
                      
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BOL 

 

Klasa: 021-05/21-01/120 

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

Bol, 22. prosinca 2021. godine 

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” 

Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od 

predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 7/2021 sjednice općinskog Vijeća održane 

dana 21. prosinca 2021. godine, sa početkom u 17.30 sati, u uredu Općine Bol. 

 

Nazočni: Tonči Buljan (predsjednik općinskog vijeća), Zdravko Bartulović (prvi 

potpredsjednik općinskog vijeća), Lea Marinković, Nataša Paleka Jakšić, Ivan Cvitović, Irena 

Eterović,  Jakov Okmažić, Tihomir Marinković, Ante Selak (drugi potpredsjednik općinskog 

vijeća). 

 

Izočni: -  

 

Ostali nazočni: Katarina Marčić - načelnica Općine Bol, Stipe Karmelić - pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Nives Mošić - voditeljica računovodstava, 

Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar.  

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je  9 vijećnika. 

 

B) Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:  

1. Rasprava i donošenje odluke o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za 2022. 

godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu. 

- Odluka  

- Proračun 2022., 2023. i 2024. 

 

a) Rasprava i donošenje odluke o  programu održavanja komunalne infrastrukture za 

2022. godinu. 

b) Rasprava i donošenje odluke o  prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2022. 

c) Rasprava i donošenje odluke o javnim potreba u protupožarnoj zaštiti za 2022. godinu 

d) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2022. godinu 

e) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2022. 

godinu. 

f) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2022. godinu. 

g) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama Gorske službe spašavanja za 2022. 

godinu 

h) Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa prigodnih nagrada zaposlenicima za 2022. 

godinu. 
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i) Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2022-2024. 

godine 

j) Rasprava i donošenje odluke o Planu nabave za 2022. godinu. 

k) Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna za 2022. godinu. 

 

2. Razmatranje i usvajanje analize stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu i plan 

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2022. do 2024. 

na području općine Bol. 

 

3. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad članova vijeća općine 

Bol za 2022. godinu.  

 

4. Rasprava i donošenje odluke o socijalnoj skrbi općine Bol. 

 

5. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju Plana razvoja općine Bol za razdoblje 

2021-2027. 

 

6. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju odbora za promet. 

 

C) Primanje na znanje zapisnika sa 6/2021 sjednice vijeća. 

Predsjednik Općinskog vijeća Tonči Buljan je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  

pismena primjedba na zapisnik sa 6/2021 sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik Općinskog vijeća Tonči Buljan je utvrdio da nema usmenih primjedbi na 

zapisnik. 

Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni 

glasnik“ Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19). 

 

D)    Usmeno izvješće načelnice o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća 

Načelnica Katarina Marčić je kazala da je za 23. prosinca 2021. godine zakazan tehnički 

pregled nove zgrade općine, što je jedan od preduvjeta za početak korištenja iste. 

Načelnica je kazala da je dovršen Elaborat zaštite okoliša- Ocjena o potrebi procjene utjecaja 

groblja na okoliš, te je prošli tjedan predan Ministarstvu zaštite okoliša sa zahtjevom da se taj 

postupak provede. Istaknula je da ćemo po provedbi zahtjeva biti korak bliže dobivanju 

građevinske dozvole. 

Načelnica je istaknula da po pitanju sportske dvorane nema ništa novo od posljednje sjednice, 

Naime, referent koji vodi slučaj je još na bolovanju, a predmet sportske dvorane nije nitko 

preuzeo. 

Vezano uz izgradnju stanova POS-a načelnica je kazala da  smo dobili konačnu povratnu 

informaciju od 8 obitelji koje još nisu riješile stambeno pitanje i zainteresirane su za POS 

stanove. Povjerenstvo koje je imenovano prije 10-tak godina bilo je potrebno nadopuniti 

novim članovima jer su neki od njih preminuli a i APN- je promijenio svoje članove. 

Povjerenstvo se sastaje sutra i utvrditi će pročišćenu listu reda prvenstva. Nakon proteka roka 

od 8 dana za prigovor  načelnica donosi pročišćenu listu, a zatim zajedno sa APN-om 

pristupamo izradi projektnog zadatka.  

Načelnica je upoznala vijećnike da je održala sastanak u Uredu za pomorstvo u SDŽ na temu  

dugoročne koncesije na plaži Zlatni rat. 

Naime, sastanak je održan u uredu pročelnice Matee Dorčić, kojem su prisustvovali pravnik 

Ivan Šarić i Frane Radelja (inače član Vijeća za koncesijska odobrenja). Županijska skupština 

od Vijeća općine Bol traži da raspišemo natječaj za dugoročnu koncesiju. 

Načelnica je upoznala nazočne sa kronologijom ovog problema: 
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 U prvoj polovini 2017. godine Skupština SDŽ donosi odluku  od dodijeli koncesije poduzeću 

Sport B nakon provedene natječajne procedure. 

Nakon opravdane pobune zbog krajnje sumnjivih okolnosti Ministarstvo poništava odluku 

Skupštine. 

Na prijedlog Župana skupština SDŽ prenosi ovlaštenje Općini Bol za dodjelu koncesije. 

Sport B i Kamen sreće pokreću Upravni postupak i Upravni sud 2018. godine poništava 

Odluku Ministarstva i vraća postupak  u ruke Županijske skupštine. 

Upravni sud je naložio da Skupština nastavi postupak dodjele koncesije. 

U međuvremenu županijska skupština godinu za godinu produljuje ovlaštenje općini Bol, no 

sada osim davanja ovlaštenja da provede postupak davanja koncesije, općinskom vijeću daje 

ovlaštenje da poništi i odluku o davanju koncesije Sportu B jer su od 2018. cijelo vrijeme te 

dvije suprotstavljene odluke na snazi. 

Načelnica je kazala da je pročelnici Ureda za pomorstvo gospođi Dorčićpredložila da zajedno 

potražimo pravnu pomoć ili mišljenje na koji način poništiti odluku o davanju koncesije 

Sportu B, i tek kad se taj slučaj zatvori imamo pretpostavku da krenemo dalje. Zaključeno je 

da ćemo obratiti Ministarstvu i na zajedničkom sastanku pronaći rješenje. 

Što se tiče dugoročne koncesije načelnica smatra da je u svakom slučaju bolje da postupak 

dodjele provodi Općina Bol nego Županija, s obzirom na loše iskustvo iz 2017. godine. 

Načelnica kao krajnji cilj Općine ističe da plažom Zlatni rat upravljamo samostalno i da se 

poništi Odluka o namjeri davanja koncesije nad Zlatnim ratom. 

Načelnica je kazala da smo u posljednjih 6 mjeseci u stalnom kontaktu sa društvom Mosor.  

Spor oko Vidove gore u veljači ove godine je stavljen u mirovanje kako bi se pokušalo doći 

do mirnog rješenja.  

Načelnica je kazala da je proučila cijeli spis, te je vijećnicima iznijela kronologiju ovog 

sudskog spora: 

- Zemljište na kojem je Dom davno je darovano Planinarskom društvu Mosor, oni su izgradili 

planinarski dom. Čelnici Općine Brač sedamdesetih godina prošlog stoljeća ruše njihov dom 

koji je bio derutan i opasan i na drugoj lokaciji unutar iste te čestice grade sadašnji objekt koji 

kasnije i legaliziraju. 

-  Mi se pozivamo da je zgrada naša dosjelošću, međutim dosjelosti nema između pravnih 

osoba a i pismom starim 60 godina u kojem se Općina Brač obraća Mosoru i praktički se 

ispričava za to što su napravili dokazujemo da smo bili nepošteni posjednici objekta s 

obzirom da smo znali da zemljište nije naše.   

- Naše glavno uporište je u tome da oni zapravo nisu pravni slijednici društva Mosor jer 

nemaju aktivnu legitimaciju. Stari planinarski dom je izgrađen 1936. a oni su tek 1948. 

aktivirali planinarsko društvo po imenu Split, da bi nešto kasnije dodali Mosor. 

Načelnica je rekla vijećnicima da je prošli tjedan  izvršila prodaju općinskog dijela zemljišta u 

Murvici prema odluci vijeća te da je  kupac je uplatio ugovoreni iznos. 

Načelnica je upoznala vijećnike da je u Hrvatskim vodama održan sastanak sa predstavnikom 

Hrvatskih voda, gosp. Jurčevićem na kojem su prisustvovali predstavnici općine, te 

predstavnici projektanta tvrtke  Geoprojekt. Na sastanku se razgovaralo o realizaciji kanala 

oborinskih voda u trupu državne ceste (Bračka cesta) za koju je Općina Bol ishodila sve 

suglasnosti i građevinsku dozvolu. 

Istaknula je da su, u načelu oni prihvatili prijedlog za sufinanciranjem, no s obzirom da se u 

tom bujičnom kanalu skupljaju i slivne vode sa državne ceste i oborinske vode koje su u 

nadležnosti Općine, nemaju zakonsku mogućnost niti obavezu u cijelosti financirati projekt. 

Predložen je zajednički sastanak sa predstavnicima Hrvatskih cesta da se i oni financijski 

uključe.  

Načelnica je izvijestila nazočne da je prošli tjedan imenovala Dijanu Žderić, direktoricu tvrtke 

Aktiva d.o.o. lokalnom koordinatoricom Općine Bol.  
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To konkretno znači da će ona predstavljati Općinu Bol za obavljanje i koordinaciju poslova 

strateškog planiranja s ciljem bolje pripreme za povlačenje novca iz drugih izvora financiranja 

za naše strateške projekte, a i one manjih vrijednosti.  

Načelnica je kazala da su prošli tjedan održane sjednice Vijeća i Skupštine TZO-a. 

Direktor TZO-a je izvijestio kako je  u 2021. godini ostvareno oko 428000 noćenja i 73 000 

dolazaka što je oko 68% turističkog prometa ostvarenog u 2019. godini. 

Za 2022. godinu očekivani turistički promet planiran je na razini 90% iz 2019. godine.  

Načelnica je kazala da od 1.1.2022. godine stupa na snagu članak Zakona o turističkim 

zajednicama koji obvezuje sve zajednice da u roku od 6 mjeseci raspišu natječaj za direktore 

na mandat od 4 godine. 

 

E)    Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale 

Jakov Okmažić je zatražio ponovno pojašnjenje pitanja vezano uz radno vrijeme i  

nesuglasice komunalnog radara sa općinskom upravom. 

Načelnica je kazala da nismo zadovoljni radom komunalnog redara, da s njim imamo stalne 

nesuglasice, da pred Službeničkim sudom u Splitu vodimo više postupka zbog lakših i težih 

povreda službene dužnosti. Načelnica je kazala da ovaj problem nastojimo zakonito riješiti uz 

poštivanje svih propisanih procedura. 

Jakov Okmažić je pitao ima li kakvih pomaka u realizaciji projekta izgradnje luke na Bolu. 

Načelnica je kazala da trenutno nema nikakvih pomaka. Naime, čeka se da tvrtka IGH d.d. 

uskladi idejni i izvedbeni projekt. 

Ante Selak je pitao načelnicu je li zaključak sastanka u Uredu za pomorstvo bio da će se za 

2022. godinu dodijeliti nekome dugoročna koncesija na plaži Zlatni rat ili će i iduću godinu 

Općina Bol davati koncesijska odobrenja. 

Načelnica je kazala da nije sasvim sigurna, ali da misli da će i ove godine Općina Bol davati 

koncesijska odobrenja na plaži Zlatni rat. Općina Bol je, kao i svake godine, od nadležnih 

institucija zatražila suglasnost na Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. 

godinu i smatra da će i SDŽ dati suglasnost na Plan. 

Ante Selak je istaknuo potrebu iznalaženja kompromisnog rješenja, vezano uz Dom na 

Vidovoj gori. 

Načelnica je kazala da su u tijeku pregovori sa Planinarskim društvom Mosor. Istaknula je da 

za rješenje ovog problema treba vremena. Također je kazala da ne namjerava ulagati u taj 

prostor prije postizanja nagodbe i okončanja sudskog spora. 

 

DNEVNI RED: 

 

POD 1)  

Predsjednik općinskog vijeća Tonči Buljan je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o  

prihodima i rashodima Općine Bol za 2022. godinu.  

Odluka o  prihodima i rashodima Općine Bol za 2022. godinu je bila na javnom savjetovanju. 

Tijekom internetskog savjetovanja nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog ili komentar. 

Naime, prijedlog proračuna za 2022. godinu predviđa prihode u iznosu od od 23.447.110,00 

kn i rashode u iznosu od 23.447.110,00 kn. 

Na prošloj sjednici općinskog vijeća načelnica je pozvala vijećnike da podnesu pisane  

amandmane na prijedlog proračuna. 

Načelnica je kazala da će amandmane razmotriti, te da će one prihvatljive uvrstiti u konačni 

prijedlog proračuna. 

U otvorenom roku zaprimljeno je tri prijedloga amandmana na proračun općine Bol za 2022. 

godinu: 
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- Nataša Paleka Jakšić je predložila da se iz konta donacije koje nisu drugdje svrstane 

iznos od 15.000,00 kn dodijeli KJD-u Jidro a iznos od 5.000,00 kn Udruzi Brački 

pupoljci.  

Ovaj Amandman je prihvaćen. 

 

- Lea Marinković je predložila da se za 50.000,00 kn smanji konto za otkup zemljišta za 

zelene površine, a da se sa istim iznosom nadogradi kameni ogradni zid na početku 

ulice Uz obalu.  

Ovaj Amandman je prihvaćen. 

 

- Predsjednik OO HDZ-a općine Bol Ante Selak je predložio da se Osnovnoj školi Bol 

povećaju tekuće donacije u novcu od 100.000,00 kn na 200.00,00 kn, te da se konto 

spasilačka i zaštitarska služba na plaži Zlatni rat poveća od 300.000,00 kn na 

650.000,00 kn. 

U istom amandmanu je predložio da se za ukupan iznos od 450.000,00 kn smanje 

različita konta za manje iznose.  

Ovaj amandman je djelomično prihvaćen i to tako da je povećana tekuća donacija u 

novcu za Osnovnu školu u iznosu od 100.000,00 kn, a da je za održavanje plaža 

povećan iznos za 300.000,00 kn. 

 

Ukupni prihodi i rashodi proračuna općine Bol su ostali uravnoteženi jer su se smanjili 

različita konta rashoda u manjim iznosima, kao što je vidljivo iz priložene tablice proračuna. 

Ostala konta se nisu mijenjala, te su planirani prihodi i rashodi u 2022. godini uravnoteženi 

(općina sa proračunskim korisnicima) i iznose 23.447.110,00 kn. 

 

 Vijećnici su sa 7  glasova ZA i 2 glasa PROTIV donijeli odluku o proračunu općine Bol za 

2022. godinu, a ista će biti objavljena u "Službenom glasniku" Općine Bol, a primjenjuje se 

od 01. siječnja 2022. godine. 

 

POD A) 

Predsjednik vijeća Tonči Buljan je vijećnike upoznao sa Programom održavanja komunalne 

infrastrukture za 2022. godinu. 

Za izvršenje Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona 

o komunalnom gospodarstvu  Općina Bol u 2022. godini predviđa uprihoditi i potrošiti 

2.047.000,00 kuna, od čega će Općina 1.500.000,00 kuna će uplatiti općinskom komunalnom 

poduzeću Grabov rat d.o.o. na osnovi računa za obavljene usluge, a preostali iznos od 

547.000,00 kuna će uplatiti za održavanje ostale komunalne infrastrukture i javnih građevina 

izvođačima radova prema ispostavljenim računima. 

 

Program održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u  2022. godini usvojen je sa  sa  7 glasova ZA i 2  glasa PROTIV, 

te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. 

godine. 

 

POD B) 

Predsjednik vijeća Tonči Buljan je vijećnike upoznao sa Programom gradnje i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 

Istaknuo je da se u 2022. godini predviđa potrošiti ukupno 4.720.000,00 kuna za gradnju i 

uređenje komunalne infrastrukture. 

Planira se slijedeća raspodjela sredstava: 
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1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih 

dijelova građevinskog područja:  

- Vukovarska ulica - 400.000,00 kn 

- Popločenje ulice Rudina - 300.000,00 kn 

- Kanalizacijski i vodoopskrbni sustav i pročistač za Murvicu -  100.000,00 kn 

- Gradnja nove kanalizacije - 500.000,00 kn 

- Uređenje dijela Dalmatinske ulice - 200.000,00 kn 

-  Uređenje parka kod spomenika palima za domovinu -150.000,00 kn 

 

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima 

građevinskog područja: 

- Potporni zid na obilaznici - 150.000,00 kn 

- Uređenje trotoara na obilaznici - 150.000,00 kn 

- Javna rasvjeta u centru mjesta - 400.000,00 kn 

- Javna rasvjeta Put Zlatnog rata - 250.000,00 kn 

- Javna rasvjeta Murvica - 170.000,00 kn 

- Ostala javna rasvjeta - 100.000,00 kn 

- Popločenje šematorija kod Dominikanskog samostana - 400.000,00 kn 

- Dječje igralište u vrtiću - 250.000,00 kn 

 

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja: 

- Gradnja novog groblja, prva faza - 1.000.000,00 kn 

 

4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način 

rekonstrukcije:   

- Rekonstrukcija i uređenje zgrade zavičajnog muzeja - 200.000,00 kn 

 

5. Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati: 

- Takve građevine nisu planirane u 2022. godini 

 

Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu je  prihvaćen sa 7  

glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine. 

 

POD C) 

Predsjednik vijeća Tonči Buljan je vijećnicima obrazložio Odluku o javnim potrebama u 

protupožarnoj zaštiti u 2022. godini. 

Za javne potrebe u protupožarnoj zaštiti  predviđa se potrošiti 700.000,00 kuna koje će se 

isplaćivati  DVD-u Bol u jednakim mjesečnim iznosima.  

Nadalje, planira se isplatiti još 15.000,00 kuna za prehranu i smještaj dislociranih vatrogasaca. 

Za sufinanciranje nabavke novih vatrogasnih vozila određuje se utrošiti 370.000,00 kuna. 

Dakle, za potrebe DVD-a Bol u 2022. godini Općina Bol planira uplatiti ukupno 1.085.000,00 

kuna. 

 

Odluka o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2022. godini je usvojena sa 7 glasova 

ZA i  2 glasa PROTIV,  te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol, a primjenjuje se 

od 01. siječnja 2022. godine. 

 

POD D) 
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Predsjednik vijeća Tonči Buljan je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluke o javnim potrebama 

u kulturi za 2022. godinu. 

 Za javne potrebe u kulturi predviđa se ukupno utrošiti 1.546.000,00 kuna od čega će se na 

sufinanciranje programa rada Centra za kulturu Općine Bol izdvojiti 1.141.000,00 kuna, 

216.000,00 kuna će se izdvojiti za rad Općinske knjižnice, a 80.000,00 kuna će se direktno 

platiti predviđenim davateljima usluga.  

 

Odluka o javnim potrebama u kulturi u 2022. godini je usvojena sa 7 glasova ZA i 2 glasa 

PROTIV,  te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol, a primjenjuje se od 01. 

siječnja 2022. godine. 

 

POD E) 

Predsjednik vijeća Tonči Buljan je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o javnim 

potrebama u predškolskom odgoju za 2022. godinu. 

Za financiranje predškolskog odgoja predviđa se utrošiti 2.752.000,00 kuna, i to 2.227.000,00 

kuna za plaće i druga primanja zaposlenih, 40.000,00 kuna za uredski namještaj, 140.000,00 

kuna za nabavku namirnica, te 140.000,00  kuna za ostale materijalne troškove, didaktičku i 

drugu opremu i 65.000,00 za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. 

 

Odluka o javnim potrebama u predškolskom odgoju u 2022. godini je usvojena sa  7 glasova 

ZA i 2  glasa PROTIV,  te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol, a primjenjuje se 

od 01. siječnja 2022. godine. 

 

POD F) 

Predsjednik vijeća Tonči Buljan je obrazložio prijedlog Odluke o javnim potrebama u športu 

za 2022. godinu. 

Za javne potrebe u sportu predviđeno je 92.000,00 kuna za donacije sportskim društvima 

prema njihovim programima. 

Tako se predviđa financiranje rada športskog društva "Bol" i ostalih športskih društava na 

Bolu, sufinanciranje rada športskih društava na Braču u kojima mladež iz Bola sudjeluje u 

natjecanju ili treningu, financiranje putnih troškova športskih momčadi, sufinanciranje 

državnih ili međunarodnih natjecanja koja se održavaju u Bolu.  

 

Odluka o javnim potrebama u športu u 2022. godini je usvojena sa 7 glasova ZA i 2 glasa 

PROTIV,  te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol, a primjenjuje se od 01. 

siječnja 2022. godine. 

 

POD G) 

Predsjednik vijeća Tonči Buljan je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluke o javnim potrebama 

za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Općine Bol 

za 2022. godinu. 

Za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Općine Bol u  

2022. godini predviđa se ukupno utrošiti 40.000,00 kuna. 

Financijska sredstva iz  ovog Programa koristiti će se za provedbu redovitih djelatnosti stanice 

Hrvatske gorske službe spašavanja na području Općine Bol, temeljem Plana programskih 

aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Split za 2022. godinu. 

 

Odluka o javnim potrebama za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe 

spašavanja na području Općine Bol za 2022. godinu je usvojena sa 7 glasova ZA i 2 glasa 
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PROTIV,  te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol, a primjenjuje se od 01. 

siječnja 2022. godine. 

 

POD H) 

Predsjednik vijeća Tonči Buljan je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o visini iznosa 

Božićnice, dara za djecu i regresa za 2022. godinu. 

Predlaže se da se zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću 

„Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplati Božićnica u 

iznosu od 1.500, 00 kuna. 

Nadalje, predlaže se da se zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, 

Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplati, 

na ime dara za djecu do 15 godina starosti u prigodi Sv. Nikole, iznos od 600,00 kuna po 

djetetu. 

Također se predlaže, zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem 

vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplatiti regres za 

korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 1.500,00 kuna. 

Predlaže se i isplata 2.000,00 kuna novčane nagrade zaposlenima u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i 

Hrvatskoj čitaonici. 

 

Odluku o  visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2022. godinu  vijećnici su 

prihvatili sa 7 glasova ZA i  2 glasa PROTIV, a  ista će biti objavljena u „Službenom 

glasniku“ Općine Bol. 

 

POD I) 

Predsjednik vijeća Tonči Buljan je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluka o investicijama 

Općine Bol. 

U razdoblju od 2022-2024. se planiraju slijedeće investicije:  

-  otkup Doma u Murvici, kanalizacijski i vodoopskrbni sustav i pročistač za Murvicu, difuzni 

hotel Murvica,  

- projekt hortikulturnog parka Ivi i Tončica, otkup zemljišta za zelene površine, uređenje 

parka Ivo i Tončica, 

- uređenje ceste u R3 zoni, 

- uređenje Vukovarske ulice, 

- projekt uređenja Vukovarske ulice, uređenje Vukovarske ulice, 

- glavni projekt uređenja plaže Potočine-Borak-Benačica, uređenje plaže Potočine-Borak-

Benačica, 

- uređenje Postirske ulice, 

- projekt uređenja zgrade zavičajnog muzeja, izvedbeni projekt uređenja zgrade zavičajnog 

muzeja, rekonstrukcija zgrade zavičajnog muzeja, 

- gradnja groblja Sv. Lucija, 

- uređenje Pučiške ulice, 

- rekonstrukcija i uređenje Doma kulture, 

- projekt izgradnje žičare Bol-Vidova gora, otkup Doma na Vidovoj gori, UPU zone 

zaštićenog krajobraza Vidova gora-Koštilo, 

- idejni projekt sportske dvorane i garaže, glavni projekt sportske dvorane garaže, sportska 

dvorana i garaža kod Bijele kuće, 

- glavni projekt parternog uređenja okoliša starog groblja, spomenici, popločenje javnih 

površina kod Dominikanskog samostana, 

- projektna dokumentacija za uređenje igrališta, dječje igralište vrtić, 
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- idejni i izvedbeni projekt reciklažnog dvorišta, reciklažno dvorište. 

 

Odluka o investicijama Općine Bol za razdoblje 2022-2024. je prihvaćen sa 7 glasova ZA i   2 

glasa PROTIV, te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol, a primjenjuje se od 01. 

siječnja 2022. godine. 

 

POD J) 

Predsjednik vijeća Tonči Buljan je vijećnicima je dao uvodno obrazloženje Plana javne 

nabave Općine Bol za 2022. godinu.  

Tijekom 2022. godine Općina Bol će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova 

i usluga čija procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi više od 20.000,00 kuna. 

 

Plan javne nabave Općine Bol za 2022. godinu prihvaćen je sa 7  glasova ZA i 2 glasa 

PROTIV, te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol, a primjenjuje se od 01. 

siječnja 2022. godine. 

 

POD K) 

Predsjednik vijeća Tonči Buljan je vijećnicima ukratko obrazložio Odluku o izvršenju 

proračuna Općine Bol za 2022. godinu.  

Navedenom odlukom je propisano da nosioci i korisnici proračunskih sredstava ne mogu 

preuzimati obveze iznad kvote utvrđene u rashodima Proračuna.  

Proračunskim korisnicima, kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu za 2022. 

godinu, ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim 

slučajevima o čemu odluku donosi Općinsko vijeće općine Bol. 

Proračunski korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim za 

naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, otpremnina, dnevnica, terenskog dodatka i 

pomoći u slučaju smrti. 

Plaće i druga osobna primanja za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećati 

isključivo na temelju odluke Općinskog vijeća.  

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava općine Bol, ovlaštena je 

načelnica općine Bol na temelju Zakona. 

Slobodna novčana sredstva proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom 

da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka. 

Načelnica općine Bol odlučuje o upotrebi sredstava raspoređenih u poziciji tekuća 

proračunska rezerva. 

Vijeće ovlašćuje načelnicu da raspolaže sa iznosom od 5.000,00 kuna za hitne rashode po 

njezinom nahođenju.  

Za osiguravanje zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna 

odgovoran je načelnica općine Bol. 

Pored načelnika općine Bol za zakonsku upotrebu sredstava odgovorna je i osoba zadužena za 

poslove računovodstva. 

Korisnici Proračuna dužni su uz Završni račun Proračuna podnijeti izvještaj o izvršenju 

utroška sredstava. 

Prema ovoj odluci vijeće će o prihodima i rashodima za prvo polugodište raspravljati do 31. 

srpnja 2022. godine za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine, a o godišnjem obračunu 

Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine vijeće će raspravljati do 15. travnja 

2023. godine. Uz godišnji obračun Proračuna Općine Bol, općinsko vijeće raspravlja i o 

računu dobiti i gubitaka javnih poduzeća, javnih ustanova i stalne i tekuće rezerve Općine 

Bol. 
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Odluka o izvršenju proračuna Općine Bol za 2022. godinu je donesena sa 7 glasova ZA i   2 

glasa PROTIV, te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol, a primjenjuje se od 01. 

siječnja 2022. godine. 

 

POD 2 

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s 

financijskim učincima za razdoblje od 2022. do 2024. na području općine Bol se raspravlja na 

kraju svake kalendarske godine. 

U 2021. godini općinsko vijeće je donijelo odluku o prihvaćanju procjene rizika od velikih 

nesreća, a načelnik je u zakonskom roku donio plan operativne provedbe programa aktivnosti 

iz zaštite od požara. 

U 2022. godini je planirano uložiti 1.215.000,00 kuna, u 2023. godini  1.355.000,00 kuna, a u 

2023. godini  1.355.000,00 za razvoj sustava civilne zaštite, i to za financiranje redovne 

djelatnosti DVD-a, sufinanciranje izgradnje vatrogasnog doma, sufinanciranje nabavke novog 

vozila, sufinanciranje rada crvenog križa Brača i HGSS-a. 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu je primljena na znanje. 

Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2022. do 2024. na 

području općine Bol je JEDNOGLASNO prihvaćen, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ 

Općine Bol. 

 

POD 3) 

Predsjednik općinskog vijeća Tonči Buljan je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o 

raspoređivanju sredstava za rad članova vijeća općine Bol za 2022. godinu.  

Predloženom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Bol 

za 2022. 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 2022. 

godine.  

Sredstva planirana u Proračunu Općine Bol za 2022. godinu za financiranje rada političkih 

stranaka, članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

izabranih sa lista grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću iznose 60.000,00 kuna. 

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u visini od 6.450,00 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. 

Predlaže se slijedeća raspodjela sredstava: 

- Kandidacijska lista grupe birača - Katarina Marčić (6 članova) – 38.700,00 kn  

- Socijaldemokratska partija Hrvatske (2 člana) – 12.900,00 kn 

- Hrvatska demokratska zajednica (1 član) – 6.450,00 kn  

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 645,00 kn. 

Predlaže se slijedeća raspodjela sredstava: 

- Kandidacijska lista grupe birača - Katarina Marčić (3 člana) - 1.935,00 kn  

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva 

raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti. 

Utvrđena sredstva će se doznačiti na žiroračun ogranka političke stranke na razini Općine Bol 

i žiroračun vijećnika izabranih s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima. 
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U materijalima predložena odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 

2022. godinu prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ 

Općine Bol. 

 

POD 4) 

Tonči Buljan je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o socijalnoj skrbi općine Bol.  

Prema navedenoj Odluci svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i 

potreba osoba koje je dužan uzdržavati. 

Socijalnom skrbi osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osobnih životnih potreba 

socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama koje one same ili uz pomoć članova 

obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih 

okolnosti. Takve su osobe u stanju socijalne potrebe i mogu biti korisnici socijalne skrbi. 

Sustav socijalne skrbi počiva na načelima solidarnosti i supsidijarnosti, što znači da je svatko 

dužan brinuti se za zadovoljenje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu ili 

po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati. Isto tako svatko je svojim radom, prihodima i 

imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne 

ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova obitelji koje se ne mogu brinuti o sebi. 

Općina Bol u okviru svog samoupravnog djelokruga, među ostalim, osigurava lokalne potrebe 

stanovnika u oblasti socijalne skrbi.  

Cilj Odluke jest sagledavanje potreba, te vrsta i oblika pomoći osobama u stanju socijalne 

potrebe na području općine Bol, kako bi se kroz Proračun osigurala potrebna sredstva i 

odlukom odredili korisnici i prava po osnovi socijalne skrbi. 

Ovom Odlukom detaljno se definiraju oblici i opseg socijalne skrbi, a naročito slijedeće: 

1. pravo na naknadu za troškove stanovanja, 

2. pravo na naknadu za troškove ogrjeva,  

3. pravo na jednokratnu naknadu, 

4. pravo na naknadu za novorođeno dijete, 

5. pravo na naknadu za troškove prijevoza, 

6. pravo na naknadu za školovanje – novčane potpore učenicima i studentima, 

7. pravo na naknadu troškova nabavke radnih bilježnica za učenike osnovne škole, 

8. drugi oblici naknada ( ugovor o doživotnom uzdržavanju, zlatni pir i dijamantni pir, 

potpomognuta oplodnja, stalna (mjesečna) novčana pomoć za višečlane obitelji, stalna 

(mjesečna) novčana pomoć za socijalno ugroženim osobama, pomoći za liječenje i 

podmirenje troškova djece u ustanovama za predškolski odgoj). 

Lea Marinković predsjednica Odbora za socijalnu skrb je kazala da je Odbor na svojoj 3/2021 

sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine dao pozitivno mišljenje o prijedlogu ove 

odluke. 

Na 2/2021 sjednici Odbora se prvi put raspravljalo o novom prijedlogu Odluke o socijalnoj 

skrbi općine Bol. Tada je utvrđeno da je prijedlog odluke prihvatljiv, ali da treba bolje utvrditi 

kriterije za isplatu naknade za opremanje djeteta. 

Članovi Odbora predlažu da se naknada isplaćuje podnositelju zahtjeva, a ako je naknada do 

20.000,00 kn godišnje, naknada se plaća u roku od šest mjeseci od ostvarivanja prava na 

naknadu, a ako je naknada veća od 20.000,00 kn plaća se u godišnjim obrocima po 10.000,00 

kn do isplate, s time da se prvi obrok plaća u roku od šest mjeseci od ostvarivanja prava na 

naknadu. Svaki idući obrok se plaća najkasnije do 31.12. tekuće godine. 

Uvjet za isplatu godišnje naknade je dostava potvrde o prebivalištu (ne starije od 30 dana) za 

podnositelja zahtjeva, dijete i drugog roditelja ukoliko ga ima. 

Članovi Odbora su utvrdili iznimke od odredbe o stvarnom boravištu na području općine Bol 

najmanje zadnjih pet godina, tako da članak 5. točka 3. glasi: 
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„Odredba o stvarnom boravištu na području općine Bol „najmanje zadnjih pet godina“ se ne 

odnosi na učenike i studente koji se školuju odnosno studiraju izvan općine Bol do navršene 

27. godine života, te za starije i nemoćne osobe koji su korisnici domova za starije i nemoćne 

izvan općine Bol.“ 

Članovi Odbora predlažu da u članku 16. stavak B treba dodati slijedeću točku: svim osobama 

starijim od 90 godina, bez obzira na imovinsko stanje, dat će se 500,00 kn povodom Božićnih 

blagdana.  

 

Predloženu Odluku o socijalnoj skrbi općine Bol vijećnici su prihvatili sa 8 glasova ZA i 1 

glasom PROTIV, a  isti će biti objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Bol. 

 

POD 5) 

Predsjednik općinskog vijeća Tonči Buljan je vijećnike upoznao sa Planom razvoja Općine 

Bol za razdoblje 2021.-2027. godine. 

Plan razvoja je temeljni strateški dokument razvoja lokalne zajednice, formiran u svrhu 

planiranja, provedbe, kontrole i ocjenjivanja ukupnog razvitka jedinice lokalne samouprave. 

Plan razvoja je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne 

samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških i posebnih ciljeva iz 

akata strateškog planiranja viših razina. Polazeći od razvojnih potreba, ali i potencijala 

jedinice lokalne samouprave, Planom razvoja se utvrđuju vizija, strateški ciljevi, posebni 

ciljevi i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, financiranje i provedbu 

razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promjena u gospodarstvu i društvu u cjelini Plan 

razvoja služi kao vodič i okvir lokalnoj samoupravi u procesu razvoja i definiranju potreba za 

novo programsko razdoblje Europske unije za razdoblje 2021.-2027. 

Tonči Buljan je kazao da je načelnica imenovala savjetodavno tijelo od 35 članova - 

Partnersko vijeće koje je davalo sugestije izrađivaču Plana. 

Također je istaknuo da je prijedlog Plana bio na javnom savjetovanju 30 dana te da nije 

zaprimljena ni jedna primjedba na isti. 

Zbog toga je Tonči Buljan pozvao vijećnike na usvajanje predloženog Plana koji je izrađen u 

suradnji s tvrtkom Sevoi dana consulting j.d.o.o. temeljem ugovora 004-2020 od prosinca 

2021. godine. 

 

Vijećnici su sa 7 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa prihvatili predloženi Plan razvoja 2021. 

-2027. godine. 

 

POD 6) 

Predsjednik vijeća Tonči Buljan je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o osnivanju 

Odbora za promet. 

Povjerenstvo za promet je radno tijelo vijeća općine Bol koje razmatra pitanje iz svog 

djelokruga, daje vijeću svoje prijedloge, savjete , mišljenja o regulaciji prometa na području 

općine, prati i predlaže mjere za unaprjeđivanje regulacije prometa te aktivno sudjeluje u 

izradi odluke o regulaciji prometa čiji prijedlog će za vijeće općina Bol izraditi ovlaštena 

tvrtka. 

Za članove Povjerenstva za promet na području općine Bol Tonči Buljan je predložio  

predsjednika i četiri člana i to: 

1. Ivan Cvitović, predsjednik 

2. Dalibor Pavošević, član  

3. Mijodrag Miljević, član  

4. Franka Marinković, član  

5. Damir Palavra, član 
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Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili predloženu odluku o osnivanju Odbora za promet, 

a  odluka će se objaviti  u „Službenom glasniku“ Općine Bol. 
 
Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika 

Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19) čuva u uredu  

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol. 

 

 

Sjednica je završila u 18.15 sati 

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković  

 

 

Predsjednik vijeća: 

 

Tonči Buljan 


