
                      
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BOL 

 

Klasa: 024-05/22-01/24 

Ur. broj: 2181-18/22-01/01 

Bol, 18. ožujka 2022. 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 1/2022 sjednice općinskog Vijeća održane 

dana 17. ožujka 2022. godine, sa početkom u 18.30 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,  Tihomir Marinković, Ante Selak (drugi potpredsjednik općinskog vijeća). 

 

Izočni: Jakov Okmažić - opravdano 

 

Ostali nazočni: Katarina Marčić - načelnica Općine Bol, Siniša Soljačić - direktor KJP 

Grabov rat, Ivana Kusanović - predsjednica Vijeća za koncesijska odobrenja, Stipe Karmelić - 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, 

Joško Egekher - predstavnik medija.  

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je  8 vijećnika. 

 

B) Dnevni red, predložen u materijalima i nadopunjen točkom 12., je prihvaćen 

JEDNOGLASNO, te glasi:  

 

1. Izvješće o radu načelnice Općine Bol za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine. 

- Odluka o prihvaćanju izvješća 

 

2. Rasprava i donošenje odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području općine Bol. 

- Prijedlog cjenika odnosno obrazloženje cijene minimalne javne usluge. 

 

3. Rasprava i donošenje odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite za područje Općine Bol. 

- Suglasnost područnog ureda civilne zaštite Split. 

 

4. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na 

pomorskom dobru na području Općine Bol. 

 

5. Rasprava i donošenje odluke o korištenju javnih površina na području Općine Bol. 
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6. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje javnih površina. 

 

7. Rasprava i donošenje odluke o donošenju zajedničke odluke o izradi prostorno planske 

dokumentacije. 

 

8. Rasprava i donošenje zaključka o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za k.o. 

Bol za 2022. godinu. 

- Izvješće o radu povjerenstva i o namjenskim utrošenim sredstvima u 2021. godini 

 

9. Ponuda za ostvarivanje prava prvokupa dijela čest. zgr. 322/2 k.o. Bol. 

- Odluka o neprihvaćanju ponude. 

 

10. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine Bol (sjedište općine). 

 

11. Rasprava i donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ravnateljice Općinske knjižnice “Hrvatska čitaonica“ Bol. 

 

12. Rasprava i donošenje odluke o zamolbi Jedriličarskog kluba Labud. 

 

C) Primanje na znanje zapisnika sa 7/2021 sjednice vijeća. 

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

pismena primjedba na zapisnik sa 7/2021 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 je kazala da je obavljen tehnički pregled nove zgrade općine zgrade i nije bilo 

primjedbi na tehničku ispravnost. Međutim, došlo do je greške pri izdavanju građevinske 

dozvole u tehničkom opisu, odnosno katnosti zgrade što je Ured za graditeljstvo u Supetru 

mora ispraviti po službenoj dužnosti,  te je potrebno ponoviti postupak tehničkog pregleda. 

Novi tehnički pregled se očekuje početkom travnja. 

Vezano uz gradnju novog groblja načelnica je kazala da je za Izmjene i dopune UPU-a groblja 

dobiveno mišljenje od Županijskog ureda za zaštitu okoliša i posebni uvjeti od svih ostalih 

javnopravnih tijela tako da se može krenuti u postupak javne rasprave. 

Što se tiče lokacijske dozvole za gradnju prve fazu groblja, istaknula je da još nismo dobili 

mišljenje Ministarstva zaštite okoliša. Nacrt dokumenta je na javnom savjetovanju, a ovisno o 

izvješću sa javnog savjetovanja izdaje se ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. 

Načelnica je upoznala vijećnike da je održan sastanak u Lučkoj upravi sa ravnateljem 

Maroevićem na temu gradnje luke na Račiću. Prema dostupnim informacijama 2. Izmjene i 

dopune lokacijske dozvole su u završnoj fazi, slijedi zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, 

a zatim zahtjev za dobivanje građevinske dozvole.  

Načelnica je podsjetila nazočne sa problematikom nabavke novog vozila za DVD Bol iz 

2020. godine. Naime, vozilo je preuzeto i potpisan je primopredajni zapisnik. 

Ukupna cijena vozila je bila 1.559.500,00 kn, a isplaćeno je 1.079.750,00 kn. Dakle, 

479.750,00 kuna  nije plaćeno jer su uočeni neki nedostaci.  

Isporučitelj Hidraulika Kurelja je zahtijevao da mu se vozilo vrati u Sloveniju kako bi 

otklonio nedostatke, ali DVD Bol to nije napravio.  
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U međuvremenu je Hidraulika Kurelja pokrenuo spor protiv DVD Bol i kroz posljednju 

godinu dana se desilo nekoliko pravnih momenata, a niti jedan ne idu u prilog DVD-u. Sudski 

vještak je utvrdio da je neisporučenih dijelova u vrijednosti od zanemarivih 5.000,00 kn.  

Zatim je tužitelj od suda zahtijevao određivanje prethodne mjere osiguranja tražbine u visini 

glavnice zajedno sa sudskim troškovima i kamatama te su za iznos od 541.000,00 kn 

blokirana sredstva DVD-u.  

Načelnica je naglasila da sud takvu mjeru donosi kada procjeni da je velika vjerojatnost da će 

ishod biti povoljan za tužitelja, a tužitelj se u svojem zadnjem podnesku referira najviše na 

činjenicu da tuženik DVD Bol u za to predviđenom roku prema Zakonu o obveznim 

odnosima nije prigovorio na ispravnost isporučenog vozila.  

Dakle  situacija za DVD je nepovoljna, osim glavnice prijete i visoke kamate te sudski 

troškovi  (trenutno se to kreće oko 100.000,00 kuna).  

Načelnica je kazala da je Općina Bol prebacila DVD-u iznos dostatan za funkcioniranje bez 

blokade kako bi  zaposlenici mogli primati plaće i funkcionirati na dnevnoj bazi. 

Također je istaknula da će DVD Bol, prema odluci Upravnog odbora,  putem odvjetnika 

tužitelju tvrtki Hidraulika Kurelja predložiti sudsku nagodbu. 

Načelnica je upoznala vijećnike da je u siječnju održan još jedan sastanak sa APN-om vezano 

uz gradnju stanova iz programa POS-a. Na tom sastanku je  potpisan Ugovor o darovanju 

čestice. Sada čekamo uknjižbu vlasništva APN-a za tu česticu na nadležnom sudu, a nakon 

toga  će se pristupiti izradi projektnog zadatka. 

Načelnica je kazala da je u proteklom razdoblju intenzivno održavala sastanke vezano za 

realizaciju bujičnog kanala u ulici Bračka cesta te da je i službeno zatražila sufinanciranje od 

Hrvatskih voda i  Hrvatskih cesta.  

Istaknula je da je kanal kompleksan jer nije klasični otvoreni bujični kanal koji bi bio u 

nadležnosti i odgovornosti Hrvatskih voda.  

Naime, ovaj kanal bi prikupljao i bujične ali i slivne  i oborinske ceste stoga su „Hrvatskim 

vodama“ načelno potvrdili sufinanciranje 70% od troškova kanala, bez cestarskog dijela ili 

bilo kakvih drugih troškova nevezanih za sami kanal. Hrvatske ceste su se obvezale 

financirati cestarski dio.  

Načelnica je istaknula da ni jedni ni drugi nemaju osigurana sredstva pa se ista još trebaju 

osigurati rebalansom ili proračunom tako da načelnica očekuje još dosta razgovora po tom 

pitanju. 

Načelnica je izvijestila vijećnike o održanom sastanku sa ravnateljicom Uprave pomorstva 

Ninom Perko u Ministarstvu pomorstva na temu dugoročne koncesije na području Zlatnog 

rata. Na sastanku je bila i  pročelnica Dorčić iz Ureda za pomorstvo u SDŽ i njeni suradnici. 

Zaključeno je da je potrebno riješiti prethodno pitanje koncesije iz 2017. godine, prije nego se 

krene u eventualno novu dugoročnu koncesiju no prijepor je oko toga tko je nadležan ili čija 

je obveza riješiti prethodno pitanje.  

Načelnica je prošli tjedan održala i sastanak po tom i drugim pitanjima sa županom Bobanom. 

Župan ustraje u svome stavu i  odbija mogućnost da  skupština SDŽ donese odluku o 

poništenju postupka koncesije iz 2017. godine.  Zaključeno je da će angažirati odvjetnički 

ured specijaliziran za to pravo da vidimo pravne mogućnosti.  

Načelnica je izvijestila vijećnike da je održana redovna sjednica Stožera civilne zaštite po 

pitanju pripreme protupožarne sezone.  

Vezano uz izbjegličku krizu i stanje u Ukrajini, načelnica je kazala da je održan  sastanak svih 

čelnika JLS-a otoka Brača. Tema sastanka je bilo pitanje raspoloživih kapaciteta za smještaj 

izbjeglica.  

Načelnica je rekla da u Bolu trenutno imamo prijavljeno nekoliko ukrajinskih obitelji 

smještenih kod domaćina. Prijava izbjeglica nije obvezna, ali se prijavom preko Crvenog 

križa može dobiti i psiho socijalna ili s druga pomoć. 
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Načelnica je istaknula da, iako za sada jedinice lokalne samouprave nemaju nikakvu obvezu 

prema izbjeglicama, Općina Bol je uključena u ovu krizu savjetima, razgovorima te smo 

ponudili da sva djeca izbjeglica mogu pohađati Osnovnu školu Bol. 

Načelnica je izvijestila nazočne da radovi u Murvici teku po planu bez većih problema. Do 

sada je izgrađeno 53% kolektora, 26% vodovoda i 58% tlačnog cjevovoda. Uređaji za 

pročišćavanje otpadnih voda i crpna stanica su u visokom stupnju gotovosti.  

Načelnica je istaknula da se radi o investiciji od 9. 135.000,00  HRK + PDV i da su sva 

sredstva osigurana iz EU fondova. Stoga je važno da sve bude po planu, te da se završi do 

kraja godine kako sa provedbom aplikacije ne bi imali problema. 

Načelnica je upoznala nazočne sa projektom uređenja dječjeg igrališta u vrtiću Mali princ.  

Taj projekt podrazumijeva profiliranje postojećeg terena, izvedbu dječjeg igrališta prema 

glavnom arhitektonskom projektu te uređenje terena u granicama igrališta.  

Projekt se provodi u dvije faze, I. faza su građevinsko zanatski radovi u vrijednosti od 

958.000,00 kn sa uključenim PDV-om, II. faza je opremanje  igrališta u vrijednosti 

581.000,00 kn.  

Igralište je predviđeno u dvije funkcionalne cjeline,  igralište za jasličku djecu i igralište za 

svu stariju djecu.  

Ukupna  vrijednost investicije je 1.568.000,00 kn, a Ministarstvu regionalnog razvoja u 

programu za otoke je prijavljena prva faza u iznosu od 958.000,00 kn. Načelnica je istaknula 

da je maksimalni iznos dobivenih sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja 600.000,00 

kn, dok je ostalo potrebno osigurati iz proračuna. 

Načelnica je kazala da je, na prijedlog ravnateljice knjižnice Jadranke Nejašmić, kreiran 

projekt s ciljem uređenja i očuvanja Piscine na Zlatnom ratu.  

Projekt je prijavljen Ministarstvu kulture u sklopu programa očuvanja materijalne baštine. 

Vrijednost tog projekta je oko 175.000,00 kn, a od ministarstva je zatraženo 150.000,00 kn. 

Načelnica je izvijestila nazočne da su nam, u sklopu investicijskog natječaja Ministarstva 

kulture, odobrena sredstva za 2. fazu  opremanja kina u iznosu od  100.000,00 kn.  Time će 

biti obuhvaćena izrada nove konstrukcije za kino platno te nabavka projekcijskog platna za 

kino dvoranu. Podsjetila je vijećnike da smo prvom fazom opremili dvoranu novim sistemom 

zvučnika. 

 

E)    Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale 

Vijećnik Ante Selak je od načelnice zatražio konkretnije rokove, odnosno vremenski okvir 

realizacije pojedinih projekta. Posebno je istaknuo pitanje rokova za izgradnje luke na Račiću. 

Načelnica je kazala da je nezahvalno govoriti o rokovima izgradnje luke na Račiću, osobito 

zbog toga što gradnja ne ovisi o nama.  Načelnica je istaknula da prema njenim dojmovima 

postoji stvarna želja Lučke uprave da se projekt realizira te da su sredstava za izgradnju luke 

osigurana u 100 % - tnom iznosu.  

Ante Selak je također pitao koji su očekivani rokovi izgradnje stanova POS-a. 

Načelnica je kazala da je općina ispunila svoje obveze, te da je potpisan ugovor o darovanju 

dodatne čestice zemlje. Trenutno je u postupku uknjižba APN-a na tu nekretninu. Načelnica je 

istaknula da je APN, prema njenom dojmu iz ostvarenih kontakata, ozbiljan institucija te se se 

nada skoroj realizaciji ovog projekta. 

Ante Selak je pitao može li projekt izgradnje DVD-a aplicirati na sredstva iz EU fondova. 

Načelnica je kazala da trenutno nema natječaja gdje možemo aplicirati, ali da se natječaji 

prate, te da ćemo pravodobno aplicirati sa pripremljenim projektima. 

Ante Selak je pitao u kojoj je fazi spor sa Planinarskim društvom Mosor oko Vidove gore. 

Načelnica je kazala da oko tog spora još postoje neke pravne dubioze, ali da je Planinarsko 

društvo ponudilo Općini Bol Dom na Vidovoj gori za cca 1.200.000,00 kn.  
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Načelnica smatra da je to dobar posao za općinu ako se u razumnom roku općina bol uknjiži 

na nekretnini, ali će još izvršiti još neke provjere i dodatne konzultacije sa pravnim 

stručnjacima. 

Ante Selak je pitao kada će se sastati Odbor za promet, vezano uz prometnu problematiku u 

mjestu, a osobito vezano uz problem prometa na Šetnici. 

Načelnica je kazala da će se uskoro sastati Odbor za promet i raspravljati o prometnoj 

problematici. 

Zdravko Bartulović je pitao u kojoj je fazi projekt uređenja košarkaškog igrališta na Poljani. 

Načelnica je odgovorila da je projekt završen i procijenjeni su troškovi na iznos 600.000,00 

kuna. Odluka o realizaciji nije donesena jer u isto vrijeme smo u proceduri ishođenja 

lokacijske dozvole za garaže i sportsku dvoranu zajedno sa otvorenim igralištem za male 

sportove na Poljani. Načelnica je obavila razgovor sa pročelnikom za obrazovanje u SDŽ koji 

je kazao da postoji mogućnost sufinanciranja sportske dvorane od strane Ministarstva 

obrazovanja. Bila bi šteta započeti investiciju za koju imamo projekt i troškovnik, a nakon 

dvije godine sve to srušiti radi realizacije projekta garaže i sportske dvorane. 

Zdravko Bartulović je kazao da bi trebalo urediti košarkaško igralište jer je veliko pitanje 

kada će doći do realizacije garaža i sportske dvorane.  

Zdravko Bartulović je kazao da je zahtjev prema Elektro Dalmaciji Brač za pojačanje snage 

struje na području Benačica-Mali rat i na Rivi upućen prije dvije godine i da se još nije 

realizirao. 

Načelnica je kazala da će kontaktirati odgovorne i pokušati ubrzati pojačanje struje na tim 

lokacijama. 

Ante Selak je pitao kakve su projekcije TZO-a Bol za slijedeću turističku sezonu. 

Načelnica je kazala da će se uskoro održati turističko vijeće i skupština TZO-a, te da ćemo 

tada imati potpunije podatke o predstojećoj sezoni.  

Načelnica je istaknula naše komparativne prednosti u odnosu na neke druge zemlje (mnogim 

zemljama smo najbliža auto destinacija), te je istaknula da se bolski hoteli otvaraju prema 

ranije najavljenim planovima. 

 

DNEVNI RED: 

POD 1)  

Načelnica općine Bol Katarina Marčić je vijećnicama podnijela Izvješće o radu načelnice 

Općine Bol za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine. 

U svome izvješću je navela da su u svibnju 2021. godine održani izbori za lokalnu 

samoupravu, te da je tada izabrana za načelnicu Općine Bol. 

Dana 11. lipnja 2021. godine je održana konstituirajuća sjednica vijeća Općine Bol, a dana 25. 

lipnja 2021. godine su vijećnici izabrali radna tijela koja su nakon toga otpočela sa radom.  

Na 4/2021 sjednici općinskog vijeća održanoj 22. srpnja 2021. godine donesena je odluka o 

javnim priznanjima za 2021. godinu, odluka o zaštiti od buke, doneseno je izvješće o planu 

upravljanjem imovinom za 2020. godinu i raspravljalo se o eventualnoj prodaji zemljišta u 

Murvici.  

Na 5/2021 sjednici općinskog vijeća održanoj 23. rujna 2021. godine donesen je polugodišnji 

izvještaj o izvršenju proračuna općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine, 

prihvaćeno je izvješće o programu održavanja komunalne infrastrukture i o programu gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini. Na istoj sjednici je donesena 

odluka o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2021. godinu, donesena je odluke o 

zabrani izvođenja radova za 2022. godinu, donesena je odluka o planu upravljanja imovinom 

za 2022. godinu, te je donesena odluka o raspisivanju natječaja za prikupljanje ponude za 

prodaju zemljišta u Murvici.  
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Na 6/2021 sjednici općinskog vijeća održanoj 30. studenog 2021. godine se raspravljalo o 

prijedlogu prihoda i rashoda proračuna općine Bol za 2022. godinu i o projekciji proračuna za 

2023. i 2024. godinu. Na istoj sjednici je donesena odluka o prodaji nekretnine u Murvici, o 

imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića, o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih 

poreza za 2022. godinu.  

Na 7/2021 sjednici općinskog vijeća održanoj 21. prosinca 2021. godine donesena je odluka o 

prihvaćanju proračuna općine Bol za 2022. godinu i o projekciji proračuna za 2023. i 2024. 

godinu sa pratećim odlukama, usvojena je analiza stanja sustava civilne zaštite, donesena je 

odluka o raspoređivanju sredstava za rad članova vijeća općine Bol za 2022. godinu, donesena 

je odluka o socijalnoj skrbi općine Bol i donesena je odluka o prihvaćanju plana razvoja 

općine Bol za razdoblje 2021-2027. 

Istaknula je da je na svakoj sjednici izvješćivala vijećnike o radu, a vijećnici su redovno 

postavljali pitanja i dobivali odgovore radi bolje informiranosti.  

Budući da je Načelnica po zakonu ujedno i predsjednica TZO Bol,  brinula je o 

funkcioniranju rada Turističke zajednice.  

Načelnica je istaknula da je u razdoblju od srpnja do prosinca 2021. godine: 

Donijela Odluku o promjeni člana uprave društva Grabov rat, kojom je razriješen je gospodin 

Mirko Perić, a imenovan gospodin Siniša Soljačić o čemu su vijećnici dobili pisanu obavijest. 

Imenovala članove upravnih tijela općinskih institucija - Upravnog vijeća vrtića te Stručnog 

vijeća Centra za kulturu.  

Održala sastanak sa predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja vezano za financijsku 

potporu našim projektima.  

Održala sastanak sa ravnateljem Lučke uprave SDŽ vezano za nastavak projekta izgradnje 

nove luke u Bolu.  

Sudjelovala u izradi Strateškog plana razvoja Općine Bol i Provedbenog plana za mandatno 

razdoblje.  

Potpisala memorandum o svjetlosnom onečišćenju sa čelnicima JLS sa susjednog otoka Hvara 

s ciljem smanjenja svjetlosnog onečišćenja kroz 5 načela.  

Održala sjednicu Stožera civilne zaštite po pitanju pripreme protupožarne sezone te 

provođenju protuepidemijskih mjera.  

Sudjelovala na svečanoj sjednici povodom Dana Općine 5. kolovoza.  

Sudjelovala na sjednici skupštine „Brač prijevoz“ te na sjednici skupštine „Brač 500+“. 

Sudjelovala na koordinaciji načelnika po pitanju zdravstva na otoku Braču, te nastavno 

sudjelovala na sastanku čelnika JLS svih otoka u SDŽ sa Županom po pitanju zdravstva otoka 

Brača.  

Potpisala novi Ugovor o sufinanciranju Srednje škole Bol u suradnji sa hotelskim kućama. 

Održala sastanak sa direktorom APN vezano za nastavak programa poticanje stanogradnje 

koja traje od 2010. godine. Revidirala i pročistila konačnu listu i potpisala Ugovor o 

darovanju treće manje čestice za izgradnju POS stanova.  

U uredu pročelnice Ureda za pomorstvo održan sastanak vezan za dugoročnu koncesiju na 

plaži Zlatni rat, te sastanak sa predstavnicima planinarskog društva Mosor u vezi spora oko 

doma na Vidovoj gori s ciljem revitalizacije tog područja.  

Održala sastanak sa predstavnicima Hrvatskih voda u vezi sufinanciranja izgradnje bujičnog 

kanala Borak. 

Imenovala sam lokalnu koordinatoricu Dijanu Žderić za obavljanje i koordiniranje strateškog 

planiranja u općini Bol.  

Presjedala redovnim sjednicama Vijeća i Skupštine TZO Bol.  

Sudjelovala na sjednicama skupština LAG-a i LAGUR-a otoka Brača.  
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Održavala svakodnevne sastanke sa mještanima sukladno potrebama radi rješavanja 

problematike iz djelokruga poslova općinske uprave, komunalnog poduzeća i javnih ustanova 

u vlasništvu Općine Bol.  

Održavala kontakte sa odgovornim osobama u SDŽ, u državnim institucijama i na nivou 

otoka Brača.  
 

Vijećnici su sa 7  glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donijeli odluku o prihvaćanju 

Izvješća o radu načelnice Općine Bol za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine, a ista će biti 

objavljena u "Službenom glasniku" Općine Bol. 

 

POD 2 

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

načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Bol. 

Sukladno važećim propisima predlaže se donošenje nove Odluka o načinu pružanja javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Bol. 

Donošenjem novog Zakona o gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj 84/21), 

propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu 

pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.  

Nadalje je člankom 178. stavkom 1. istog Zakona određeno da je predstavničko tijelo jedinice 

lokalne samouprave dužno donijeti odluku o načinu pružanja javne usluge u roku od šest 

mjeseci od dana stupanja snagu ovoga Zakona, odnosno do 31. siječnja 2022. godine. 

Općina Bol, Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, 

uređuje način pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bol. 

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada 

na području Općine putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada 

ovlaštenoj osobi za njegovu obradu.  

Javna usluga uključuje sljedeće usluge:  

– uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge:  

1. miješanog komunalnog otpada  

2. biootpada  

3. reciklabilnog komunalnog otpada i  

4. glomaznog otpada jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika. 

Predložena odluka je bila na javnom savjetovanju, te nije zaprimljena ni jedna primjedba na 

predloženi sadržaj odluke. 

Predsjednik općinskog vijeća Tonči Buljan je upoznao vijećnike sa prijedlogom Cijene 

minimalne usluge odvoza otpada na području Općine Bol koji je koncesionar tvrtka Michieli - 

Tomić d.o.o. obrazložio u popratnom dopisu. 

Koncesionar je u obrazloženju detaljno iznio predviđanja svih prihoda i rashoda tvrtke  

Michieli -Tomić d.o.o. na području otoka Brača. 

Koncesionar predlaže minimalnu cijenu javne usluge za kategoriju kućanstva u iznosu od 

59,72 kn (bez PDV-a), a za kategoriju ne kućanstva predlaže minimalnu cijenu javne usluge u 

iznosu od 123,98 kn (bez PDV-a). 

Također predviđaju popuste  za ne kućanstva u iznosu od 50 % ukoliko odlažu do 480 litara 

otpada mjesečno, a popust od 30 % ukoliko odlažu 480-960 litara otpada mjesečno. 

U raspravi su vijećnici istaknuli konkretne probleme koji se javljaju na terenu vezano uz 

sakupljanje komunalnog otpada na području općine Bol i predložene cijene javne usluge. 

Lea Marinković je upozorila da mnogi građani iznajmljuju apartmane „na crno“ , nemaju 

kante, a gosti u takvim apartmanima ostavljaju smeće uz kontejnere. Ističe da smo svi dužni 

prijaviti nadležnim institucijama takve nelegalne iznajmljivače. Također je kazala da trenutno 
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nema načina da se utvrdi tko spada u kategoriju kućanstvo, a tko u kategoriju ne kućanstvo 

(iznajmljivači). 

Načelnica je kazala da je u pripremi Uredba Vlade sa registrom iznajmljivača. 

Tihomir Marinković je kazao da  svi vidimo tko su prekršitelji, da se prekršitelji mogu lako 

detektirati, ali da većina građana ide linijom manjeg otpora i nezamjeranja sa prekršiteljima. 

Ivica Cvitović je kazao da radnici Grabovog rat svakodnevno sakupljaju smeće oko molok 

kontejnera, te da treba djelovati i edukativno na građane i goste Bola. Predlaže tiskanje letaka 

koji bi gostima objašnjavali način odlaganja otpada na Bolu. Smatra da bi apartmani trebali 

imati kante za odlaganje otpada, a ne kartice za odlaganje u kontejnere. Te kartice vlasnici 

apartmana često i ne daju gostima, a ponekad ih gosti ne znaju ni koristiti. 

Siniša Soljačić je kazao da je u planu postavljanje video nadzora na Račiću i na Velom mostu, 

te da će tada biti lakše detektirati i sankcionirati prekršitelje na tim lokacijama. 

Ante Selak smatra da treba iznaći nova tehnička rješenja korištenja molok kontejnera ( 

plaćanje odlaganja otpada kovanicama, kreditnim karticama i sl. ). Ističe da mnogi gosti žele 

otpad odložiti na ispravan način i platiti uslugu, ali nemaju karticu te su prisiljeni ostaviti 

otpad pored kontejnera. 

Načelnica je kazala da još nije iznađen mehanizam koji bi to omogućio, ali se radi na tome. 

Tihomir Marinković je kazao da je predložena odluka nedorečena te pruža mogućnost 

zlouporabe i manipulacije. 

 

Vijećnici su sa  7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donijeli predloženu odluku o načinu 

pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Bol, a ista će biti 

objavljena u "Službenom glasniku" Općine Bol. 

 

POD 3) 

Tonči Buljan je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Bol. 

Predloženom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na 

području u Općine Bol s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima radi smanjenja rizika 

od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja 

posljedica katastrofa i velikih nesreća.  

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite u spašavanju stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara Općine Bol predlažu se se kako slijedi:  

1. Komunalno društvo Grabov rat d.o.o., Bol, Uz Pjacu 2,  

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bol, Bol, Hrvatskih domobrana 3, 

 3. BIG BLUE-SPORT, d.o.o., Bol, Podan Glavice 2,  

4. Nautic center Bol d.o.o., Bol, Marka Marulića 3.  

Aktivirane i mobilizirane pravne osobe i ostali subjekti od interesa za civilnu zaštitu na 

području Općine imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provođenju 

mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama sukladno 

odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i važećim pod zakonskim aktima.  

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Bol zaključuje se 

ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna 

sredstva te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Općine.  

Na predloženu odluku je, sukladno zakonskim odredbama, ishođena suglasnost Ministarstva 

unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite. 

 

Predloženu Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području u Općine Bol vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u 

„Službenom glasniku“ Općine Bol. 



 

 

9 

 

POD 4) 

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

naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području Općine 

Bol. 

Nositelji koncesijskih odobrenja za djelatnosti na pomorskom dobru koja su navedena u 

Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području općine Bol, plaćaju naknadu 

prema Uredbi o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru i naknadu za 

korištenje komunalne infrastrukture prema ovoj odluci.  

Općini Bol se plaća naknada za podmirenje troškova čišćenja plaže i odvoza smeća, za 

podmirenje troškova spasilačke službe na moru, za podmirenje troškova organiziranja 

regulacije prometa na području pomorskog dobra, za podmirenje troškova redara i čuvara na 

pomorskom dobru, za podmirenje troškova Bijele i Plave zastave, za podmirenje troškova 

ispitivanja kakvoće mora i podmirenje troškova korištenja općinske imovine (kiosci, stolovi, 

stolice, pontoni i sl.). Sve navedene naknade se zajednički zovu naknada za korištenje 

komunalne infrastrukture.  

Naknada za korištenje komunalne infrastrukture ne obuhvaća troškove električne energije i 

vode. 

Naknada za korištenje komunalne infrastrukture plaća se u cijelosti, bez obzira na godišnje 

razdoblje u kojem se pruža usluga na pomorskom dobru. 

Naknada za korištenje komunalne infrastrukture zajedno sa naknadom za koncesijsko 

odobrenje plaća se u dva obroka i to: 50 % u roku od osam dana od dostave računa, a 50 % 

najkasnije do 15. srpnja tekuće godine. 

U odnosu na do sada važeću odluku o  naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na 

pomorskom dobru na području Općine Bol može se govoriti o povećanju cijena za većinu 

stavki. 

Ante Selak je rekao da je predstojeća turistička sezona upitna zbog krize na istoku Europe, te 

da nije vrijeme za predloženo povećanje cijena. Istaknuo je da je za kioske koje je lani 

koristila općinska tvrtka Grabov rat, predviđeno povećanje cijene komunalne infrastrukture i  

koncesijskog odobrenja od skoro 300 %. Smatra da lokalnim gospodarstvenicima  treba 

pomoć u ovim kriznim vremenima, a ne im višestruko povećavati namete. Također je 

istaknuo selektivno povećavanje cijena pojedinim korisnicima, te je od načelnice zatražio 

pojašnjenje kriterija za ovakav selektivan tretman pojedinih korisnika pomorskog dobra. 

Načelnica je kazala da se ovaj prijedlog odluke pripremljen prije krize na istoku Europe 

odnosno prije početka rusko-ukrajinskog rata, te da se o povećanju cijena razgovaralo i u 

starom sazivu vijeća, ali odluka tada nije bila donesena. 

Prilikom pripreme ove odluke uzimalo se u obzir da je za neke djelatnosti cijena na Zlatnom 

ratu bila duplo jeftinija nego u poslovnim prostorima u mjestu, što nije tržišno opravdano.  

Drugi kriterij je gospodarenje općinskim resursima pažnjom dobrog gospodarstvenika, jer 

općina treba brinuti o sveukupnim potrebama građana.  

Obrtnici na plaži Zlatni rat će zadnji osjetiti eventualnu buduću krizu jer će kupača na plaži 

Zlatni rat biti i kada Bol eventualno ne bude ostvarivao visoke rezultate u dolasku gostiju i 

broju noćenja.  

Načelnica smatra da bi bilo pošteno braniti interese svih obrtnika na Bolu, a ne samo onih koji 

posluju na pomorskom dobru. 

Također je istaknula da su u zadnje vrijeme neki vijećnici izloženi pritiscima obrtnika koji se 

ovim prijedlogom odluke osjećaju ugroženi, a koji su do sada bili privilegirani. 

Tihomir Marinković je kazao da prošle 2021. godine nije poštivan zaključak iz 2020. godine o  

smanjenju naknada za korištenje javne površine i pomorskog dobra, odnosno smanjenje 

razmjerno smanjenim turističkim rezultatima u odnosu na 2019. godinu.  
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Smatra da u vremenu u kojem živimo nije vrijeme za ovakvo povećanje cijena, te da bi 

korisnici pomorskog dobra trebali imati garancije da će im se računi umanjiti u slučaju 

podbačaja sezone. Kao referentnu godinu predlaže turističke rezultate iz 2019. godine. 

Tonči Buljan je kazao da ne postoji pisani zaključak o obveznom smanjivanju cijena za 

korištenje javne površine i pomorskog dobra razmjerno smanjenim turističkim rezultatima u 

odnosu na 2019. godinu. 

Tonči Buljan smatra da prema rezultatima koji se ostvare u ovogodišnjoj turističkoj sezoni na 

kraju rujna vijeće Općine Bol može raspravljati o eventualnim popustima na predložene 

cijene korištenja pomorskog dobra i javnih površina, ali bez unaprijed zadanih parametara.  

Ante Selak je kazao da treba vrednovati naše resurse, ali ne kroz ovakvo povećanje cijena. 

Smatra da nije vrijeme za donošenje ovakve odluke.  

 

Vijećnici su sa  5 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatili 

predloženu odluku o korištenju komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području 

Općine Bol, a  odluka će se objaviti  u „Službenom glasniku“ Općine Bol. 

 

POD 5) 

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

korištenju javnih površina na području Općine Bol. 

Predloženom Odlukom određuju se oblici korištenja javnih površina, definiranje javnih 

površina i postupak davanja u najam javnih površina na području općine Bol. 

Većina odredbi je identična odredbama dosadašnje odluke o korištenju javnih površina. 

Najviše promjena se odnosi na novu regulaciju postavljanja šankova na otvorenom. 

Tako se na lokaciji „Pod Ložu“  ne može postaviti šank na otvorenom iz kojeg se može, 

neovisno od čvrstog ugostiteljskog objekta, pružati ugostiteljske usluge prodaje pića, slastica, 

napitaka, jednostavnih jela na zakupljenom štekatu. 

Također je propisano da se prije postavljanja šanka na javnoj površini (tamo gdje je to u 

načelu dozvoljeno) treba ishoditi dozvola vijeća općine Bol i od Ministarstva kulture - 

Konzervatorskog odjela iz Splita. 

Na javnoj površini ispred ugostiteljskih objekata koje se nalaze pod Ložu može se postaviti 

štekat, ali se ne mogu postavljati šankovi, aparati za prodaju sladoleda, slastica, pića i slično. 

Korištenje javne površine ne smije onemogućiti uobičajenu komunikaciju vozila i/ili ljudi. 

Novom odlukom je predviđeno da se na Studencu može postaviti štekat, ali tako da je na 

zapadnom dijelu Studenca, uz istočnu fasadu čvrstog objekta na Studencu ostavljen slobodan 

prolaz od rive do stepenica koje vode na Rudinu širine 2,7 do 3,0 metara. Uz istočnu ogradu 

oko vode na Studencu treba biti ostavljen slobodan prostor u širini od 1,0 metra. Na istočnom 

dijelu Studenca treba biti ostavljen slobodan prolaz od rive do stepenica koje vode pored 

murve do Rudine širine od 2,7 metara. 

Novom odlukom je predviđeno da se površina ispred prodavaonice u ulicama Vladimira 

Nazora i Ante Radića može koristit za izlaganje robe uz prethodni uvjet da se mora ostaviti 

slobodno najmanje 1,5 metra širine pješačkog prolaza ili trotoara računajući okomito na 

fasadu zgrade.  

Nadalje, novom odlukom je predviđeno da na javnoj površini ispred prodavaonica koje se 

nalaze pod Ložu ( prodavaonice pod Ložu i prodavaonica u špilji pod Ložu) nije dozvoljeno 

izlaganje nikakvih predmeta (lutke, stalci za prodaju razglednica, suvenira, rukotvorina, 

bižuterija i drugih sitnih ukrasa, te za izlaganje male količine robe koja se prodaje u 

prodavaonicama).  

Također, umjesto do sada predviđene tri tezge za prodaju voća i povrća na Pjaci Joze 

Bodlovića, predviđa se korištenje dvije tezge. 



 

 

11 

Pored dosadašnjih stavki, uz molbu za korištenje javne površine, potrebno je dostaviti i izjavu 

kojom se daje suglasnost Općini Bol za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari 

bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se javan površina koristi bez rješenja, ukoliko se 

predmeti i stvari nalaze izvan odobrene lokacije, ukoliko se predmeti i stvari nalaze na 

lokaciji nakon isteka ili ukidanja Rješenja o korištenju javne površine te ukoliko se na 

mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene Rješenjem o korištenju javne 

površine. 

Također, uz molbu je potrebno dostaviti i izjavu kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost 

da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje 

djelatnosti, odnosno vraćanja javne površine u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim 

njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate 

dospjelih, a neplaćenih naknada za korištenje javne površine ili eventualnih naknada štete, te 

eventualnih troškova ovrhe. 

Tihomir Marinković smatra da treba zadržati mogućnost postavljanja tri tezge na Pjaci Joze 

Bodlovića. Smatra da bi dolaskom trećeg korisnika moglo doći do smanjenja cijena na 

bolskoj tržnici. 

Nataša Paleka Jakšić je kazala da je ranije na bolskoj tržnici bilo i više korisnika, ali da to 

nikada nije dovelo do pada cijena. 

Tonči Buljan je kazao da ne postoji interes za korištenje treće tezge, te da će se donošenjem 

predložene odluke omogućiti lakše i sigurnije prometovanje preko Pjace Joze Bodlovića.  

Tonči Buljan je upoznao vijećnike sa zamolbom T.O. Mandarina koji  traži dozvolu za 

postavljanje squd-ova, skutera i sl.  na predjelu Bilina kuća. 

Neuvrštavanjem te ponude u odluku o korištenju javnih površina na području Općine Bol ta 

se molba odbija. 

 

Vijećnici su sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatili predloženu odluku o 

korištenju javnih površina na području Općine Bol, a  odluka će se objaviti  u „Službenom 

glasniku“ Općine Bol. 

 

POD 6) 

Predsjednik vijeća Tonči Buljan je nazočnima iznio uvodno obrazloženje Odluke o 

naknadama za korištenje javnih površina. 

U odnosu na do sada važeću odluku o  naknadama za korištenje javnih površina na području 

Općine Bol većina naknada je ostala ista. 

Najveća promjena se odnosi na cijenu zakupljenih štekata. 

Dosada je naknada za prvu zonu iznosila 400,00 kn/m2, a sada se predviđa naknada u iznosu 

od 700,00 kn/m2 zakupljenog štekata. 

Korisnicima javne površine za postavljanje štekata ispred ugostiteljskih objekata, koji pružaju 

ugostiteljsku uslugu više od 270 dana (9 mjeseci) u toku kalendarske godine, predviđen je 

popust za štekat od 40 % na obračunatu cijenu. 

Tihomir Marinković je kazao nije vrijeme za povećanje cijena, te da bi korisnici javnih 

površina trebala imati garanciju  da će im se računi umanjiti u slučaju podbačaja sezone. 

 

Predložena odluka o naknadama za korištenje javnih površina je donesena sa  7 glasova ZA i  

1 glasom PROTIV, a  odluka će se objaviti  u „Službenom glasniku“ Općine Bol. 

 

POD 7) 

Pročelnik Stipe Karmelić  je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o donošenju zajedničke 

odluke o izradi prostorno planske dokumentacije. 
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Naime, ovom odlukom se donosi  Zajednička odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015 i 7/2016) i s time u 

vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol („Službeni glasnik Općine 

Bol“ broj 14/2015 i 7/2016), izrada I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana naselja Murvica 

(„Službeni glasnik općine Bol“ broj 4/15), o izradi Urbanističkog plana uređenja komunalne 

zone K3 ”Ratac meštre Mijene” („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015), i o izradi 

Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 („Službeni glasnik Općine Bol“ 

broj 14/2015). 

Temeljni razlog za pokretanje postupka izrade Planova je usklađenje sa prostornim planom 

Splitsko-dalmatinske županije. 

Daljnji razlog donošenja prostornih planova je potreba za djelomičnom revizijom utvrđene 

prostorne organizacije te urbanističkih parametara kao i usklađenje životnih potreba i 

prostorno planske dokumentacije kroz izradu izmjena i dopuna te donošenje novih UPU-ova 

gospodarskih zona.  

Daljnji razlozi su okončanje procesa ozakonjenja nezakonito izrađenih zgrada u skladu s 

posebnim propisom, te potreba revidiranja stanja u prostoru u svrhu urbane sanacije; potreba 

za djelomičnom revizijom utvrđene prostorne organizacije, stanja izgrađenosti i uređenosti 

neizgrađenih dijelova građevinskog područja, te prostorno planskih uvjeta važećeg prostornog 

plana; preispitivanje moguće promjene granica površina izvan građevinskih područja na 

kojima se dozvoljava gradnja građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti; 

manji ispravci i usklađenja u tekstualnom i grafičkom dijelu plana uočeni tijekom provedbe 

plana u proteklom razdoblju od donošenja plana. 

Ciljevima i programskim polazištima prostornih planova određuju se oblik i način izmjena i 

dopuna važećeg Prostornog plana uređenja Općine Bol i UPU-a naselja Bol, te urbanističkih 

planova uređenja propisanih ovom Zajedničkom odlukom. 

Donošenjem ove odluke stavlja se van snage Zajednička odluka o izradi III. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog 

plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac 

meštre Mijene”, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4, od 17. rujna 

2018. godine, koja je objavljena u „Službenom glasniku općine Bol“ broj 8/18. 

 

Odluku o  donošenju zajedničke odluke o izradi prostorno planske dokumentacije vijećnici su 

prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol. 

 

POD 8) 

Tonči Buljan je izložio Izvješće o radu povjerenstva i o namjenskim utrošenim sredstvima u 

2021. godini. 

Općina Bol  i Državna geodetska uprava su 2021. godine sklopili sporazum o financiranju 

naknada članovima povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka prikupljenim 

katastarskom izmjerom. 

U 2021. godini izloženo je ukupno 662 katastarskih čestica, a ukupno preostaje za izložiti 

2.364 čestice. 

U 2021. godini Općina Bol je osigurala godišnji bruto iznos troškova za isplatu naknade u 

iznosu od 56.320,00 kn. 

U 2021. godini Povjerenstvo je ukupno izložilo 662 katastarske čestice. 

Članovi povjerenstva su na izlaganju podataka odradili 185 radnih dana, za što im je isplaćeno 

28.161,14 kuna. 

Neutrošeni bruto iznos od 28.158,86 kn prenosi se u 2022. godinu, te će se bruto iznos 

troškova u 2022. godini za isplatu naknade članovima povjerenstva od 34.000,00 kn umanjiti 

za navedeni iznos. 
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Vijećnici su primili na znanje ovo izvješće 

  

Tonči Buljan je upoznao vijećnike sa prijedlogom Zaključka o sufinanciranju poslova obnove 

zemljišne knjige za k.o. Bol za 2022. godinu. 

Naime, u 2022. godini Općina Bol će sufinancirati postupak obnove zemljišne knjige za k.o. 

Bol te će Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske uplatiti iznos od 5.841,14 kuna, te 

plaćati novčane naknade članovima zemljišnoknjižnog povjerenstva u provedbi postupka 

obnove zemljišne knjige za k.o. Bol - za obavljanje službene radnje izvan zgrade suda i to u 

iznosu 220,00 kuna bruto po danu za rad suca, u iznosu od 160,00 kuna po danu za rad 

sudskog savjetnika i zemljišnoknjižnog referenta. 

 

Predloženi Zaključak je usvojen JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ 

Općine Bol. 

 

POD 9) 

Predsjednik općinskog vijeća Tonči Buljan je vijećnike upoznao sa ponudom Dragana Franca 

Srdoča kojom on sukladno pozitivnim zakonskim odredbama Općini Bol nudi pravo prvokupa 

kulturnog dobra. 

Predloženom odlukom se ne prihvaća ponuda Dragana Franca Srdoča iz Supetra, Hrvatskih 

velikana 2A, za korištenje prava prvokupa nekretnine u Bolu, čest. zgr. 322/2 , Z.U. 1385, k.o. 

Bol, ukupne površine 31 m2, po kupoprodajnoj cijeni od 100.000,00 EUR-a.  

Predlaže se dostava prihvaćene odluke podnositelju ponude, Ministarstvu kulture Republike 

Hrvatske i Splitsko-dalmatinskoj županiji sukladno odredbi članka 37. stavka 4. Zakona o 

zaštiti i očuvanja kulturnih dobara.  

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili predloženu odluku o neprihvaćanju ponude Dragana 

Franca Srdoča, a  odluka će se objaviti  u „Službenom glasniku“ Općine Bol 

 

POD 10) 

Predsjednik općinskog vijeća Tonči Buljan je vijećnicima pojasnio prijedlog izmjena i dopuna 

Statuta Općine Bol. 

Naime, zbog selidbe općinske uprave u novu zgradu nužno je promijeniti sjedište općine Bol. 

Dosadašnja adresa Uz Pjacu 2, mijenja se adresom Loža 15. 

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili predloženu odluku o izmjeni i dopuni Statuta općine 

Bol a  odluka će se objaviti  u „Službenom glasniku“ Općine Bol. 

 

POD 11) 

Predsjednik općinskog vijeća Tonči Buljan je vijećnicima pojasnio prijedlog odluke o 

raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Općinske knjižnice - „Hrvatska 

čitaonica", Bol. 

Naime, dosadašnja ravnateljica uskoro stječe uvjete za odlazak u mirovinu te je nužno 

raspisati javni natječaj za izbor novog ravnatelja/ice. 

Predloženom odlukom se raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Općinske 

knjižnice - „Hrvatska čitaonica", Bol.  

Natječaj bi se objavio u “Narodnim novinama“ i na web stranici Općine Bol.  

Za provedbu postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Općinske 

knjižnice - „Hrvatska čitaonica", Bol, predlaže se Povjerenstvo u slijedećem sastavu:  

1. Nataša Paleka Jakšić-predsjednica 
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2. Lea Marinković-član  

3. Jadranka Nejašmić-član  

Povjerenstvo će u roku od pet dana nakon stupanja na snagu predložene ove odluke,  raspisati 

javni natječaj za biranje ravnatelja Općinske knjižnice - „Hrvatska čitaonica", Bol. 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja treba objaviti natječaj, zaprimati prijave na natječaj, 

izvršiti otvaranje prijava, sastaviti zapisnik i utvrditi prijedlog za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice te isti zajedno sa natječajnom dokumentacijom uputiti Općinskom vijeću na 

daljnje postupanje. 

U slučaju da ne bude prijavljenih kandidata ili prijave ne budu pravovaljane, Povjerenstvo za 

izbor i imenovanja će ponoviti natječaj u skladu sa zakonskim propisima.  

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice Općinske knjižnice - „Hrvatska čitaonica", Bol, a  odluka će se objaviti  u 

„Službenom glasniku“ Općine Bol. 

 

POD 12) 

Predsjednik općinskog vijeća Tonči Buljan je upoznao nazočne sa zamolbom Jedriličarskog 

kluba Labud.  

Oni traže novčanu pomoć za izvršenje programa kojeg su zacrtali izvršiti u 2022. godini.  

Član ovog kluba je i Boljanin Ian Anić koji je potencijalni kandidat za Olimpijske igre u Los 

Angelesu 2028. godine. 

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o doniraju 10.000,00 kuna za rad 

Jedriličarskog kluba Labud iz Splita.  

 

Siniša Soljačić je upoznao vijećnike sa inicijativom za osnivanje jedriličarskog kluba u Bolu. 

Naglasio je da ima zainteresiranih polaznika, te da bi to bio dobar sadržaj za bolsku djecu. 

 
 
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 20.30 sati 

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković  

 

Predsjednik vijeća: 

 

Tonči Buljan 


