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Godina XXV - Broj 08/2021

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, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i
članaka 31. Statuta Općine Bol ("Službeni
glasnik" Općine Bol br. 03/21) Općinsko
vijeće Općine Bol na 3/2021 sjednici
održanoj dana 25. lipnja 2021. godine
donijelo je

Nagodba se treba zaključiti prema tekstu
prijedloga nagodbe dostavljene Općini Bol
dana 26. ožujka 2021. godine i dostavljene
vijećnicima Općine Bol u materijalima za
ovu sjednicu vijeća.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osam dana
nakon objave u "Službenom glasniku"
Općine Bol.

ODLUKU
o zaključenju nagodbe

Klasa: 021-05/21-01/117
Ur. broj: 2104/02-21-02/01
Bol, 28. lipnja 2021. godine

Članak 1.
Ovlašćujemo zakonsku zastupnicu Općine
Bol načelnicu Katarinu Marčić da zaključi
nagodbu u postupku koji se vodi pred
Uredom državne uprave u SDŽ, Služba za
imovinsko-pravne poslove, Ispostava
Supetar, klasa: UP/I-944-05/96-01/00018,
urbroj:
2181-05/08-03-19-0053,
predlagatelja nasljednika Antonije-Nine
Ghiotto rođ. Bodlović.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća:
Tonči Buljan
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grupe birača, zastupljenih u Općinskom
vijeću iznose 60.000,00 kuna.

Na temelju članka 10. stavka 3.
Zakona o financiranju političkih aktivnosti,
izborne
promidžbe
i
referenduma
("Narodne novine" broj 29/19, 98/19), i
članka 31. Statuta Općine Bol ("Službeni
glasnik" Općine Bol broj 3/2021) Općinsko
vijeće Općine Bol, na 3/2021 sjednici
održanoj dana 25. lipnja 2021. godine
donijelo je

Članak 3.
Iznos sredstava za svakog člana u
Općinskom vijeću (prvi saziv - do
prestanka mandata članovima općinskog
vijeća - od 1. siječnja do 15. travnja 2021.
godine ) utvrđuje se u visini od 5.300,00
kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci
i članovima predstavničkih tijela jedinica
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave izabranih sa lista grupe birača,
raspoređuju sredstva razmjerno broju
njenih članova u Općinskom vijeću, a kako
slijedi:

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka, članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave
izabranih sa lista grupe birača,
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Bol za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2021. godine

- Socijaldemokratska partija Hrvatske (4
člana)- 21.200,00 kn
- Hrvatska demokratska zajednica (2
člana)- 10.600,00 kn
- Kandidacijska lista grupe birača Katarina Marčić (2 člana)- 10.600,00 kn

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se način
raspoređivanja sredstava iz Proračuna
Općine Bol za 2021. godinu za financiranje
rada političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Bol i članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne
(regionalne)
samouprave
izabranih sa lista grupe birača, a za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2021. godine.

- Kandidacijska lista grupe birača - Tonči
Buljan (2 člana)- 10.600,00 kn
- Kandidacijska lista grupe birača - Tonči
Kukoč (1 član)- 5.300,00 kn

Članak 4.
Za svakog izabranog člana Općinskog
vijeća podzastupljenog spola političkim
strankama i članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave izabranih sa lista grupe birača,
također pripada i pravo na naknadu u visini
od 10% iznosa predviđenog po svakom
članu Općinskog vijeća, što predstavlja
iznos od 530,00 kn, tako da političkoj

Članak 2.
Sredstva planirana u Proračunu Općine Bol
za 2021. godinu za financiranje rada
političkih stranaka, članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave izabranih sa lista
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stranci pripada pravo na naknadu u visini
od:

- Kandidacijska lista grupe birača Katarina Marčić (1 član) – 154,60 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske (1
član) - 530,00 kn

- Kandidacijska lista grupe birača - Tonči
Buljan (1 član) – 154,60 kn

- Kandidacijska lista grupe birača Katarina Marčić (1 član) - 530,00 kn

Članak 6.
Iznos sredstava za svakog člana u
Općinskom vijeću (drugi saziv - od
konstituiranja novog općinskog vijeća - od
1. lipnja do 31. prosinca 2021. godine)
utvrđuje se u visini od 6.500,00 kuna, tako
da se pojedinoj političkoj stranci i
članovima predstavničkih tijela jedinica
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave izabranih sa lista grupe birača,
raspoređuju sredstva razmjerno broju
njenih članova u Općinskom vijeću, a kako
slijedi:

- Kandidacijska lista grupe birača - Tonči
Buljan (1 član) - 530,00 kn
Članak 5.
Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove
Odluke, doznačuju se na žiroračun ogranka
političke stranke na razini Općine Bol i
žiroračun vijećnika izabranih s liste grupe
birača, tromjesečno u jednakim iznosima,
odnosno ako se početak ili završetak
mandata ne poklapaju s početkom ili
završetkom tromjesečja, u tom se
tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju
dana trajanja mandata, te će se isplatiti
slijedeći iznosi:

- Kandidacijska lista grupe birača Katarina Marčić (6 članova) – 39.000,00
kn
- Socijaldemokratska partija Hrvatske (2
člana) – 13.000,00 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske (4
člana)- 6.183,35 kn

- Hrvatska demokratska zajednica (1 član)
– 6.500,00 kn

- Hrvatska demokratska zajednica (2
člana)- 3091,69 kn

Članak 7.

- Kandidacijska lista grupe birača Katarina Marčić (2 člana)- 3.091,69 kn

Za svakog izabranog člana Općinskog
vijeća podzastupljenog spola će se isplatiti
sijedeći iznos:

Za svakog izabranog člana Općinskog
vijeća podzastupljenog spola političkim
strankama i članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave izabranih sa lista grupe birača,
također pripada i pravo na naknadu u visini
od 10% iznosa predviđenog po svakom
članu Općinskog vijeća, što predstavlja
iznos od 650,00 kn, tako da političkoj
stranci pripada pravo na naknadu u visini
od:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske (1
član) - 154,60 kn

- Kandidacijska lista grupe birača Katarina Marčić (2 člana) – 1.300,00 kn

- Kandidacijska lista grupe birača - Tonči
Buljan (2 člana)- 3.091,69 kn
- Kandidacijska lista grupe birača - Tonči
Kukoč (1 član)- 1.545,85 kn
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Članak 8.
Sredstva utvrđena u članku 6. i 7. ove
Odluke, doznačuju se na žiroračun ogranka
političke stranke na razini Općine Bol i
žiroračun vijećnika izabranih s liste grupe
birača, tromjesečno u jednakim iznosima,
odnosno ako se početak ili završetak
mandata ne poklapaju s početkom ili
završetkom tromjesečja, u tom se
tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju
dana trajanja mandata, te će se isplatiti
slijedeći iznosi:

Na temelju članka 42. Statuta općine Bol
(Službeni glasnik općine Bol br. 3/2021)
vijeće općine Bol je na 3/2021 sjednici
dana 25. Lipnja 2021. godine donijelo

ODLUKU
o imenovanju komisije za dodjelu
novčanih potpora uspješnim đacima i
studentima

- Kandidacijska lista grupe birača Katarina Marčić (6 članova) – 22.750,00
kn

Članak 1.
Komisija za dodjelu novčanih potpora
uspješnim đacima i studentima ima
predsjednika i 4 člana koje imenuje
Općinsko vijeće.

- Socijaldemokratska partija Hrvatske (2
člana) – 7.583,33 kn
- Hrvatska demokratska zajednica (1 član)
– 3.791,67 kn

Predsjednik komisije je član vijeća, a ostali
članovi ne moraju biti iz redova vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog
vijeća podzastupljenog spola će se isplatiti
sijedeći iznos:

Komisija za dodjelu novčanih potpora
uspješnim đacima i studentima utvrđuje i
predlaže kriterije za dodjelu stipendija
đacima i studentima, te daje prijedloge
odluka koje donosi Općinsko vijeće iz te
oblasti.

- Kandidacijska lista grupe birača Katarina Marčić (2 člana) – 758,33 kn
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom glasniku«
Općine Bol.

Članak 2.
Za članove Komisije za dodjelu stipendija
biraju se:

Klasa: 400-01/21-01/48

1. Nataša Paleka Jakšić, predsjednik

Ur. broj: 2104/02-21-02/01
Bol, 28. lipnja 2021. godine

2. Irena Eterović, član
3. Ivana Kusanović, član
4. Tonči Buljan, član

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća:

5. Maja Žuljević, član

Tonči Buljan
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priznanja prema posebnom općem aktu
općine Bol.

Mandat članovima odbora traje do opoziva,
a najduže do raspisivanja izbora za
općinsko vijeće. Mandat članovima odbora
počinje danom stupanja na snagu ove
odluke.

Utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli javnih
priznanja zaslužnim pojedincima i
organizacijama.
Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u „Službenom glasniku“
Općine Bol.

Odbor ima predsjednika i četiri člana.
U Odbor za dodjelu javnih priznanja
imenuju se slijedeći članovi:

Stpanjem na snagu ove odluke prestaje
vrijediti odluka od 04. srpnja 2017. godine
( Službeni glasnik općine Bol br. 6/2017)

- Siniša Soljačić, predsjednik
- Ivan Cvitović, član
- Ivica Ščepanović, član

Klasa: 021-05/21-01/118

- Mate Petrić, član

Ur.broj: 2104/21-01/01

- Linda Ann Marinković, član

Bol, 28. lipnja 2021. godine

Članak 3.
Mandat članovima odbora traje do opoziva,
a najduže do raspisivanja izbora za
općinsko vijeće. Mandat članovima odbora
počinje danom stupanja na snagu ove
odluke.

Predsjednik vijeća:
Tonči Buljan

Ova odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u „Službenom glasniku“
Općine Bol.

Na temelju članka 48. Statuta općine Bol
(Službeni glasnik općine Bol br 3/2021)
vijeće općine Bol je na 3/2021 sjednici
dana 25.lipnja 2021. godine donijelo

Stpanjem na snagu ove odluke prestaje
vrijediti odluka od 04. srpnja 2017. godine
( Službeni glasnik općine Bol br. 6/2017)

ODLUKU

Klasa: 021-05/21-01/119

o članovima odbora

Ur.broj: 2104/21-01/01

za dodjelu javnih priznanja

Bol, 28. lipnja 2021. godine

Članak 1.
Predsjednik vijeća:

Odbor za dodjelu javnih priznanja provodi
postupak za predlaganje i dodjelu javnih

Tonči Buljan
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Na temelju članaka 31. stavka 2. i 31. a
Zakona 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 144/20), članka 31. Statuta
Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“
broj 3/21) i članka 16. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Bol („Službeni
glasnik Općine Bol“ broj 5/09, 11/14, 1/15,
1/19 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Bol na
svojoj 3/21 sjednici održanoj 25. lipnja
2021. godine, donijelo je

Broj 08/2021

Predsjedniku Općinskog vijeća pripada
naknada u neto iznosu od 750,00 kuna
mjesečno, s pripadajućim porezima i
doprinosima, bez naknade za sudjelovanje
sjednicama vijeća ili komisijama vijeća
općine Bol.
Članak 4.
Članovi radnih tijela Općinskog vijeća
imaju pravo na naknadu troškova za svoj
rad u iznosu od 175,00 kn neto po
prisustvovanju sjednici radnog tijela.
Ako se sjednice radnih tijela vijeća
održavaju u stanci sjednice vijeća, onda
članovi vijeća radnih tijela i službenici
općinske uprave nazočni na sjednici radnih
tijela nemaju pravo na naknadu.

ODLUKU
o visini naknade za rad članovima
Općinskog vijeća Općine Bol
Članak 1.

Članak 5.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade
za rad članovima Općinskog vijeća Općine
Bol (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).
Sredstva za naknade iz stavka 1. ovoga
članka osiguravaju se u Proračunu Općine
Bol.

Članovi Općinskog vijeća i radnih tijela,
kada obavljaju poslove za općinu Bol,
imaju pravo na dnevnicu za službena
putovanja u zemlji i inozemstvu, naknadu
prijevoznih troškova i troškova noćenja na
službenom putovanju, sukladno važećim
zakonskim propisima, koje ostvaruju
službenici i namještenici Jedinstvenog
upravnog odjela.

Članak 2.
Član Općinskog vijeća ima pravo na
naknadu za rad u Općinskom vijeću, a
određuje se u neto iznosu po članu
Općinskog vijeća tako da ukupna godišnja
neto naknada po članu Općinskog vijeća ne
smije iznositi više od 6.000,00 kuna.

Članak 6.
Službenici Jedinstvenog upravnog odjela,
koji su po pozivu dužni prisustvovati
sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela
vijeća, imaju pravo na naknadu troškova za
svoj rad u iznosu od 350,00 kn neto po
prisustvovanju sjednici vijeća, odnosno u
iznosu od 175,00 kuna neto po
prisustvovanju sjednici radnog tijela,
ukoliko se sjednica održava izvan radnog
vremena.

Članak 3.
Članu Općinskog vijeća pripada naknada za
rad u Općinskom vijeću u neto iznosu od
350,00 kuna, po nazočnosti na sjednicama
Općinskog vijeća, s pripadajućim porezima
i doprinosima.

Članak 7.
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proračuna, njegovih izmjena i dopuna,
odluke o izvršavanju proračuna, odluke o
privremenom financiranju, izvješća o
izvršenju proračuna, odluke o naknadama
za obavljanje dužnosti i naknadama putnih
troškova za radna tijela i tijela općine Bol,
kao i drugih odluka vezanih uz proračun
koje donosi vijeće općine Bol.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o naknadama troškova za rad
članova Općinskog vijeća, članova radnih
tijela Općinskog vijeća i zamjenika
općinskog načelnika („Službeni glasnik
Općine Bol“ broj 4/10).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u „Službenom glasniku“
Općine Bol.

Članak 2.
Odbor ima predsjednika i četiri člana i to:
- Nataša Paleka Jakšić, predsjednik

Klasa: 400-01/21-02/58,

- Irena Eterović, član

Ur.broj: 2104/21-02/1,

- Ivana Kusanović, član

Bol, 28. Lipnja 2021

- Katarina Palavra, član
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL
PREDSJEDNIK:
Tonči Buljan

- Franka Marinković, član

Članak 3.

Na temelju članka 49. Statuta općine Bol
(Službeni glasnik općine Bol br.3/2021)
vijeće općine Bol je na 3 /2021 sjednici
dana 25. Lipnja 2021. godine donijelo

Mandat članovima odbora traje do opoziva,
a najduže do raspisivanja izbora za
općinsko vijeće. Mandat članovima odbora
počinje danom stupanja na snagu ove
odluke.

ODLUKU

Ova odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u „Službenom glasniku“
Općine Bol.

o imenovanju odbora za financije i
proračun

Stpanjem na snagu ove odluke prestaje
vrijediti odluka od 04. srpnja 2017. godine
( Službeni glasnik općine Bol br. 6/2017)

Klasa: 021-05/21-01/120
Ur.broj: 2104/21-02/01

Članak 1.

Bol, 28.lipnja 2021. godine

Odbor je radno tijelo vijeća općine Bol koje
proučava i razmatra, te daje svoje
prijedloge i mišljenja vezana uz donošenje
7
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Predsjednik vijeća:

2. Siniša Soljačić, član

Tonči Buljan

3. Nikola Cvitanić član
4.Tonči Buljan, član

Na temelju članka 46. Statuta općine Bol (
Službeni glasnik općine Bol 3/2021),
Vijeće općine Bol je na 3/2021. sjednici
dana 25. lipnja 2021. godine donijelo

5. Irena Eterović, član
6. Božo Nejašmić, član
7. Tihomir Marinković
Članak 4.
Mandat članovima odbora traje do opoziva,
a najduže do raspisivanja izbora za
općinsko vijeće. Mandat članovima odbora
počinje danom stupanja na snagu ove
odluke.

ODLUKU
osnivanju Odbora za prostorno i
urbanističko planiranje i uređenje
prostora

Ova odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u „Službenom glasniku“
Općine Bol.

Članak 1.
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.

Stpanjem na snagu ove odluke prestaje
vrijediti odluka od 04. srpnja 2017. godine
( Službeni glasnik općine Bol br. 6/2017)

Klasa: 021-05/21-01/121

Članak 2.

Ur.broj: 2104/21-02/01

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.

Bol, 28. lipnja 2021. godine

Predsjednik vijeća općine Bol:
Tonči Buljan

Članak 3.
Odbor ima predsjednika i šest članova i
to:

Na temelju članka 45 Statuta općine Bol
(„Službeni glasnik“ Općine Bol br. 3/2021)
vijeće Općine Bol je na 3/2021 sjednici

1. Zdravko Bartulović predsjednik
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Ova odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u „Službenom glasniku“
Općine Bol.
Stpanjem na snagu ove odluke prestaje
vrijediti odluka od 04. srpnja 2017. godine
( Službeni glasnik općine Bol br. 6/2017)

ODLUKU
o izboru odbora za Statut i Poslovnik

Članak 1.

Klasa: 021-05/21-01/121

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.

Ur.broj: 2104/21-02/01
Bol, 28. lipnja 2021.

Predsjenik vijeća:
Tonči Buljan

Na temelju članka 35. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (
"Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,
152/14) i članka 31. Statuta Općine Bol
(„Službene glasnik“ Općine Bol broj
3/2021) Općinsko vijeće Općine Bol, na
3/2021 sjednici održanoj 25. lipnja 2021.
godine, donijelo je

Članak 2.
Odbor ima predsjednika i četiri člana i to:
U Odbor za Statut i Poslovnik bira se pet
članova iz redova općinskog vijeća i to:
- Tonči Buljan , predsjednik
- Zdravko Bartulović, član

ODLUKU
o darovanju nekretnine

- Nataša Paleka Jakšić, član
- Ivan Cvitović, član

Članak 1.

- Ante Selak, član

Općina Bol, radi osiguranja prostora
za izgradnju stanova i Programa društveno
poticane stanogradnje, daruje Agenciji za
pravni promet i posredovanje nekretninama
(APN) česticu zemlje 570/4 Z.U. 3107
k.o. Bol.

Članak 3.
Mandat članovima odbora traje do opoziva,
a najduže do raspisivanja izbora za
općinsko vijeće. Mandat članovima odbora
počinje danom stupanja na snagu ove
odluke.

Članak 2.
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Prava i obveze između Općine Bol kao
darovatelja i Agencije za pravni promet i
posredovanje
nekretninama
kao
obdarenika, regulirat će se ugovorom, za
čije se sklapanje ovlašćuje zakonski
zastupnik Općine Bol.

o naknadi za rad općinskog načelnika
koji dužnost obnaša bez zasnivanja
radnog odnosa

Članak 4.

Ovom Odlukom određuju se visina naknade
za rad općinskog načelnika (u nastavku
teksta: dužnosnik) koji dužnost obavlja bez
zasnivanja radnog odnosa.

Članak 1.

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljena
u
"Službenom glasniku" Općine Bol.

Članak 2.
Naknada za rad općinskog načelnika koji
dužnost obavlja bez zasnivanja radnog
odnosa mjesečno iznosi 6.000,00 kuna
neto.

Klasa: 021-05/21-01/124
Ur. broj: 2104/02-21-02/01

Članak 3.

Bol, 28. lipnja 2021. godine

Pojedinačno rješenje o visini naknade za
rad donosi pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka
žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti
upravni spor u roku od 30 dana od dana
dostave tog rješenja.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća:
Tonči Buljan

Članak 4.
Najkasnije u roku od 30 dana od dana
stupanja na snagu ove Odluke, donijet će se
pojedinačno rješenja o visini naknade za
rad općinskog načelnika iz članka 1. ove
Odluke.

Na temelju članka 6. Zakona o plaćama u
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» broj 28/10)
i članka 31. Statuta Općine Bol («Službeni
glasnik» Općine Bol broj 03/2021),
Općinsko vijeće Općine Bol na 3/21
sjednici održanoj dana 25. lipnja 2021.,
donosi

Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o naknadi za rad
općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika koji dužnost obnašaju bez
zasnivanja radnog odnosa („Službeni
glasnik“ Općine Bol br. 06/2010).
Članak 6.

ODLUKU
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Članak 2.
Odbor ima predsjednik i šest članova i to:
1. Lea Marinković, predsjednik
2. Ivana Kusanović, član
3. Siniša Soljačić, član
4. Ivan Cvitović, član
5. Ivona Radić, član
6. Marjan Marjanović član
7. Valentina Čadonja Pavlović član

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u „Službenom glasniku“
Općine Bol.

Klasa: 021-05/21-01/125
Ur.broj: 2104/02-21-02/01
Bol, 28. lipnja 2021. godine

Članak 3.
Mandat članovima odbora traje do opoziva,
a najduže do raspisivanja izbora za
općinsko vijeće. Mandat članovima odbora
počinje danom stupanja na snagu ove
odluke.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća:
Tonči Buljan

Ova odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u „Službenom glasniku“
Općine Bol.

Na temelju članka 47. Statuta općine Bol
(Službeni glasnik br. 3/2021) vijeće
općine Bol je na 3/21 sjednici dana 25.
lipnja 2021. godine donijelo

Stpanjem na snagu ove odluke prestaje
vrijediti odluka od 04. srpnja 2017. godine
( Službeni glasnik općine Bol br. 6/2017)

ODLUKU
o imenovanju odbora za socijalnu skrb i
zdrastvenu zaštitu

Klasa: 021-05/21-01/122
ur.broj:2104/21-02/01
Bol, 28. lipnja 2021. godine

Članak 1.
Odbor je radno tijelo Vijeća općine Bol
koje razmatra pitanje iz svog djelokruga,
daje vijeću svoje prijedloge, savjete i
mišljenja o pojedinim pitanjima koja su
predmet rasprave i odlučivanja na sjednici
vijeća
Odbor prati i predlaže mjere za unapređenje
općinskog
programa
zadovoljavanja
socijalnih potreba, predlaže osobe za
primanje socijalne pomoći, organizira
posjet starijim i nemoćnim osobama,
organizira redovne preglede žena i djece,
organizira tribine i predavanja na temu
borbe protiv ovisnosti.

Predsjednik vijeća:
Tonči Buljan

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» broj 28/10)
i članka 31. Statuta Općine Bol («Službeni
glasnik» Općine Bol broj 03/2021),
Općinsko vijeće Općine Bol, na prijedlog
općinske načelnice Općine Bol, na 3/21
sjednici održanoj dana 25. lipnja 2021.,
donosi
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Članak 4.

ODLUKU
o plaći i drugim pravima općinskog
načelnika

Osnovica za obračun plaća dužnosnika
utvrđuje se u visini osnovice za obračun
plaće državnih dužnosnika, prema
propisima kojima se uređuju obveze i prava
državnih dužnosnika.

I.
OPĆA ODREDBA
Članak 1.

Odlukom o visini osnovice za obračun
plaće državnih dužnosnika („Narodne
novine“ br. 83/09) utvrđena je osnovica u
visini od 3.890,00 kuna bruto.

Ovom Odlukom određuju se osnovica i
koeficijenti za obračun plaće općinskog
načelnika (u nastavku teksta: dužnosnik)
koji dužnost obavlja profesionalno te druga
prava dužnosnika iz radnog odnosa.

Članak 5.
Koeficijent za izračun plaća dužnosnika je:

II.

1. općinski načelnik.............................4,26

PRAVA DUŽNOSNIKA ZA
VRIJEME
OBNAŠANJA
DUŽNOSTI

Članak 6.
Dužnosnik ima pravo na godišnji odmor,
plaćeni i neplaćeni dopust i ostala
materijalna prava, osim onih koja su
izrijekom isključena ovom Odlukom.

Članak 2.
Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnik
ima:
1. pravo na plaću

Navedena prava dužnosnici ostvaruju u
skladu s propisima i općim aktima koji se
odnose na službenike i namještenike
Jedinstvenog upravnog odjela.

2. pravo na naknadu određenih materijalnih
troškova
3. druga prava u svezi sa obnašanjem
dužnosti.

Članak 7.
Dužnosnik ima pravo na naknadu troškova
za službena putovanja i naknadu troškova
prijevoza.

Članak 3.

Članak 8.

Plaću
dužnosnika
čini
umnožak
koeficijenata i osnovice za obračun plaće,
uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu
radnog staža, ukupno najviše za 20 %.

Dužnosnik za vrijeme trajanja mandata ima
pravo na osiguranje od posljedica nesretnog
slučaja tijekom 24 sata.

Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za
obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za
radni

Članak 9.
Dužnosnik ima pravo na korištenje
službenog mobilnog uređaja i prijenosnog
računala u vlasništvu Općine Bol.

staž, utvrđen na temelju ove Odluke, bio
veći od zakonom propisanog ograničenja,
dužnosniku se određuje plaća u najvišem
iznosu dopuštenom zakonom.

Članak 10.
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IV.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE
ODREDBE
Članak 13.
Najkasnije u roku od 30 dana od dana
stupanja na snagu ove Odluke, donijet će se
pojedinačno rješenje o plaći za rad
općinskog načelnika iz članka 10. ove
Odluke.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka
žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti
upravni spor u roku od 30 dana od dana
dostave tog rješenja.

Članak 14.
III.
POSEBNA PRAVA
Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o plaći načelnika
Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine
Bol br. 6/2010).

Dužnosnik
koji
dužnost
obavlja
profesionalno nakon prestanka obnašanja
dužnosti ostvaruje pravo na naknadu plaće
i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci od
dana prestanka dužnosti i to u visini
prosječne plaće, koja im je isplaćivana za
vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije
prestanka
profesionalnog
obavljanja
dužnosti.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u „Službenom glasniku“
Općine Bol.

Klasa: 021-05/21-01/126

Pravo na naknadu plaće i staž osiguranja po
prestanku
profesionalnog
obavljanja
dužnosti dužnosnik ostvaruje na vlastiti
zahtjev te započinje prvoga dana po
prestanku
profesionalnog
obavljanja
dužnosti.

Ur.broj: 2104/02-21-02/01
Bol, 28. lipnja 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi
se
najkasnije
posljednjeg
dana
profesionalnog obavljanja dužnosti.

Predsjednik vijeća:
Tonči Buljan

Prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka
ostvarivanje prava prestaje na vlastiti
zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili
izborom na drugu dužnost koju obavlja
profesionalno.

Na temelju članka 17. stavak 1.
podstavka 4. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i
118/18) i članka 31. Statuta Općine Bol
("Službeni glasnik" Općine Bol br. 3/21),
Općinsko vijeće Općine Bol na 3/21
sjednici održanoj dana 25. lipnja 2021.
godine d o n o s i

Članak 12.
Sredstva za ostvarivanje prava određenih
ovom Odlukom osiguravaju se u Proračun
Općine Bol.
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Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom
glasniku“ Općine Bol.

ODLUKU
o osnivanju postrojbe civilne zaštite
opće namjene Općine Bol
Članak 1.
Ovom se Odlukom sukladno
postojećoj Procjeni rizika od velikih
nesreća za Općinu Bol, osniva postrojba
civilne zaštite opće namjene Općine Bol.
Članak 2.
Postrojba civilne zaštite opće
namjene osniva se za provođenje mjere
civilne zaštite asanacije terena, potporu u
provođenju mjera evakuacije, spašavanja,
prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog
stanovništva te zaštite od požara, potresa i
sličnih elementarnih nepogoda.
Članak 3.
Sukladno članku 6. Uredbe o
sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 27/17) postrojba
civilne zaštite opće namjene Općine Bol
sastoji se od:
- upravljačke skupine i
- dvije operativne skupine.
Upravljačka skupina sastoji se od dva
pripadnika, a svaka operativna skupina
sastoji se od sedam (7) pripadnika. Svaka
operativna skupina ima svoga voditelja.
Članak 4.
Osobama koje su raspoređene u
postrojbu civilne zaštite opće namjene
izdaje se iskaznica pripadnika civilne
zaštite.
Članak 5.
Evidenciju pripadnika postrojbi
civilne zaštite opće namjene vodi
Jedinstveni upravni odjel Općine Bol.
Članak 6.
Sredstva potrebna za ustrojavanje,
opremanje, osposobljavanje i djelovanje
Postrojbe civilne zaštite opće namjene
osiguravaju se u proračunu Općine Bol.

Klasa: 810-01/21-01/11
Ur. broj: 2104/02-21-02/01
Bol, 28. lipnja 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tonči Buljan
Na osnovi članka 5. i u svezi članaka 22.29. Odluke o uređenju prometa na području
Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol
broj 9/17) i članka 31. Statuta Općine Bol
("Službeni glasnik" Općine Bol broj 3/21)
Općinsko vijeće Općine Bol, na 3/2021
sjednici održanoj . 25. lipnja 2021. godine,
donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke o
općim uvjetima organizacije i naplate
parkiranja na javnim parkiralištima
Općine Bol

Članak 1.
U članku 2. stavak 1. Odluke o općim
uvjetima organizacije i naplate parkiranja
na javnim parkiralištima Općine Bol
(„Službeni glasnik“ Općine Bol br. 3/2018,
6/2018) iza točke 5. dodaju se točke 6. i 7.
koje glase :
„6. Parkiralište u Murvici ispod Doma
7. Parkiralište u Murvici iznad zoga.“
Članak 2.
U članku 5. iza točke 5. dodaju se točke 6. i
7. koje glase:
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Ukoliko ostaje slobodnih mjesta koja su
predviđena za povlaštene karte, povlaštena
karta se može ponuditi domaćinstvima za
parkiranje vozila gostiju iz apartmana ili
soba u blizini zone.

Na parkiralištu u Murvici moguće je
zakupiti maksimalno 12 parkirališnih
mjesta, odnosno označenih parkirališnih
mjesta prema uvjetima iz članka 6. a
odluke.

Cijena za svaku kalendarsku godinu za
jedno parkirališno mjesto za vozilo gosta
iznosi 1.000,00 kuna fiksno.

6. Parkiralište u Murvici iznad zoga
Na parkiralištu u Murvici moguće je
zakupiti maksimalno 14 parkirališnih
mjesta, odnosno označenih parkirališnih
mjesta prema uvjetima iz članka 6. a
odluke.

Zadužuje se upravni odjel tvrtke Grabov rat
d.o.o.
provesti
procedure
izbora
najpovoljnijeg
najmoprimatelja
parkirališnog mjesta za svaku kalendarsku
godinu.“

Članak 3.

Članak 4.

Iza članka 6. dodaje se članka 6. a koji
glasi:

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od
dana objave u "Službenom glasniku"
Općine Bol.

„Pravo na povlaštenu kartu (parkirališno
mjesto) za parkiralište u Murvici ima
fizička osoba koja ima prebivalište na
području naselja Murvica najkraće pet
zadnjih godina, što dokazuje uvjerenjem
Ministarstva
unutarnjih
poslova
o
prebivalištu i ima vozilo registrirano na
svoje ime ili u leasingu, što dokazuje
važećom prometnom dozvolom.

Klasa: 340-01/21-01/4
Ur. broj: 2104/02-21-02/01
Bol, 28. srpnja 2021. godine

Predsjednik vijeća:
Tonči Buljan

Povlaštena parkirališna karta (parkirališno
mjesto) vrijedi samo za vozilo za koje je
izdana. Povlaštena parkirališna karta
(parkirališno mjesto) može se zakupiti po
principu jedna obitelj - jedno vozilo.
U slučaju većeg broja zainteresiranih
fizičkih osoba sa prebivalištem prijavljenim
na području naselja Murvica, prednost
imaju one fizičke osobe (stanari) koji imaju
dulje prebivalište na toj adresi.

Na temelju članka 36. Zakona o
poljoprivredi („Narodne novine“ broj
118/18, 42/20, 127/20), članka 31. Statuta
Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“
broj 3/21), a u svezi s člankom 3. Uredbe
Komisije (EU) broj 1408/2013 („Službeni

Fizičke osobe ( stanari ) plaćaju povlaštenu
kartu (parkirališno mjesto) za svaku
kalendarsku godinu u fiksnom iznosu od
600,00 kuna, bez obzira na vrijeme
korištenja parkirališnog mjesta.
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list“ Europske unije L 352/II od 24.
prosinca 2013.) i pozitivnog mišljenja
Ministarstva poljoprivrede KLASA: 40401/21-01/104, URBROJ: 525-08/0245-212 od 4. svibnja 2021. godine, Općinsko
vijeće Općine Bol na 3/2021 sjednici
održanoj 25. lipnja 2021., donosi
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1408/2013 o promjeni članka 107. i 108.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije
na potpore de minimis u poljoprivrednom
sektoru (SL L 51/1, 22.2.2019.) (dalje u
tekstu: Uredba 1408/2013).
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj
se Program primjenjuje na potpore
dodijeljene poduzetnicima koji se bave
primarnom proizvodnjom poljoprivrednih
proizvoda, uz iznimku:

PROGRAM
POTPORE POLJOPRIVREDNIM
GOSPODARSTVIMA ZA NABAVU
SADNOG MATERIJALA NA
PODRUČJU OPĆINE BOL

(a) potpora čiji je iznos određen na temelju
cijene ili količine proizvoda stavljenih na
tržište;
(b) potpora za djelatnosti povezane s
izvozom prema trećim zemljama ili
državama članicama, odnosno potpora koje
su u izravnoj vezi s izvezenim količinama,
uspostavom i djelovanjem distribucijske
mreže ili drugim tekućim izdacima koji su
povezani s izvoznom djelatnošću;

(2021.-2024.)

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.

(c) potpora koje se uvjetuju uporabom
domaćih proizvoda umjesto uvoznih.

Ovim se Programom propisuje način, uvjeti
dodjele te visina potpore male vrijednosti
za: Mjeru: Potpora poljoprivrednim
gospodarstvima za nabavu sadnog
materijala.

Sukladno članku 2., točka 1. Uredbe de
minimis “poljoprivredni proizvodi“ znači
proizvodi iz Priloga I., popis iz članka 38.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije,
uz iznimku proizvoda ribarstva i
akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća
(EZ) br. 104/2000 od 17. prosinca 1999.

Potpore
podrazumijevaju
dodjelu
bespovratnih
financijskih
sredstava
poljoprivrednim gospodarstvima
iz
Proračuna Općine Bol.

Članak 3.

Članak 2.

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe
1408/2013
pod
pojmom
„jedan
poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća
koja su u najmanje jednom od sljedećih
međusobnih odnosa:

Potpora se dodjeljuje sukladno Uredbi
Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18.
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i
108. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije na potporu de minimis u
poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12.
2013.) i Uredbi Komisije (EU) 2019/316 od
21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br.

(a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih
prava dioničara ili članova u drugom
poduzeću;
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(b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili
smijeniti većinu članova upravnog,
upravljačkog ili nadzornog tijela drugog
poduzeća;
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sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratne
potpore iz članka 13. ovog Programa.
7.
Povjerenstvo-tijelo imenovano od
strane načelnika koje zaprima, obrađuje
prijave te donosi prijedlog Odluke o
raspodijeli sredstava.

(c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati
vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema
ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili
prema odredbi statuta ili društvenog
ugovora tog poduzeća;

8.
Primarna
poljoprivredna
proizvodnja
je proizvodnja proizvoda
biljnogojstva ili stočarstva te proizvoda
prvog stupnja njihove prerade, bez
obavljanja dodatnih radnji kojima bi se
promijenila priroda tih proizvoda. Popis
poljoprivrednih proizvoda naveden je u
Prilogu 1. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU).

(d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član
u drugom poduzeću, kontrolira samo, u
skladu s dogovorom s drugim dioničarima
ili članovima tog poduzeća, većinu
glasačkih prava dioničara ili glasačkih
prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa
navedenih u prvom podstavku točkama (a)
do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća
isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

II. KORISNICI PROGRAMA

Članak 4.

Članak 5.

Pojmovi korišteni u ovome Programu imaju
sljedeće značenje:

Pravo na potporu iz Programa može
ostvariti pravna i fizička osoba koja je
upisana
u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava
odnosno
u
Upisnik
poljoprivrednika (u daljnjem tekstu
Upisnik) i registrirana za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti sukladno članku
2. i članku 3. Programa.

1.
Načelnik– čelnik jedinice lokalne
samouprave.
2.
Općina–
samouprave.

jedinica

lokalne

3.
Jedinstveni upravni odjel (u
daljnjem tekstu: Upravni odjel) – upravno
tijelo nadležno za provedbu potpore.

III.
OPĆI
POTPORE I
KORISNIKU

4.
Podnositelj – svaka fizička ili
pravna osoba koja podnosi prijavu na
temelju Javnog poziva.

UVJETI
DODJELE
IZNOS POTPORE PO
Članak 6.

5.
Ulaganje – prihvatljivi trošak za
koji se traži potpora.

1.
Potpora
se
dodjeljuje
za
sufinanciranje ulaganja koja su predmet
ovoga Programa, a za koje podnositelj nije
koristio sredstva iz Državnog proračuna
Republike Hrvatske, drugih programa
Općine Bol ili drugih izvora financiranja.

6.
Korisnik – svaka fizička ili pravna
osoba koja zadovolji uvjete ovog Programa,
Pravilnika i Javnog poziva i s kojim je
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2.
Korisnik mora imati sjedište,
djelatnost i poljoprivrednu proizvodnju na
području Općine Bol.
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Članak 8.
Prednost za ostvarivanje potpore imaju:
Poljoprivredna gospodarstva koja
se nalaze na području sa otežanim uvjetima
gospodarenja

3.
Korisnik mora imati podmirene
financijske obveze prema Državnom i
općinskom proračunu.

Poljoprivredna gospodarstva čiji su
nositelji mlađi od 40 godina.

4.
Poljoprivredno zemljište na kojem
se sadi mora biti upisano u ARCOD sustav.
5.
Korisnik temeljem potpore mora
zasaditi najmanje 0,1ha (1000m2) zemljišta
s tim da poljoprivredne rudine ne zauzimaju
više od 5% površine.

IV. PROVEDBA PROGRAMA

6.
Korisnik temeljem potpore mora
zasaditi najmanje 500 loza ili 30 stabala
masline odnosno voća.

Opće odredbe
Članak 9.

7.
Sukladno članku 3. Uredbe
1408/2013, ukupni iznos potpora male
vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom
korisniku ne smije prijeći iznos od
20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg
razdoblja od tri fiskalne godine.

Program će se provoditi temeljem
provedbenih akata (Pravilnik, Odluka o
imenovanju povjerenstva, Odluka o
sadržaju i objavi Javnog poziva) koje će
donijeti načelnik sukladno predviđenim
proračunskim sredstvima za tekuću godinu.

8.
Za izračun maksimalnog iznosa
potpore iz stavka 4. ovog članka uzima se u
obzir tekuća fiskalna godina u kojoj se
dodjeljuje potpora male vrijednosti i
prethodne dvije fiskalne godine. Fiskalna
godina traje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Prijava
Članak 10.
1. Prijava se podnosi na temelju Javnog
poziva.

9.
Gornja granica iz stavka 5. ovog
članka primjenjuje se bez obzira na oblik
potpora de minimis ili na cilj koji se
namjerava postići.

2. Javni poziv se objavljuje na oglasnim
pločama Općine Bol, te na službenoj webstranici www.opcinabol.hr
3. Prijava se podnosi isključivo na Obrascu
Prijave koji će biti objavljen na web stranici
Općine i to putem preporučene pošte u
zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba
obavezno čitko ispisati ime i adresu
pošiljatelja i istu dostaviti na adresu Općine
Bol.

Članak 7.
Potpora se odobrava u visini do 1/3
opravdanih troškova nabave sadnog
materijala. Maksimalan iznos potpore po
korisniku potpore iznosi 5.000,00 kuna
godišnje.
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Uz Prijavu se prilaže i propisana
dokumentacija navedena u Pravilniku i
Javnom pozivu, a po potrebi Upravni odjel
može zatražiti dodatnu dokumentaciju i
obrazloženje.
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korisniku potpore dostaviti obavijest da mu
je dodijeljena potpora male vrijednosti
sukladno Uredbi de minimis.

Članak 13.
1.
Povjerenstvo
utvrđuje
Nacrt
Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava
koji dostavlja Upravnom odjelu radi
donošenja Odluke o raspodjeli sredstava
koju donosi načelnik.

Obrada Prijava
Članak 11.

1.
Po primitku Prijave, Upravni odjel
iste dostavlja Povjerenstvu imenovanom od
strane načelnika, a koji utvrđuje
pravovremenost, potpunost te sukladnost
prijave s uvjetima Natječaja.

2.
S korisnicima programa sukladno
Odluci o raspodijeli sredstava zaključuje se
Ugovor o dodjeli bespovratne potpore
ukoliko iznos iste premašuje iznos od 1.000
kuna.

2.
Prijave pristigle po objavljenom
Javnom pozivu, obrađuju se po redoslijedu
zaprimanja.

Isplata i povrat potpore
Članak 14.

3.
Nakon obrade svake pristigle
Prijave, u slučaju potrebe za rangiranjem,
utvrdit će se rang-lista Prijava, u padajućem
nizu, sukladno prioritetima određenim
Programom, Pravilnikom i Javnim
pozivom.

1.
Potpora se isplaćuje na račun
korisnika, a sukladno odredbama Ugovora.
2.
Općina će Odlukom o povratu
potpore od korisnika zahtijevati povrat u
slučaju:

4.
U slučaju da dvije ili više prijava
imaju isti broj bodova, izvršit će se
rangiranje tih prijava na temelju ranijeg
zaprimanja potpune prijave.

a)

administrativne pogreške,

b)
ukoliko se utvrdi da je korisnik
nezakonito ostvario potporu,

5.
Podnositelj čija prijava udovoljava
uvjetima propisanim ovim Programom,
Pravilnikom i Javnim pozivom, o tome će
biti pravovremeno obaviješten.

c)
korištenja predmeta sufinanciranja
na način koji nije u skladu s njegovom
namjenom,

Članak 12.

d)

Korisnik potpore male vrijednosti mora
davatelju državne potpore dati izjavu o
iznosima dodijeljenih potpora male
vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz
drugih izvora sukladno Uredbi de minimis.
Davatelj državne potpore dužan je

raskidanja Ugovora.

3.
Korisnik je dužan isplaćenu potporu
vratiti u iznosu, na način i u roku određenim
u Odluci o povratu potpore.
4.
Ukoliko korisnik nije postupio
sukladno Odluci iz stavka 2. ovoga članka,
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na iznos koji podliježe povratu se nakon
isteka roka iz stavka 3. ovoga članka
obračunava zakonska zatezna kamata.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu
(NN 87/08), vijeće općine Bol je na 3/21
sjednici dana 25. lipnja 2021. godine.

V. KONTROLA

NIJE DONIJELO ODLUKU O
DAVANJU SUGLASNOSTI NA
PRORAČUN CENTRA ZA KULTURU
ZA 2020. GODINU

Članak 15.
Povjerenstvo
vrši
administrativnu
kontrolu/kontrolu na terenu u razdoblju od
1 godine nakon konačne isplate sredstava
na uzorku od najmanje 10 %.

1.
Izvanproračunski korisnik Centar za
kulturu općine Bol je u razdoblju siječanjprosinac 2020.godine realizirao prihode u
iznosu od 809.803,00 kn. a rashode od
810.853,00 kn, te je ostvario manjak
poslovanja u iznosu od 1.050,00 kn

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Sa viškom iz predhodnog razdoblja od
7.312,00 kn konačni rezultat na kraju
2020.godine je višak od 6.262,00 kn.

Financijska sredstva za potpore u
poljoprivredi i ruralnom razvoju na
području Općine Bol u razdoblju 2021. –
2024. godine osiguravaju se u Proračunu
Općine Bol sukladno financijskim
mogućnostima i likvidnosti Proračuna.

2.
Ova odluka će se objaviti u Službenom
glasniku općine Bol.

Članak 17.
Klasa:400-05/21-01/49
Ur.broj:2104/21-02/01

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Bol“.

Bol, 28. lipnja 2021. godine

Klasa: 400-01/21-01/59,
Ur.broj: 2104/21-02/01,
Bol, 28. Lipnja 2021.

Predsjednik vijeća:
Tonči Buljan

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 111. Zakona o
proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15),

Tonči Buljan
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vijeće općine Bol na 3/21 sjednici dana
25. lipnja 2021. godine
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NIJE DONIJELO ODLUKU O
DAVANJU SUGLASNOSTI NA
PRORAČUN DVD-a BOL ZA 2020.
GODINU

NIJE DONIJELO ODLUKU O
DAVANJU SUGLASNOSTI NA
PRORAČUN DJEČJEG VRTIĆ MALI
PRINC ZA 2020. GODINU

1.
Izvanproračunski korisnik DVD Bol je u
razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine
realizirao prihode u iznosu od 2.219.777,00
kn, a rashode u iznosu od 1.388.046,00 kn,
te je ostvario višak prihoda u iznosu od
831.731,00 kn.

1.
Izvanproračunski korisnik dječji vrtić Mali
princ Bol je u razdoblju siječanj-prosinac
2020.godine realizirao je prihode u iznosu
od 2.531.329,00 kn, a rashode u iznosu od
2.544.177,00 kn, te je ostvario manjak
prihoda u iznosu od 12.848,00 kn, i s
prenesenim viškom od protekle godine u
iznosu od 29.067,00 kn čini pozitivan
rezultat poslovanja od 16.219,00 kn

Izvanproračunski korisnik je na kraju
godine imao potraživanja za pretporez u
iznosu od 316.586,00 kn i novčana sredstva
na žiro račun u iznosu od 42.526,00 kn,
dugotrajne imovine u iznosu od
1.787.623,00, potraživanja za predujmove
370,00 kn i potraživanja od kupaca
2.169,00 kn, što je ukupno novčanih
sredstava u iznosu od 2.149.274,00 kn.

2.

Izvanproračunski korisnik ima obveze
prema dobavljačima u iznosu od
518.146,00 kn, a obveze za kredit
142.857,00 kn.

Ova odluka će se objaviti u Službenom
glasniku općine Bol.

Izvanproračunski korisnik
je ostvario
konačni pozitivni rezultat u iznosu od
1.488.271,00 kn.

Klasa: 400-05/21-01/51
Ur.broj: 2104/21-02/01
Bol, 29. lipnja 2021. godine

2.
Ova odluka će se objaviti u Službenom
glasniku općine Bol.

predsjednik vijeća
Tonči Buljan

Klasa: 400-05/21-01/50
Ur.broj: 2104/21-02/01
Bol, 28. lipnja 2021. godine

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu
(NN 87/08, 136/12 i 15/15), vijeće općine
Bol na 3/2021 sjednici dana 25. lipnja 2021
2021.godine

Predsjednik vijeća
Tonči Buljan
21
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Na temelju članka 111. Zakona o
proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15),
vijeće općine Bol na 3/21 sjednici dana
25. lipnja 2021. godine.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu
(NN 87/08,136/12 i 15/15), vijeće općine
Bol na 3/21 sjednici dana 25. lipnja 2021.
godine

NIJE DONIJELO ODLUKU O
DAVANJU SUGLASNOSTI NA
PRORAČUN OPĆINSKE KNJIŽNICE
„HRVATSKA ČITAONICA“ ZA 2020.
GODINU

NIJE DONIJELO ODLUKU O
DAVANJU SUGLASNOSTI NA
PRORAČUN KJP GRABOV RAT ZA
2020.
1.

1.

Izvanproračunski korisnik KJP Grabov rat
d.o.o. je u razdoblju siječanj-prosinac 2020.
godine realizirao prihode u iznosu od
4.907.608,00 kn, a rashode u iznosu od
5.790.700,00 kn, te je ostvario gubitak
poslovanja u iznosu od 894.732,00 kn.

Izvanproračunski
korisnik
Općinska
knjižnica Hrvatska čitaonica je u razdoblju
siječanj-prosinac 2020. godine realizirala
prihode u iznosu od 298.589,88 kn, a
rashode u iznosu od 297.963,66 kn, te je
ostvarila višak poslovanja u iznosu od
626,22 kn.

Sa ostvarenom dobiti iz prethodne godine
od 1.229.682,55
kn, ukupan rezultat
poslovanja je višak od 334.950,55 kuna.

Preneseni višak iz 2019.godine je iznosio
1.013,14 kn, što čini ukupni pozitivni
rezultat poslovanja u iznosu od 1.639,36 kn.

2.
Ova odluka će se objaviti u Službenom
glasniku općine Bol.

2.
Ova odluka će se objaviti u Službenom
glasniku općine Bol.

Klasa: 400-05/21-02/52
Ur.broj: 2104/21-02/01
Klasa: 400-05/21-01/52
Ur.broj: 2104/21-02/01

Bol, 28. lipnja 2021. godine

Bol, 28. lipnja 2021. godine

Predsjednik vijeća:
Tonči Buljan

Predsjednik vijeća:
Tonči Buljan
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Na temelju članka 6. Uredbe o postupku
davanja koncesijskih odobrenja na
pomorskom dobru (NN 36/2004), vijeće
općine Bol je na 3/2021. sjednici dana 25.
lipnja 2021. godine donijelo
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Klasa: 021-05/21-01/123
Ur.broj: 2104/21-02/01
Bol, 28. lipnja 2021. godine

ODLUKU
o imenovanju vijeća za davanje
koncesijskih odobrenja

Predsjednik vijeća:
Tonči Buljan

Članak 1.
Članovi vijeća za davanje koncesijskih
odobrenja, predstavnici općine Bol su:

ODLUKE NAČELNICE

- Siniša Soljačić- član (predstavnik općine
Bol)

Na temelju članka 6. Pravilnika o sastavu
stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika
i članova Stožera civilne zaštite (NN
126/19), načelnica općine Bol je dana 25.
lipnja 2021. godine donijela

- Ivana Kusanović - član (predstavnik
općine Bol)
- Zdravko Bartulović - član (predstavnik
općine Bol)

ODLUKU
o imenovanju Stožera civilne zaštite
općine Bol

Članak 2.
Jednog člana vijeća za davanje koncesijskih
odobrenja imenuje Upravnog odjela za
turizam i pomorstvo u SDŽ

1.
U Stožer civilne zaštite općine Bol imenuju
se:
-Katarina Marčić, načelnica općine Bol, iz
Bola, Domovinskog rata 52, telefon na
poslu:635-114,
fax:635-044,
mobitel:099/5259060,
email:nacelnik@opcinabol.hr,
načelnica
stožera
- Tonči Buljan, predsjednik vijeća općine
Bol, iz Bola, Hrvatskih domobrana 79,
telefon
na
poslu
306-205,
mob:091/6047423,
email:tonci.buljan@gmail.com, zamjenik
načelnice stožera
- Siniša Soljačić, direktor Grabov rat d.o.o.
za komunalne djelatnosti, iz Bola, Račić
27,mobitel:091/9305199,
e-

Jednog člana vijeća za koncesijskog
odobrenja
imenuje nadležna lučka
kapetanija
Članak 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 04. srpnja 2017. godine
(Službeni glasnik broj 6/2017).
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mail:marina.soljacic@st.t-com.hr,
član
stožera
- Stipe Marinković, zapovjednik DVD-a
Bol, iz Bola, Stara cesta 2, broj telefona na
poslu 635-582, mobitel:091/5233921, email:dvd-bol@st.t-com.hr, član stožera
- Ivica Trutanić, policijski službenik četvrte
policijske postaje Brač, iz Pučišća, Pučiških
iseljenika 8, broj telefona na poslu:631-145,
fax:630-340, kućni broj telefona:633-684,
mob:099/2109351,
email:
itrutanic@mup.hr, član
- dr. Markica Tomić, liječnik opće prakse
na Bolu iz Bola, Porat bolskih pomoraca bb,
telefon na poslu 635-112, 717-999, kućni
telefon 635-115, mobitel:099/4210242,
član
- Neva Kraljević, viša stručna savjetnica za
koordinaciju djelovanja civilne zaštite u
MUP, područni ured civilne zaštite Split,
adresa stanovanja: Split, Teslina 19, telefon
na poslu:435-674, fax na poslu:260-258,
mob:091/4949099,
e
mail:nkraljevic2@mup.hr, član
- Zdravko Bartulović, zapovjednik
postrojbe opće namjene civilne zaštite iz
Bola, Splitska 2, telefon kući:635 275,
mobitel:099/4699055, član
- Mate Mladina, ravnatelj gradskog društva
Crvenog križa Supetar, telefon/fax na
poslu:631-569, e-mail: gdck-brac@email.tcom.hr, mobitel:098/1913210, član
- Franka Marinković, djelatnica Grabovog
rata d.o.o. iz Bola, Uz poljanu 2, telefon na
poslu:635-393, mobitel:098 9256043, e
mail:komunala@grabov-rat.com, član

Broj 08/2021

- Dean Buvinić, djelatnik Grabovog rata
d.o.o. iz Bola, Novi put 27, telefon na
poslu:635-393, mobitel:095/4545601, email:pravo@grabov-rat.com, član
- Ivica Plenković, član HGSS iz Bola,
Vladimira Nazora 6, mobitel:091/5188295,
e-mail:ivica.plenkovic@gmail.com, član
2.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku općine Bol.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje
vrijediti odluka o imenovanju stožera
zaštite i spašavanja od 31. kolovoza 2017.
godine (Službeni glasnik općine Bol br. 8
/17 ).
Klasa: 810-01/21-01/10
ur.broj:2104/21-02/01
Bol, 25. lipnja 2021. godine
Načelnica općine Bol:
Katarina Marčić
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Broj 08/2021

KAZALO
ODLUKE VIJEČA
Odluka o zaključenju nagodbe

str
1

2.

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka, članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave izabranih sa lista grupe
birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bol za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

2-4

3.

Odluka o imenovanju komisije za dodjelu novčanih potpora
uspješnim đacima i studentima

4-5

4.

Odluka o članovima odbora za dodjelu javnih priznanja

5

5.

Odluka o visini naknade za rad članovima
Općinskog vijeća Općine Bol

6-7

6.

Odluka o imenovanju odbora za financije i proračun

7.

Odluka o osnivanju Odbora za prostorno i urbanističko
planiranje i uređenje prostora

8

8.

Odluka o izboru odbora za Statut i Poslovnik

9

9.

Odluka o darovanju nekretnine

9-10

10.

Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika koji dužnost
obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

10-11

11.

Odluka o imenovanju odbora za socijalnu skrb i zdrastvenu
zaštitu

11

12.

Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika

11-13

13.

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene
Općine Bol

13-14

14.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o općim uvjetima
organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima
Općine Bol

14-15
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15.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL

Broj 08/2021

Program potpore poljoprivrednim gospodarstvima za
nabavu sadnog materijala na području Općine Bol
(2021.-2024.)
Odluka o davanju suglasnosti na proračun centra za kulturu
za 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg Vrtića
Mali princ za 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na proračun DVD-a Bol za
2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na proračun KJP Grabov rat
za 2020.

16-20

20.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun općinske
knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2020. godinu

22-23

21.

Odluka o imenovanju vijeća za davanje koncesijskih
odobrenja

23

16.
17.
18.
19.

20
21
21-22
22

ODLUKE NAČELNICE
22.

Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite općine Bol

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