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ODLUKE VIJEĆA

Na osnovi članka 42. i 43. Statuta općine
Bol, (Službeni glasnik broj 3/2021) i na
temelju članka 4. Poslovnika općinskg
vijeća općine Bol ( Službeni glasnik općine
Bol br.5/2009, 11/2014 i 1/2015), vijeće
općine Bol je na konstituirajućoj sjednici
(2/2021) dana 11.lipnja 2021.godine
donijelo

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

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje
vrijediti odluka o izboru predsjednika i
članova Mandatnog povjerenstva od 16.
lipnja 2017.godine. (Službeni glasnik
općine Bol br 5/2017)

ODLUKU
o izboru članova Mandatnog
povjerenstva

Članak 1.

Klasa: 021-05/21-01/106

Za članove Mandatnog povjerenstva biraju
se tri člana iz redova općinskog vijeća i to:

Ur.broj: 2104/21-01/01
Bol, 14. lipnja 2021. godine

1. Nataša Paleka Jakšić, predsjednik
2. Zdravko Bartulović, član

Predsjednik vijeća

3. Jakov Okmažić, član

Tonči Buljan

Članak 2.
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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
konstituirajućoj sjednici (2/2021) dana 11.
lipnja 2021. donijelo

Predsjednik vijeća
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
2/2021 konstituirajućoj sjednici općinskog
vijeća općine Bol održanoj dana 11. lipnja
2021. godine, a na osnovi podnesenog
izvješća Mandatnog povjerenstva, vijeće
općine Bol je donijelo

ODLUKU
izboru predsjednika i članova Odbora
za izbor i imenovanje

Članak 1.
Za članove Odbora za izbor i imenovanje
bira se pet članova iz redova općinskog
vijeća:

1.
2.
3.
4.
5.
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Lea Marinković, predsjednik
Siniša Soljačić, član
Ivan Cvitović, član
Jakov Okmažić, član
Ante Selak, član

Članak 2.

ZAKLJUČAK

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

o verifikaciji mandata vijećnika

Članak 1.
Članak 3.

Nakon uvida u Odluku o objavi rezultata
izbora za članove općinskog vijeća Općine
Bol dana 16. svibnja 2021. godine i nakon
utvrđenja mirovanja mandata zbog
nespojive dužnosti Katarine Marčić, te
utvrđivanja da je zamjenjuje Ivan Cvitović
koji je prvi slijedeći neizabrani kandidat s
liste, potvrđuju se mandati ovih vijećnika:

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje
vrijediti odluka o izboru predsjednika i
članova Odbora za izbor i imenovanje od
16. lipnja 2017. godine. (Službeni glasnik
općine Bol br.5/2017).

Klasa:021-05/21-01/106

1. Tonči Buljan, Blato 26, Bol,
OIB: 59804099336
2. Siniša Soljačić, Račić 27, Bol
OIB: 00872707025

Ur.broj: 2104/21-01/02
Bol, 14. lipnja 2021. godine
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3. Zdravko Bartulović, Splitska
ulica 2, Bol, OIB: 94115595619
4. Lea Marinković, Gospe od sniga
2, Bol, OIB: 62148371921
5. Nataša Paleka Jakšić, Uz potok
6, Bol, OIB: 49727710501
6. Ivan Cvitović, Obala 2, Bol,
OIB: 77751829459
7. Tihomir Marinković, Uz potok
19, Bol, OIB: 07518917952
8. Jakov Okmažić, David cesta 29,
Bol, OIB: 55916014323
9. Ante Selak, Obala 16, Bol, OIB:
57457614726
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KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

1.
Utvrđuje se da kontituirajućoj sjednici do
izbora predsjednika vijeća predsjeda Tonči
Buljan, prvi izabrani član s kandidacijske
liste koja je dobila najviše glasova.

2.

Članak 2.

Tonči Buljan ima ovlasti predsjedavati
konstituirajućom sjednicom do izbora
predsjednika.

Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom
glasniku općine Bol.

3.

Klasa: 021-05/21-01/106

Ovaj zaključak će se objaviti u Službenom
glasniku općine Bol.

Ur.broj: 2104/21-01/03
Klasa:021-05/21-01/106

Bol, 14. lipnja 2021. godine

ur.broj:2104/21-02/04
Bol,14. lipnja 2021.godine

Predsjednik vijeća
Tonči Buljan

Predsjednik vijeća
Tonči Buljan

Na temelju članka 87. Stavka 4. Zakona o
lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16,
98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)i na temelju
članka 2. stavak 4. Poslovnika općinskog
vijeća općine Bol (Službeni glasnik općine
Bol broj 5/09, 11/14 i 1/15), vijeće općine
Bol je na konstituirajućoj sjednici (2/2021)
dana 11.lipnja 2021. godine donijelo

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), na osnovi članka
87. Stavka 5. Zakona o lokalnim izborima
(NN 144/12, 121/16, 98/19, 44/20, 144/20 i
37/21), na temelju članka 33. Statuta općine
Bol (Službeni glasnik općine Bol br
3/2021) i na temelju članka 18. Poslovnika

ZAKLJUČAK
O UTVRĐIVANJU
PREDSJEDAVAJUĆEG
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općinskog vijeća općine Bol (Službeni
glasnik općine Bol broj 5/2009, 11/2014 i
1/2015) Vijeće općine Bol je na
konstituirajućoj 2/2021 sjednici dana 11.
lipnja 2021. godine donijelo
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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 konstituirajućoj
(2/2021) sjednici dana 11. lipnja 2021.
godine donijelo

ODLUKU
o izboru predsjednika općinskog Vijeća
općine Bol

Članak 1.
Za predsjednika općinskog Vijeća općine
Bol bira se Tonči Buljan, Blato 26, Bol,
OIB:59804099336
Članak 2.

ODLUKU
o izboru prvog potpredsjednika
općinskog Vijeća

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

općine Bol

Članak 1.
Članak 3.

Za prvog potpredsjednika općinskog vijeća
općine Bol bira se:

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
vrijediti Odluka o izboru predsjednika
Vijeća općine Bol od 16. lipnja 2017.
godine (Službeni glasnik općine Bol
br.5/2017).

Siniša Soljačić, Račić 27, Bol,
OIB:00872707025

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

Klasa:021-05/21-01/106
Urbroj: 2104/21-02/05
Bol, 14. lipnja 2021.godine

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje
vrijediti odluka od 16. lipnja 2017. godine
(Službeni glasnik općine Bol br.5/17)

Predsjednik vijeća
Tonči Buljan
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općine Bol

Klasa:021-05/21-01/106
Urbroj: 2104/21-02/06
Članak 1.

Bol, 14. lipnja 2021. godine

Za drugog potpredsjednika općinskog
vijeća općine Bol iz reda predstavničke
manjine bira se:

Predsjednik vijeća
općine Bol

Ante Selak, Obala 16, Bol,
OIB:57457614726.

Tonči Buljan

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u Službenom
glasniku 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 konstituirajućoj
(2/2021) sjednici dana 11. lipnja 2021.
godine donijelo

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje
vrijediti odluka od 16. lipnja 2017. godine
(Službeni glasnik općine Bol br.5/17)
Klasa:021-05/21-01/106
Urbroj: 2104/21-02/07
Bol, 14. lipnja 2021. godine

Predsjednik vijeća općine Bol

ODLUKU

Tonči Buljan

o izboru drugog potpredsjednika
općinskog Vijeća

ODLUKE NAČELNICE/NAČELNIKA
Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli
novčane pomoći i novčanih nagrada
učenicima i studentima („Službeni glasnik“
Općine Bol br. 01/10) i članka 51. Statuta
Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine
Bol, broj 3/21) načelnik Općine Bol dana

29. travnja 2021. godine donio je
ODLUKU
o dodjeli jednokratne novčane nagrade
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Članak 1.

Broj 07/2021

Ur. broj: 2104/02-21-02/01

Općina Bol dodjeljuje novčanu
nagradu u iznosu od 10.000,00 kuna
Igoru
Glavičiću
za
završeni
poslijediplomski
sveučilišni
studij
Primijenjene znanosti o moru.

Bol, 29. travnja 2021. godine
NAČELNIK OPĆINE BOL:
Tihomir Marinković
10 Na temelju članka 4. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(„Narodne novine“, br 86/08, 61/11, 04/18,
112/19), članka 51. Statuta općine Bol
(„Službeni glasnik“ općine Bol broj:
3/2021), članka 32. Uredbe o klasifikaciji
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(„Narodne
novine“, br. 74/10) i članka 9. Odluke o
ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog
upravnog odjela općine Bol («Službeni
glasnik» broj: 6/2020) načelnica Općine
Bol, na prijedlog pročelnika, je dana 4.
lipnja 2021. godine donijela

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku" Općine Bol.
Obrazloženje:
Na temelju članka 14. stavak 3. Odluke o
dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada
učenicima i studentima („Službeni glasnik“
Općine Bol br. 01/10) načelnik Općine Bol
je dana 29. travnja 2021. godine donio
Odluku o dodjeli jednokratne novčane
nagrade Igoru Glavičiću u iznosu od
10.000,00 kuna.
Člankom 14. stavak 3. Odluke je propisano
da će se studentima sa područja općine
dodijeliti jednokratna novčana nagrada za
završeni
akademski stupanj doktor
znanosti ili doktor umjetnosti u iznosu od
10.000,00 kuna.

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela općine Bol

Budući da je Igor Glavičić dostavio Potvrdu
o stjecanju akademskog stupnja doktora
znanosti Sveučilišta u Splitu, Sveučilišnog
odjela za studije mora, klasa: 034: 03404/21-04/0001, urbroj: 2181-209-21-0001
od 22. ožujka 2021. kojom se potvrđuje da
je završio poslijediplomski sveučilišni
studij Primijenjene znanosti o moru dana
12. ožujka 2021. godine i time stekao
akademski naziv doktor znanosti iz
znanstvenog
područja
biotehničkih
znanosti,
polje
interdisciplinarne
biotehničke znanosti, te da ima prebivalište
na području Općine Bol, odlučeno je kao u
dispozitivu.

Članak 1.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela općine Bol („Službeni
glasnik“ Općine Bol br. ) mijenja se na
način da se opis poslova za radno mjesto
REFERENT – KOMUNALNI REDAR u
članku 6. Pravilnika, redni broj 8, mijenja i
glasi:

OPIS POSLOVA

Klasa: 602-01/21-01/61
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Poslovi radnog mjesta

%

Nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog reda

20

Nadzire provođenje naputaka o postavljanju reklama, načinu 10
korištenja javnih površina i pomorskog dobra od strane vlasnika
ugostiteljskih objekata i građevinskih poduzetnika i koncesionara
Nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti

10

Izdaje Rješenja o provođenju komunalnog reda

10

Predlaže uklanjanje uočenih nedostataka na komunalnoj opremi i 5
nedostataka na javnim površinama
Obavlja radnje u upravnom postupku sukladno Zakonu o komunalnom 10
gospodarstvu
Provodi prekršajni postupak i izdaje obavezne prekršajne naloge

10

Temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja 5
života stanovnika općine
Po nalogu pročelnika obavlja tehničke i informatičke poslove izrade i 5
objave Službenog glasnika Općine Bol
Po nalogu pročelnika obavlja tehničke i informatičke poslove izrade 5
poziva za sjednice općinskog vijeća i dugih tijela općinskog vijeća te
obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog
odjela
Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela i poslove 5
po nalogu pročelnika i Općinskog načelnika

Obavlja i druge poslove sukladno posebnim zakonima

Članak 2.

5

Bol, 4. lipnja 2021. godine

Načelnica Općine Bol:

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na
snagu danom donošenja, a objavit će u
"Službenom glasniku" općine Bol.

Katarina Marčić

KLASA: 021-01/21-01/101
URBROJ: 2104/02-21-02/01
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Na temelju članka 43. a 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,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 51.
Statuta Općine Bol („Službeni glasnik
općine Bol“ br. 03/2021) načelnica Općine
Bol, dana 14. lipnja 2021. donosi
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tijela općinski načelnik može promijeniti
tijekom mandata.
Zamjenik općinskog načelnika, član
predstavničkog tijela iz stavka 1. članka 43
a. je privremeni zamjenik općinskog
načelnika, koji zamjenjuje općinskog
načelnika za vrijeme trajanja duže
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti
zbog kojih je općinski načelnik, kojemu
mandat nije prestao onemogućen obavljati
svoju dužnost.

ODLUKU
o imenovanju privremenog zamjenika

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati
samo redovne i nužne poslove kako bi se
osiguralo nesmetano funkcioniranje općine.

Članak 1.
Za privremenu zamjenicu općinske
načelnice Općine Bol imenuje se Nataša
Paleka Jakšić, Uz potok 6, Bol, OIB:
49727710501.

Privremeni
zamjenik
za
vrijeme
zamjenjivanja
općinskog
načelnika,
ostvaruje prava općinskog načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. članka 43
a. nastupi prestanak mandata općinskog
načelnika, raspisati će se prijevremeni
izbori za općinskog načelnika. Do provedbe
prijevremenih izbora dužnost općinskog
načelnika, obnašat će povjerenik Vlade
Republike Hrvatske.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku" Općine Bol.
Obrazloženje:
Odluka se temelji na odredbama članka 43
a. 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, 137/15,
123/17, 98/19, 144/20).

Ovlast
privremenog
zamjenika
za
zamjenjivanje
općinskog
načelnika,
prestaje danom nastavljanja obavljanja
dužnosti općinskog načelnika, po prestanku
razloga zbog kojih je općinski načelnik, bio
onemogućen u obavljanju svoje dužnosti,
odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka
danom stupanja na snagu rješenja o
imenovanju povjerenika Vlade Republike
Hrvatske.

Navedenom odredbom je propisano da ako
za vrijeme trajanja mandata općinskog
načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je
općinski načelnik onemogućen obavljati
svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili
drugih razloga spriječenosti, općinskog
načelnika, zamijenit će privremeni
zamjenik kojeg će imenovati općinski
načelnik, na početku mandata iz reda
članova predstavničkog tijela.

O okolnostima iz stavka 1. i 2. članka 43 a.
općinski načelnik ili pročelnik upravnog
odjela dužan je obavijestiti predsjednika
predstavničkog tijela odmah po nastanku
tih okolnosti.
O okolnostima iz stavka 6. članka 43 a
predsjednik predstavničkog tijela će u roku
od 8 dana obavijestiti Vladu Republike

Odluku o imenovanju privremenog
zamjenika iz reda članova predstavničkog
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Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih
izbora za novog općinskog načelnika.

Broj 07/2021

Bol, 14. lipnja 2021. godine
NAČELNICA OPĆINE BOL:

Klasa: 021-01/21-01/110
Ur. broj: 2104/02-21-02/02

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Katarina Marčić

KAZALO
ODLUKE VIJEČA
Odluka o izboru članova Mandatnog povjerenstva
Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i
imenovanje
Zaključak o verifikaciji mandata vijećnika
Zaključak o utvrđivanju predsjedavajućeg konstituirajuće
sjednice
Odluka o izboru predsjednika općinskog Vijeća općine Bol
Odluka o izboru prvog potpredsjednika općinskog Vijeća
općine Bol
ODLUKE NAČELNIKA/NAČELNICE
Odluka o dodjeli jednokratne novčane nagrade

str
1
2
2-3
3
3-4
4-5

5-6

8.

Izjmene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela općine Bol

6-7

9.

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika

8-9

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