba
elektroakustičkih i akustičnih uređaja do
06.00 sati.

ne provode zaštitu od buke i ne osiguraju
njezinu provedbu,
obavljaju radove, djelatnosti i druge
aktivnosti koje u boravišnim prostorima
uzrokuju buku štetnu po zdravlje ljudi,
rabe eleltroakustične ili akustične uređaje
protivno članku 1., 2., 3. i 4. ove Odluke,

Članak 4.

prouzroče
buku,
elektroakustičnim
uređajima i ostalim izvorima buke na
otvorenom u objektima registriranim za
obavljanje ugostiteljske djelatnosti, koja
prekoračuje najviše propisane dopuštene
razine buke,

Buka elektroakustičkih uređaja i ostalih
izvora buke na otvorenom u objektima iz čl.
1. ove Odluke ne smije prelaziti najviše
dopuštene razine buke sukladno Pravilniku
kojim su propisane najviše dopuštene
razine buke na otvorenom prostoru.

ne provedu naređene ili propisane mjere
zaštite od buke.

Članak 7.

Članak 5.

Komunalni redar će kazniti na mjestu
počinjenja prekršaja odgovornu osobu u
pravnoj osobi i fizičku osobu koja obavlja
djelatnost za koju je potrebno provesti
mjere zaštite od buke, ako ne poštuje
odredbe zakona o zaštiti od buke i odredbe
ove odluke u iznosu od 1.000,00 kn

Nazor nad provedbom ove odluke provodi
komunalni redar. Komunalni redar je
ovlašten:
- narediti akustična mjerenja pravnim i
fizičkim osobama koje koriste izvore buke
u sredini u kojoj ljudi borave,
narediti
poduzimanje
propisanih
utvrđenih mjera za zaštitu od buke,

Članak 8.

- zabraniti uporabu izvora buke dok se ne
poduzmu mjere zaštite od buke,
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine
Bol“.

-zabraniti obavljanje djelatnosti i ostalih
aktivnosti koje zbog buke ometanju
boravak, odmor i noćni mir.

7

23. srpnja 2021.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL

Danom stupanja na snagu ove Odluke
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(„Službeni glasnik Općine Bol“ broj
01/2016).
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Radi
zadovoljavanja
potreba
za
održavanjem javnih skupova i organiziranja
razonode i drugih aktivnosti ovom odlukom
se omogućuje uporaba elektroakustičkih i
akustičnih uređaja na otvorenom, u
ugostiteljskim objektima na čest. zem.
818/3 i 819/3 k.o. Bol.
Uporaba elektroakustičnih i akustičnih
uređaja na otvorenom u objektima
registriranim za obavljanje ugostiteljske
djelatnosti na čest. zem. 818/3 i 819/3 k.o.
Bol dopuštena je unutar određenog radnog
vremena.
Na tom području, unutar navedenih čestica
zemlje je moguće prekoračiti dopuštene
razine buke u vremenu od 22.00 do 03.00
sata, a u ostalom radnom vremenu buka ne
smije prelaziti najviše dopuštene razine
buke sukladno pravilniku kojem su
propisane najviše propisane razine buke na
otvorenom prostoru.

Klasa: 021-05/21-01/151
Ur. broj: 2104/21-02/01
Bol, 23. srpnja 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Tonči Buljan

Na temelju članka 6. stavak 2. i članka 10.
Zakona o zaštiti od buke („Narodne
novine“ br. 30/09 i 55/2013, 153/13, 41716,
114/18 i 14/21) i članka 43. Statuta Općine
Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol br.
3/2021.) Općinsko vijeće Općine Bol na
4/21 sjednici održanoj dana 22. srpnja
2021. donijelo je

Za dolaženje i odlaženje sudionika
navedenih događaja raznim vrstama vozila
određuje se županijska cesta ŽC 6191 BolMurvica, a za dolaženje i odlaženje
sudionika pješaka određuje se lokalna cesta
koja ide od čest. zemlj. 818/3 i 819/3 k.o.
Bol prema istoku do naselja Bol (Put
Zlatnog rata – Šetnica).

ODLUKU
o zaštiti od buke
Članak 1.

Članak 3.

Uporaba elektroakustičnih i akustičnih
uređaja na otvorenom u objektima
registriranim za obavljanje ugostiteljske
djelatnosti
(na
Štekatima
ispred
ugostiteljskih objekata ) na području općine
Bol dopuštena je unutar određenog radnog
vremena u vremenu najranije od 08.00 a
najdulje do 23.00 sata maksimalne jačine
do 65 decibela, a u vremenu od 23.00 do
24.00 maksimalne jačine do 50 decibela.
Na štekatima ispred ugostiteljskih objekata,
unutar granica naselja Bol, koji imaju radno
vrijeme i nakon 24.00 sata ne može se
emitirati glazba.

Na Dan Općine Bol u noći sa 5. na 6.
kolovoza moguće je, uz prethodnu
suglasnost Načelnika Općine Bol, na
otvorenom, u objektima registriranim za
obavljanje ugostiteljske djelatnosti na
području Općine Bol moguće je održavanje
koncerata i uporaba elektroakustičkih i
akustičnih uređaja do 03.00 sata, ali buka u
granicama naselja Bol ne smije prelaziti
najviše dopuštene razine buke sukladno
pravilniku kojem su propisane najviše
propisane razine buke na otvorenom
prostoru.
Na Dan Općine Bol u noći sa 5. na 6.
kolovoza moguće je, uz prethodnu

Članak 2.
8
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suglasnost Načelnika Općine Bol, na čest.
zem. 818/3 i 819/3 k.o. Bol, održavanje
koncerata na otvorenom i uporaba
elektroakustičkih i akustičnih uređaja do
06.00 sati.
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ne provedu naređene ili propisane mjere
zaštite od buke.
Članak 7.
Komunalni redar će kazniti na mjestu
počinjenja prekršaja odgovornu osobu u
pravnoj osobi i fizičku osobu koja obavlja
djelatnost za koju je potrebno provesti
mjere zaštite od buke, ako ne poštuje
odredbe zakona o zaštiti od buke i odredbe
ove odluke u iznosu od 1.000,00 kn

Članak 4.
Buka elektroakustičkih uređaja i ostalih
izvora buke na otvorenom u objektima iz čl.
1. ove Odluke ne smije prelaziti najviše
dopuštene razine buke sukladno Pravilniku
kojim su propisane najviše dopuštene
razine buke na otvorenom prostoru.

Članak 8.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom
glasniku Općine Bol, a stupa na snagu 01.
listopada 2021.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje vrijediti Odluka o zaštiti od buke
klasa: 021-05/21-01/151, ur broj:2104/2102/01 od 23. srpnja 2021. („Službeni
glasnik Općine Bol“ broj 10/2021).

Članak 5.
Nazor nad provedbom ove odluke provodi
komunalni redar. Komunalni redar je
ovlašten:
- narediti akustična mjerenja pravnim i
fizičkim osobama koje koriste izvore buke
u sredini u kojoj ljudi borave,
narediti
poduzimanje
propisanih
utvrđenih mjera za zaštitu od buke,
- zabraniti uporabu izvora buke dok se ne
poduzmu mjere zaštite od buke,
-zabraniti obavljanje djelatnosti i ostalih
aktivnosti koje zbog buke ometanju
boravak, odmor i noćni mir.

Klasa: 021-05/21-01/151
Ur. broj: 2104/21-02/02
Bol, 23. srpnja 2021. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Tonči Buljan

Članak 6.
Komunalni redar je ovlašten pokrenuti
prekršajni postupak protiv pravne i fizičke
osobe koje:
ne provode zaštitu od buke i ne osiguraju
njezinu provedbu,
obavljaju radove, djelatnosti i druge
aktivnosti koje u boravišnim prostorima
uzrokuju buku štetnu po zdravlje ljudi,
rabe eleltroakustične ili akustične uređaje
protivno članku 1., 2., 3. i 4. ove Odluke,
prouzroče
buku,
elektroakustičnim
uređajima i ostalim izvorima buke na
otvorenom u objektima registriranim za
obavljanje ugostiteljske djelatnosti, koja
prekoračuje najviše propisane dopuštene
razine buke,

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 31.
Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“
Općine Bol br. 3/2021), Općinsko vijeće
Općine Bol na svojoj 4/2021. sjednici
održanoj dana 22. srpnja 2021. godine
donijelo je

Odluku o izmjenama i dopunama
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Poslovnika općinskog vijeća Općine Bol
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O razrješenju i imenovanju člana
Odbora za izbor i imenovanje

Članak 1.
Članak 1.
Razriješuje se Siniša Soljačić članstva
odbora za izbor i imenovanje.

U članku 128. Poslovnika općinskog vijeća
Općine Bol ( „Službeni glasnik“ Općine Bol
br. 5/09, 11/14, 1/15, 9/18, 1/19 i 2/19) iza
stavka 3. dodaju se stavci 4 i 5 koji glase:

Za člana odbora za izbor i imenovanje bira
se Zdravko Bartulović.

„Sjednice općinskog Vijeća se snimaju
videokamerom , a nakon sjednice audio i
video zapis je dostupan na portalu općine Bol.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku općine Bol.

Dio sjednice koji je zatvoren za javnost se ne
snima.“
Članak 3.
Ove izmjene i dopune Poslovnika stupaju na
snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom glasniku Općine Bol“

Klasa:021-05/21-01/153
Ur.broj: 2104/21-01/03
Bol, 23. srpnja 2021. godine

Klasa: 021-05/21-01/152
Predsjednik vijeća

Urbroj: 2104/02-21-02/01

Tonči Buljan

Bol, 23. srpnja 2021. godine

Općinsko vijeće
Na osnovi članka 79. stavak 2. Zakona o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(NN
33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,
150/11,144/12,
19/13,137/15,123/17,98/19,144/20),
na
temelju članka 43. Statuta općine Bol
(Službeni glasnik općine Bol broj 3/2021)
5/2009, na 4/2021 sjednici općinskog vijeća
općine Bol održanoj dana 22. srpnja 2021.
godine, vijeće općine Bol je donijelo

Predsjednik:
Tonči Buljan

Na osnovi članka 44. Statuta općine Bol
(Službeni glasnik općine Bol br.3/21) i na
temelju članka 25. Poslovnika općinskog
vijeća (Službeni glasnik broj 5/2009,
11/2014 i 1/2015 ), Vijeće općine Bol je na
4/2021 sjednici dana 22. srpnja 2021.
donijelo

ZAKLJUČAK
o mirovanju mandata vijećnika

ODLUKU
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Članak 1.
Nakon uvida u obavijest gospodina Siniše
Soljačića da je prihvatio dužnost direktora
Grabovog rata d.o.o. za komunalne
poslove, vijećnici općine Bol su donijeli
zaključak da gospodinu Siniši Soljačiću
mandat vijećnika općine Bol počinje
mirovati danom 13. srpnja 2021.

Članak 2.
Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom
glasniku općine Bol.

Klasa: 021-05/21-01/154
Ur.broj: 2104/21-01/01
Bol, 23. srpnja 2021. godine

Predsjednik vijeća
Tonči Buljan
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ODLUKE NAČELNICE
Na temelju članka 28. Zakona o
regionalnom razvoju („Narodne novine“
broj 147/14, 123/17 i 118/18), članka 8.
Zakona o sustavu strateškog planiranja i
upravljanja razvojem Republike Hrvatske
(“Narodne novine” broj 123/17) i članka
51. Statuta Općine BOL („Službeni glasnik
Općine Bol“ broj
3/2021), Općinska
načelnica Općine Bol donosi:

Partnersko vijeće Općine Bol se osniva radi
sudjelovanja u donošenju Plana razvoja
jedinice lokalne samouprave, utvrđivanja
prioriteta razvoja na svom području,
predlaganja strateških projekata važnih za
razvoj jedinice lokalne samouprave te
njihove provedbe i praćenja.
IV.
Partnersko vijeće Općine Bol posebno
pridonosi
prepoznavanju
zajedničkih
razvojnih prioriteta različitih dionika;
prepoznavanju i predlaganju strateških
projekata te praćenju njihovih učinaka na
razvoj; stvaranju kapaciteta i mogućnosti za
poticanje
i
ubrzavanje
društvenogospodarskog
razvoja;
uspostavi
integriranog
razvoja
uvažavanjem
problema i potreba različitih kategorija
dionika regionalnog razvoja.

ODLUKU
o osnivanju Partnerskog vijeća za
područje Općine Bol
I.
Ovom Odlukom osniva se Partnersko vijeće
za područje Općine Bol sukladno načelu
partnerstva i suradnje kako bi se povezali
dionici razvoja na području općine, te se
određuje djelokrug, način rada i sastav
Partnerskog vijeća.

V.
Partnersko vijeće Općine Bol se u svome
radu rukovodi načelima utvrđenim
zakonom kojim se uređuje regionalni
razvoj, a posebno sljedećim načelima:
− načelom
ravnomjerne
predstavljenosti partnera – koje
podrazumijeva da partnersko vijeće
omogućava predstavljenost ključnih
dionika razvoja iz javnog, privatnog
i civilnog sektora na području za
koje se osniva, te da se u radu
partnerskog vijeća onemogući

II.
Partnersko vijeće Općine Bol je
savjetodavno tijelo putem kojeg se
osigurava ostvarenje načela partnerstva u
pripremi i praćenju provedbe planskih
dokumenata politike regionalnog razvoja, u
pripremi izvješća o napretku u provedbi tih
dokumenata te u njihovom vrednovanju.
III.
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pretežiti utjecaj samo jedne
kategorije dionika
načelom transparentnosti – koje se
odnosi na postupak utvrđivanja
ključnih dionika, razvoja jednako
kao i način rada partnerskog vijeća
načelom
jednakosti
članova
partnerstva – koje podrazumijeva da
svaki član partnerskog vijeća može
iznijeti stajalište organizacije koju
predstavlja, te da to mišljenje na
prikladan način bude uzeto u
razmatranje
načelo usuglašavanja – koje
podrazumijeva da se do odluka
partnerskog vijeća dolazi putem
pregovaračkog
procesa
kroz
postizanje sporazuma
između
članova.
Sjednice partnerskih vijeća saziva
predsjednik partnerskog vijeća.
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1. Tonči Buljan, predsjednik
2. Markito Marinković, član
3. Bartul Bakulić, član
4. Sani Bodlović, član
5. Dino Sokol, član
6. Stanko Kvesić, član
7. Jakša Marinković Šimić, član
8. Ivica Vlahović, član
9. Ivana Bošković, član
10. Jadranka Nejašmić, član
11. Drago Eterović, član
12. Zoran Bodlović, član
13. Ivica Ščepanović, član
14. Boško Botica, član
15. Nataša Paleka Jakšić, član
16. Tomaž Garbajs, član
17. Vladimir Anić, član
18. Jerko Martinić, član
19. Ada Seferagić, član
20. Josip Bačić, član
21. Dinko Karninčić, član
22. Božo Nejašmić, član
23. Mate Petrić, član
24. Vinko Martinić, član
25. Zdenka Petek, član
26. Danijel Čamber, član
27. Jakov Okmažić, član
28. Petar Šošić, član
29. Đurđica Šeparović, član
30. Ivana Selak, član
31. Fanika Serventi, član
32. Zoran Milosavljević, član
33. Jakša Marinković Tomić, član
34. Pero Eterović, član
35. Nives Barhanović, član

VI.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku općine Bol.
KLASA:021-05/21-01/136
URBROJ:2104/21-02/02
Bol, 14. srpnja 2021.

OPĆINSKA NAČELNICA
Katarina Marčić

Na temelju članka 48. Zakon o lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19) i članka 47. Statuta Općine Bol

Prilog: Partnersko vijeće se sastoji od
slijedećih osoba:
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− pribavljanje
mišljenja,
izrada
anketa, upitnika i slično
− suradnja s vanjskim suradnicima
− priprema radnih materijala za
Partnersko vijeće
− organiziranje radnih sastanaka,
− informiranje javnosti o tijeku izrade
Plana razvoja
− tehnička obrada i oblikovanje Plana
razvoja

(„Službeni glasnik Općine Bol“ broj 5/09,
11/2014, 1/2015 i 1/2018), Općinska
načelnica Općine Bol donosi:
ODLUKU
o osnivanju Radne skupine za izradu
Plana razvoja Općine Bol za razdoblje
2021.-2027. godine
I.
Ovom Odlukom osniva se Radna skupina
za izradu Plana razvoja Općine Bol za
razdoblje 2021.-2027. godine ( u nastavku:
Radna skupina).

Za svoj rad Radna skupina odgovorna je
neposredno Općinskom načelniku.

II.

VI.

Radna skupina sudjeluje u svim fazama
izrade Plana razvoja Općine Bol, odnosno
pri izradi analize stanja i SWOT analize,
definiranju razvojnih potencijala i potreba,
utvrđivanju vizije i ciljeva, prioriteta i
mjera, odabiru razvojnih projekata kao i
praćenju provedbe Plana razvoja Općine
Bol.

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku općine Bol.

V.

KLASA:021-05/21-01/18
URBROJ:2104/21-02/01
Bol, 14. srpnja 2021.

OPĆINSKA NAČELNICA

III.

Katarina Marčić

U Radnu skupinu imenuju se sljedeći
članovi:
-

Stipe Karmelić
Tonči Lalić
Svjetlana Baković
Alenka Kojdić
Franka Marinković
IV.

Na temelju članka 6. stavak 2. i članka 10.
Zakona o zaštiti od buke („Narodne
novine“ br. 30/09 i 55/2013, 153/13, 41716,
114/18 i 14/21) i članka 43. Statuta Općine
Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol br.
3/2021.) Općinsko vijeće Općine Bol na
4/21 sjednici održanoj dana 22. srpnja
2021. donijelo je

Zadaci Radne skupine su sljedeći:
− nabava, priprema i obrada podataka
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Na temelju članaka 36. i 53. Zakona o
sustavu strateškog planiranja i upravljanja
razvojem Republike Hrvatske (“Narodne
novine” broj 123/17) i članka 51. Statuta
Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine
Bol 3/2021) općinska načelnica dana 14.
lipnja 2021. donosi

s aktima strateškog planiranja više
ili jednake hijerarhijske razine i o
tome podnosi izvješće općinskoj
načelnici regionalnom koordinatoru
3. nadzire i prati provedbu akata
strateškog planiranja iz točke 1.
ovog Stavka te izvješćuje općinsku
načelnicu
i
regionalnog
koordinatora o njihovoj provedbi
4. koordinira poslove na razini Općine
Bol
vezane uz planiranje i
provedbu razvojnih projekata;
5. obavlja upis razvojnih projekata od
značaja za Općinu Bol u registar
projekata iz članka 46. Zakona;
6. surađuje s Koordinacijskim tijelom,
regionalnim
koordinatorom
i
drugim lokalnim koordinatorima na
poslovima strateškog planiranja u
upravljanju razvojem;
7. obavlja i druge poslove sukladno
Zakonu
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se na mrežnim
stranicama Općine Bol.

ODLUKU
o imenovanju lokalnog koordinatora za
obavljanje i koordinaciju poslova
strateškog planiranja za Općinu Bol
Članak 1.
Ovom odlukom za lokalnog koordinatora
za Općinu Bol imenuje se:
ALENKA KOJDIĆ, TEL. 021/717 040,
EMAIL: alenka.kojdic@opcinabol.hr
Članak 2.
Lokalni koordinator
poslove:

obavlja
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sljedeće

1. koordinira i nadzire izradu akata
strateškog planiranja od značaja za
Općinu Bol, za koje je ovlasti
općinska načelnica
2. provjerava
usklađenost
akata
strateškog planiranja od značaja za
Općinu Bol iz točke 1. ovog Stavka

Klasa: 021-05/21-01/18
Ur.broj: 2104/02-21-02/04
Bol, 14. lipnja 2021. godine
NAČELNICA OPĆINE BOL
Katarina Marčić
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KAZALO
ODLUKE VIJEĆA
ODLUKA O DODJELI NAGRADE OPĆINE BOL ZA
ŽIVOTNO DJELO
ODLUKA O RAZRIJEŠENJU I IZBORU PRVOG
POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
BOL
ZAKLJUČAK O VERIFIKACIJI MANDATA VIJEĆNIKA
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IMENOVANJU VIJEĆA ZA DAVANJE KONCESIJSKIH
ODOBRENJA
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU
OPĆINE BOL
ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI
PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU
OPĆINE BOL ZA 2020. GODINU
ODLUKA O ZAŠTITI OD BUKE
ODLUKA O ZAŠTITI OD BUKE
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BOL
ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE
ZAKLJUČAK O MIROVANJU MANDATA VIJEĆNIKA
ODLUKE NAČELNICE
ODLUKA O OSNIVANJU PARTNERSKOG VIJEĆA ZA
PODRUČJE OPĆINE BOL
ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU
PLANA RAZVOJA OPĆINE BOL ZA RAZDOBLJE 2021.2027. GODINE
ODLUKA O IMENOVANJU LOKALNOG
KOORDINATORA ZA OBAVLJANJE I KOORDINACIJU
POSLOVA STRATEŠKOG PLANIRANJA ZA OPĆINU
BOL

Izdavač: Općina Bol, Županija Splitsko dalmatinska
Glavni i odgovorni urednik: Katarina Marčić
Urednik: Stipe Karmelić
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