REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL
Klasa: 024-05/22-01/80
Ur. broj: 2181-18/22-01/01
Bol, 07. lipnja 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
predsjednice vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 2/2022 sjednice općinskog Vijeća održane
dana 06. lipnja 2022. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.
Nazočni: Nataša Paleka Jakšić (predsjednica općinskog vijeća), Tonči Buljan, Zdravko
Bartulović (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Lea Marinković, 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, Stipe Karmelić - pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana
Baković dipl. iur.- zapisničar, Nives Mošić- voditeljica računovodstva, Ivana Boškovićravnateljica Centra za kulturu (točka 8. Dnevnog reda), Jadranka Nejašmić (točka 9. Dnevnog
reda), Breza Marinković (točka 10. Dnevnog reda), Goran Jekić (točka 11. Dnevnog reda),
Joško Egekher - predstavnik medija, Boris Kašljević-građanin Murvice.
A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 8 vijećnika.
B) Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:
1. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju predsjednika općinskog vijeća općine Bol.
- Neopoziva ostavka predsjednika vijeća
2. Rasprava i donošenje odluke o izboru predsjednika općinskog vijeća općine Bol.
3. Rasprava o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna općine Bol za 2021. godinu.
4. Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Bol za 2021.
godinu
5. Rasprava i donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja općine Bol za 2021. godinu
6. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćenju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
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7. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2021. godinu
8. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun Centra za kulturu općine
Bol za 2021. godinu
- Bilješke uz financijsko izvješće CZK za 2021. godinu
9. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice
„Hrvatska čitaonica“ za 2021. godinu
- Bilješke uz financijsko izvješće općinske knjižnice za 2021. godinu
10. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali
princ“ za 2021. godinu.
- Bilješke uz financijsko izvješće Dječjeg vrtića za 2021. godinu
11. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun DVD –a Bol za 2021.
godinu.
- Bilješke uz financijsko izvješće DVD-a za 2021. godinu
12. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun KJP Grabov rat d.o.o. za
2021. godinu.
- Izvješće o poslovanju Grabov rat za 2021. godinu
13. Rasprava i donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u općini Bol.
14. Rasprava i donošenje odluke o sklapanju pred ugovora o kupnji zemljišta za Postirsku
ulicu.
- Prijedlog predugovora o kupoprodaji Postirske ulice
15. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o uređenju prometa na
području općine Bol.
16. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima organizacije i
naplate parkiranja na javnim parkiralištima općine Bol.
17. Rasprava i davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u
općinskoj knjižnici.
- Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta u
općinskoj knjižnici.
18. Rasprava i davanje suglasnosti na izmjene i dopune pravilnika o plaći u općinskoj
knjižnici.
- Prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o plaći ravnateljice knjižnice Hrvatske čitaonice Bol.
19. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju ravnateljice općinske knjižnice Hrvatska
čitaonice Bol.
20. Rasprava i donošenje zaključka po pristiglim molbama: Lidija i Mladen Čakarić
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(pomoć za gradnju kuće), braniteljska socijalno radna zadruga Kamarad (za postavljanje
kioska za trgovačku djelatnost).
C) Primanje na znanje zapisnika sa 1/2022 sjednice vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća Tonči Buljan je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna
pismena primjedba na zapisnik sa 1/2022 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).
- Vijećnicima se obratio mještanin Murvice Boris Kašljević i predao peticiju sa 22 potpisa
mještana, vlasnika apartmana i gostiju Murvice nezadovoljnih zbog izvođenja građevinskih
radova za vrijeme turističke sezone.
Boris Kašljević je iznio svoje mišljenje da je u tijeku devastacija naselja.
Istaknuo je da još traju građevinski radovi teškim građevinskim strojevima, te da se na taj
način tjeraju svi gosti iz naselja.
Kazao je da ima informacije da će ovakvi radovi potrajati i kroz cijeli mjesec lipanj što će
imati teške posljedice za murvičke iznajmljivače.
Od vijećnika je zatražio ozbiljan pristup ovom problemu.
Upoznao je nazočne sa slabom dinamikom izvođenja radova, te neprofesionalnošću izvođača
radova.
Tako je naglasio neosigurane i otvorene šahte, nepostojanje table gradilišta.
Istaknuo je da radove obavljaju po 2-3 radnika, a da inženjer gradilišta iznimno rijetko dolazi
na teren.
Kazao je da je on i većina mještana protiv daljnjeg kopanja do okončanja turističke sezone.
Na kraju je još jednom pozvao vijećnike da ozbiljno i odgovorno razmotre ovaj problem.
D) Usmeno izvješće načelnice o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća
Načelnica je kazala da je krajem travnja ponovljen tehnički pregled nove zgrade općine.
Istaknula je da nije bilo primjedbi na tehničku ispravnost zgrade. Sanitarna inspektorica je
zatražila od izvođača neke ateste, kao npr. atest za buku. Svi su atesti dostavljeni i očekuje se
pozitivno Rješenje Ureda za graditeljstvo.
Vezano uz projekt izgradnje novog groblja načelnica je kazala da je za Izmjene i dopune
UPU-a groblja dobiveno mišljenje Županijskog ureda za zaštitu okoliša te posebni uvjeti od
svih ostalih javnopravnih tijela. Nakon toga tako se krenulo u postupak javnog izlaganja.
Javna rasprava je završena 15. travnja te su prikupljana mišljenja nadležnih instuitucija.
Jedno od pristiglih mišljenja je mišljenje Policije koja je zatražila postavljanje hidranta na
novom groblju.
Što se tiče lokacijske dozvole za prvu fazu groblja „Parking“ još nismo dobili Rješenje
Ministarstva gospodarstva o Ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u kojem se
utvrđuje može li planirani zahvat imati značajniji utjecaj na okoliš i odlučuje o potrebi
procjene. Informiranje javnosti je završeno 9. travnja, a Rješenja uobičajeno izdaju oko 3
mjeseca nakon toga, pa ih očekujemo krajem lipnja ili početkom srpnja.
Vezano uz projekt izgradnje Luke Bol načelnica je kazala da je Lučka uprava zatražila
ponovnu izmjenu lokacijske dozvole.
Naime, u tijeku je priprema dokumentacije za povlačenje sredstava iz EU fondova i traže od
nas da zbog proceduralnih razloga razdvojimo 1 fazu na dvije pod - faze. Pod - faza 1A će se
odnositi na pomorske građevine i prateće instalacije, a pod faza - 1B na objekte u zaleđu i
prateće instalacije.
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Načelnica je naglasila da se projektno i sadržajno u lokacijskoj dozvoli ništa ne mijenja već
se mijenja nazivlje i tekstualni dio.
Načelnica je upoznala nazočne da je Održan sastanak sa lokalnom koordinatoricom i
vodstvom DVD-a, a vezano za natječaje koji se očekuju. Predsjednik DVD-a se obvezao
angažirati nekoga u vezi razdvajanja troškovnika na podrumski dio koji nije nužan za
funkcioniranje vatrogasnog doma.
Po dobivenom razdvojenom troškovniku odlučiti će se možemo li dobiti realan projekt s
kojim ćemo moći aplicirati na natječaje ili ćemo morati u sasvim novi projekt.
Vezano u izgradnju POS stanova na Bolu načelnica je kazala da je izvršena uknjižba darovane
čestice i sada je ona u vlasništvu APN-a. Sada slijedi biranje projektanta i usklađivanje sa
novim prostornim planom.
Načelnica je kazala da je u proteklom periodu održala više sastanaka vezano za realizaciju
bujičnog kanala, te da smo i službeno zatražili sufinanciranje od Hrvatskih voda i Hrvatskih
cesta.
Kanal je kompleksan jer nije klasični otvoreni bujični kanal koji bi bio u nadležnosti i
odgovornosti Hrvatskih voda.
Naime, prikuplja i bujične, ali i slivne i oborinske vode 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 snositi troškove za
cestarski dio.
Ni jedni ni drugi nemaju osigurana sredstva u proračunu, pa se ista još trebaju osigurati
rebalansom ili novim proračunom.
Zbog toga načelnica očekuje još dosta razgovora po tom pitanju.
Načelnica je izvijestila nazočne da je, temeljem javnog poziva ravnateljstva civilne zaštite,
Općina Bol provela postupak za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine.
Naime, među našim mještanima ima osoba koje pružaju smještaj i prijavili su se za
financiranje troškova na temelju odluke Vlade RH.
Načelnica je kazala da u Murvici imamo poteškoće s obzirom da smo ušli u turističku sezonu,
a istovremeno se odvijaju radovi na kanalizacijskom i vodoopskrbnom sustavu. Podsjetila je
da je vrijednost tog projekta 9.135.000,00 + PDV te da je najvećim dijelom financiran iz EU
fondova sa oko 80%, 10% financiraju Hrvatske vode i 10% Vodovod Brač, odnosno Općina
Bol iz namjenske cijene vode.
Načelnica je upoznala vijećnike da se do kraja lipnja podnosi polugodišnji izvještaj, te
ukoliko taj izvještaj nije usklađen sa zacrtanom dinamikom postoji rizik da EU odustane od
projekta, zaustavi financiranje pa čak i da zatraže povrat do sada uplaćenih sredstava.
Istaknula je da bi to za Bol i Murvicu značilo da će se projekt zaustaviti, a osim što bi u tom
slučaju trošili vlastita sredstva, realizacija projekta bi se sigurno protegla na više godina, što
nikome nije u interesu.
Radovi ponešto kasne u odnosu na dinamički plan, a razlog su otežani uvjeti na dionicama
zbog izuzetno slabe pristupačnosti ulica, nemogućnost korištenja veće mehanizacije.
Načelnica je upoznala nazočne da je do sada izgrađeno 71% kolektora, 100% tlačnog
cjevovoda, te 880 m vodovoda, odnosno 54% planiranog.
Načelnica je kazala da projekt uređenja igrališta u Dječjem vrtiću „Mali princ“ 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 kuna sa uključenim PDV-om.
II. Faza je opremanje igrališta u vrijednosti 581.000,00 kuna.
Igralište je predviđeno u dvije funkcionalne cjeline, igralište za jasličku djecu i igralište za
svu stariju djecu.
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Ukupna vrijednost investicije je 1.568.000,00 kuna, a Ministarstvu regionalnog razvoja u
programu za otoke smo prijavili prvu fazu u iznosu od 958.000,00 kuna. Odobrena su nam
sredstva u iznosu od 450.000,00 kuna.
Završena je procedura prethodnog javnog savjetovanja prije javne nabave, a od prošlog tjedna
teče i rok za dostavu ponuda za radove.
Načelnica je upoznala vijećnike sa realizacijom nekoliko projekata očuvanja kulturne baštine.
Naime, na prijedlog ravnateljice knjižnice Jadranke Nejašmić osmišljeno je nekoliko
projekata s ciljem očuvanja kulturne baštine.
Završeni su radovi na 2000 godina staroj Piscini.
Osim samog restauratorskog dijela Piscine, uredio se i opšavni zid, te suhozid. Ostaju
konzervatorski radovi na izradi pločnika, a u drugoj fazi i natkrivanje.
Drugi projekt očuvanja kulturne baštine Bola ravnateljice Jadranke Nejašmić je uređenje
lapidarija crkvice Sv. Ivana.
Prof. dr. sc. Branko Matulić je dostavio izvješće o provedenim preventivnim zaštitnim
zahvatima na izvornim ostacima kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih fresaka i obnovi
njihove faksimilne rekonstrukcije u lapidariju crkvice Sv. Ivana i Teodora na Glavici.
Preostaje još konzervatorsko uređenje same crkvice koja je oštećena najviše zbog vlage.
Načelnica je istaknula da se na državnoj cesti ispod supermarketa Studenac izvode radovi na
izgradnji fekalnog kolektora u duljini od 326 metara i vodoopskrbnog cjevovoda u duljini od
253 metra.
Nositelj građevinske dozvole je Vodovod Brač, a izvođač tvrtka Berica.
Potpisan je Ugovor o sufinanciranju između Vodovoda, Općine Bol te Sunce hotela.
To je projekt koji je trenutno od najvećeg interesa za budući hostel za smještaj radnika, stoga
Sunce hoteli sufinanciraju najvećim dijelom od 45%, Općina Bol sa 30% iz namjenske cijene
vodnih usluga – naknade za razvoj, a Vodovod Brač sa 25%.
Načelnica je taj projekt istaknula kao dobar primjer javno - privatnog partnerstva.
Projekt je vrijedan oko 1.670.000,00 kuna, a prema izvještaju izvođača radovi bi mogli biti
gotovi do kraja ovog tjedna.
Načelnica je izvijestila vijećnike da je proveden postupak javne nabave za rasvjetna tijela i to
za 140 komada led svjetiljki.
To je nastavak modernizacije i rekonstrukcije dijela sustava javne rasvjete na području
Općine Bol.
S obzirom na rastuće cijene svih energenata pa i električne energije povrat investicije od oko
150.000,00 kn se očekuje brže nego inače.
Nova rasvjetna tijela će zamijeniti postojeća po mjestu.
Vezano uz javne rasvjetu u samom centru mjesta, načelnica je kazala da je revidiran projekt
zamjene oko 47 tijela i stupova te da nam uskoro slijedi javna nabava nabavke tih rasvjetnih
tijela.
Načelnica je istaknula da je samom odabiru rasvjetnih tijela potrebno posvetiti više pažnje jer
će ona biti i ukras mjestu idućih 20-30 godina. Ovaj projekt sa troškovima radova i PDV-om
je vrijedan oko 520.000,00 kn.
Načelnica je kazala da je u tijeku postupak ponovljenog natječaja za direktora Turističke
zajednice.
Molbe kandidata su se zaprimale 8 dana od 23. svibnja.
Kao i prvi put pristigle su tri molbe.
Načelnica je rekla da se u ovom tjednu sastaje Povjerenstvo koje donosi mišljenje o valjanosti
molbi, zatim obavlja razgovor sa kandidatima.
Nakon toga se donosi odluka Vijeća TZ-a o odabiru kandidata.
Što se tiče turističkih, fizičkih pokazatelja u prvih pet mjeseci ove godine ostvareno je ukupno
6.299 dolazaka i 30.080 noćenja.
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U prošloj godini u istom razdoblju ostvareno je 1.213 dolazaka i 6.932 noćenja.
U 2019. godini u ovom razdoblju ostvareno je 11.820 dolazaka i 56.333 noćenja.
E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale
Ante Selak je pitao što je sa planiranim projektima kod kompleksa Hotela Bijela kuća.
Načelnica je odgovorila da procijenjena vrijednost postojećeg projekta sportske dvorane i
podzemnih garaža iznosi cca 160.000.000,00 kuna, što je investicija iznad naših mogućnosti,
odnosno mogućnosti jedne male općine.
Smatra da bi inzistiranje na realizaciji ovog megalomanskog projekta predstavljalo gubitak
vremena, te da je realnije na poziciji Poljane graditi školu sa manjom sportskom dvoranom.
Načelnica je istaknula da za tu ideju ima podršku ravnatelja bolskih škola.
Kazala je da je upućen dopis Ministarstvu državne imovine te da je zatražen sastanak
predstavnika općine, Osnovne i Srednje škole sa predstavnicima ministarstva vezano uz
inicijativu da se na tom području gradi Osnovna i Srednja škola zajedno sa sportskom
dvoranom.
Ante Selak je pitao da li je došlo do pomaka u rješavanju imovinsko-pravnih problema
vezanih uz Dom na Vidovoj gori.
Načelnica je kazala da je prijedlog ugovora o kupoprodaji, kojim je predviđena isplata nakon
uknjižbe općine, poslan predstavnicima Planinarskog društva Mosor.
Do danas nismo zaprimili njihovo očitovanje.
Tonči Buljan je predložio da vijeće prokomentira i donese zaključak vezan uz izlaganje g.
Borisa Kašljevića odnosno vezano uz problematiku izvođenja građevinskih radova u Murvici.
Načelnica Katarina Marčić je kazala da je općinskom Odlukom o zabrani izvođenja radova za
2022. godinu predviđena zabrana izvođenja radova od 1. lipnja do 30. rujna 2022. godine i
svake nedjelje i državnog praznika u toku preostalog razdoblja u godini.
Pod građevinskim radovima koji su predmet Odluke o zabrani izvođenja radova smatraju se
svi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine, kao što je to slučaj i Murvici.
Međutim, načelnica je istaknula da Odluka o zabrani izvođenja radova poznaje i izuzetke.
Tako su čl. 3. navodi da se zabrana izvođenja radova ne odnosi, među ostalim, na građevine,
odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske.
Istaknula da izgradnja vodovoda i kanalizacije predstavlja opći interes, te da je nedvojben
interes RH za izgradnju ove infrastrukture.
Također je kazala da je većinski investitor ovog projekta državna tvrtka Hrvatske vode, uz
Općinu Bol i Vodovod Brač.
Načelnica je naglasila da je potrebno poštovati zacrtani dinamički plan radova kako bi se
mogla povući odobrena sredstva iz EU fondova, u protivnom bi sav trošak ovog projekta
mogao pasti na Općinu Bol, što bi bilo preveliko opterećenje za općinski proračuna.
Načelnica je rekla da je izvođaču radova, prema informacijama iz Vodovoda Brač, potrebno
još 20 radnih dana kako bi se radovi na postavljanju cijevi završili i svi putevi vratili u
prvobitno stanje.
Zdravko Bartulović je kazao da, i u slučaju nastavka radova, nemamo čvrste garancije da će
ostvariti potpuno financiranje iz EU fondova, te da će izvođač radova poštivati dogovoreni
rok za produženje radova.
Ivica Cvitović je potvrdio navode Borisa Kašljevića o stanju na gradilištu.
Tako je kazao da su šahte i rupe neosigurane, da je slaba dinamika izvođenja radova odnosno
da 2-3 radnika rade povremeno. Smatra da tvrtku Berica treba prisliti da ubrza radove i što
prije zatvori gradilište.
Ante Selak smatra da treba ispoštovati dinamički plan radova, kako bi se povukla europska
sredstava , odnosno da ne bi došlo do propasti ovog važnog infrastrukturnog projekta.
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Tihomir Marinković je također rekao da se radi o važnom infrastrukturnom projektu od općeg
interesa, te da treba iskoristiti odobrena sredstva iz EU fondova. Smatra da bi udovoljavanje
pojedincima ugrozilo opće interese i općinski proračun. Smatra da je nužno zaštiti općinska
sredstava i ispoštovati predviđeni dinamički plan.
Siniša Soljačić je predložio da se održi sastanak sa mještanima Murvice te da ih se upozna sa
svim relevantnim okolnostima. Smatra da je sada jedinstveni trenutak da se realiziraju ovi
značajni infrastrukturni zahvati u Murvici, te da mještani trebaju imati razumijevanja i
ponešto pretrpjeti za buduće opće dobro.
Načelnica je kazala da izvođačima radova probleme uglavnom čini jedan mještanin.
Većina mještana ne čine probleme jer razumiju da je ovo jedinstveni trenutak za realizaciju
ovog važnog projekta.
Vijećnici su zaključili da radova treba nastavili i ostvariti zacrtani dinamički plan radova, ali
da treba i intenzivirati radove kako se radovi dovršili do kraja lipnja.
DNEVNI RED:
POD 1)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa neopozivom ostavkom dosadašnjeg
predsjednika općinskog vijeća Tonča Buljana.
Naime, dana 29. travnja 2022. godine u pisarnici Općine Bol zaprimljen je dopis Tonča
Buljana, klasa: 024-01/22-01/63, ur.broj: 2181-18/22-03/01, kojim podnosi neopozivu
ostavku na mjesto predsjednika vijeća zbog osobnih razloga.
Vijećnici su prihvatili ostavku Tonča Buljana na mjesto predsjednika općinskog vijeća Općine
Bol.
Vijećnici su sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donijeli odluku da se Tonči Buljan,
Blato 26, Bol, OIB: 59804099336, razriješi dužnosti predsjednika općinskog Vijeća općine
Bol, a odluka će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
POD 2)
Budući da je predsjednik vijeća razriješen dužnosti nužno je izabrati novog predsjednika kako
bi općinsko vijeće nastavilo sa radom odnosno nesmetano funkcionirati.
Do izbora novog predsjednika vijećem je predsjedao prvi zamjenik općinskog vijeća Zdravko
Bartulović.
Troje vijećnika vladajuće NL Katrine Marčić i to Tonči Buljan, Irena Eterović i Lea
Marinković su za predsjednicu općinskog vijeća predložili Natašu Paleku Jakšić.
Prijedlog troje vijećnika o izboru Nataše Paleke Jakšić za predsjednicu općinskog vijeća je
prihvaćen sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasa.
Odluka o izboru predsjednice općinskog vijeća Općine Bol stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
POD 3)
Voditeljica računovodstva Nives Mošić je vijećnicima izložila Godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna Općine Bol za 2021. godinu.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol se sastoji od slijedećih dijelova:
1. opći dio proračuna - Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
2. posebni dio proračuna
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
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4. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima
5. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
6. prijenos proračunskim korisnicima
Voditeljica računovodstva Nives Mošić je obrazložila završni račun proračuna općine Bol za
2021. godinu.
Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine planirani su u iznosu od
25.525.114,00 kn, a u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu 27.835.052,02 kuna ili
109,05% planiranog iznosa.
U ukupno ostvarenim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi od poreza i prireza,
prihodi od poreza na promet nekretnina, prihodi od koncesija, prihodi od komunalnih
doprinosa, prihodi od komunalne naknade, prihodi od prodaje materijalne imovine i primici
od financijske imovine i zaduživanja.
Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine planirani su u iznosu od
25.525.114,00 kn, a u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu 22.843.972,76 kuna ili
89,50% planiranog iznosa.
Novac na žiro računu kod tuzemnih poslovnih banaka na dan 31.12.2021. godine je
3.912.339,82 kuna. Stanje blagajne na dan 31.12.2021. godine je 0,00 kuna
Rezultat poslovanja 2021. godine je višak prihoda i primitaka u iznosu od 4.991.079,26 kuna.
Završni račun Općine Bol za 2021. godinu vijećnici su primili na znanje, te će se objaviti u
"Službenom glasniku" Općine Bol.
POD 4)
Voditeljica računovodstva Nives Mošić je upoznala nazočne sa godišnjim izvještajem o
izvršenju proračuna općine Bol za 2021. godinu.
Kazala je da je Općina Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine realizirala:
• Prihode u iznosu od 27.835.052,02 kuna
• Rashode u iznosu od 22.843.972,76 kuna
Iz navedenog proizlazi višak poslovanja u iznosu od 4.991.079,26 kuna.
Manjak iz prethodnih godina iznosi 1.718.225,54 kuna, što bi značilo da je rezultat poslovanja
2021. godine višak u iznosu od 3.272.853,72 kuna.
Konsolidirani izvještaj Općine Bol u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine sastoji se od:
• Prihoda u iznosu od 28.372.392,10 kuna
• Rashoda u iznosu od 23.352.922,68 kuna
Iz navedenog proizlazi višak poslovanja u iznosu od 5.019.469,42 kuna.
Manjak iz prethodnih godina iznosi 1.694.105,82 kuna, što bi značilo da je rezultat poslovanja
2021. godine višak u iznosu od 3.325.363,60 kuna.
Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol
za 2021. godinu, a Godišnji izvještaj će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
POD 5)
Nives Mošić je kazala da se Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja općine Bol za 2021.
godinu utvrđuje rezultat poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja te način raspodjele viška
prihoda utvrđenog Financijskim izvještajem Općine Bol za 2021. godinu u iznosu od
3.272.853,72 kuna, koji se sastoji od prenesenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih
godina u iznosu od 1.718.225,54 kuna i viška prihoda i primitaka ostvarenih u 2021. godini u
iznosu od 4.991.079,26 kuna.
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Stanje na osnovnim računima podskupine 922 - višak/manjak prihoda koja su iskazana u
Financijskom izvještaju Općine Bol za 2021. godinu, na dan 31. prosinca 2021. godine
utvrđena su kako slijedi:
Broj računa
92211
92221
92211
922

Naziv računa
Manjak prihoda poslovanja (početno stanje)
Manjak prihoda poslovanja (2021. godina, promjena)
Višak prihoda poslovanja (2021. godina)
Višak prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje

Stanje 31.12.2021.
2.689.950,01
- 971.724,47
4.991.079,26
3.272.853,72

Višak u iznosu od 2.000.000,00 kuna uključio se u Proračun Općine Bol za 2022. godinu i
projekcija za 2023. i 2024. godinu donesen na 7. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2021.
godine.
Plan mjera s utvrđenom dinamikom za raspodjelu preostalog dijela prenesenog viška u iznosu
od 1.272.853,72 kuna donijet će se do kraja 2022. godine.
Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja općine Bol za 2021. godinu vijećnici su
JEDNOGLASNO prihvatili, te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol.
POD 6)
Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je upoznala vijećnike s prijedlogom odluke o
prihvaćenju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu.
Kazala je da je u 2021. godini od komunalnog doprinosa uprihođeno 1.787.915,73 kuna.
Komunalnim doprinosom je financiran program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i to:
• Za nerazvrstane ceste potrošeno je 38.375,00 kuna (projekt uređenja Vukovarske ulice,
projekt potpornog zida na plaži Mali rat).
• Za javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
potrošeno je 622.214,54 kuna (otkup zemljišta kod Vatrogasnog doma, popločenje
ulice uz Obalu, ograda na šetnici).
• Za javna parkirališta potrošeno je 557.838,71 kuna (otkup zemljišta parkiralište na
ulasku u mjesto).
• Za javne garaže potrošeno je 85.625,00 kuna (idejni projekt sportske dvorane i
garaže).
• Za javne zelene površine potrošeno je 50.408,00 kuna (Poljana).
• Za građevine i uređaje javne namjene potrošeno je 5.347,00 kuna (kamera na Poljani)
• Za javnu rasvjetu potrošeno je 86.634,75 kuna (Murvica).
• Za groblja i krematorija potrošeno je 1.676.676,98 kuna (otkup zemljišta za groblje).
Dakle, za program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini
potrošeno je ukupno 3.123.119,98 kuna.
Odluku o prihvaćenju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili, te će se objaviti u
"Službenom glasniku" Općine Bol.
POD 7)
Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je dala uvodno obrazloženje odluke o prihvaćanju
izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
Istaknula je da je u 2021. godini od komunalne naknade uprihođeno 3.650.093,89 kuna.
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Komunalnom naknadom je financiran program održavanja komunalne infrastrukture i to:
• Za održavanje nerazvrstanih cesta potrošeno je 53.435,00 kuna (poljski putevi,
saniranje asfaltnog ili betonskog plašta).
• Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
potrošeno je 566.459,81 kuna (čišćenje površina javne namjene, pranje javnih
površina, čišćenje plaža, ograde, rešetke, rukohvati, montaža i demontaža stolova,
popravak ulica i komunalne opreme).
• Za održavanje javnih zelenih površina potrošeno je 259.009,91 kuna (košnja,
obrezivanje, sadnja i održavanje parkova).
• Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene potrošeno je 42.695,45
kuna (održavanje i popravci javnih zdenaca, javnog zahoda, spomenika i skulptura,
prometnih znakova).
• Za održavanje javne rasvjete potrošeno je 270.123,16 kuna (održavanje kandelabera,
konzola i kabela javne rasvjete, redovna zamjena rasvjetnih tijela).
• Za održavanje groblja i krematorija unutar groblja potrošeno je 78.152,42 kuna
(čišćenje i izmjena nekoliko nadgrobnih ploča na općinskim ukopnim mjestima).
• Za održavanje građevina namijenjenih obavljanju djelatnosti javnog prijevoza
potrošeno je 7.215,21 kuna. Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
potrošeno je 22.915,00 kuna (slivnici i potoci, fugiranje i uređenje potoka).
• Za održavanje javnih zgrada u vlasništvu ili korištenju Općine Bol potrošeno je
10.611,52 kuna (stara općinska zgrada, općinski stanovi, kino Bol).
• Za održavanje ostale komunalne infrastrukture potrošeno je 382.166,64 kuna (uređenje
kompleksa Bijele kuće, servis umjetnog travnjaka na Poljani, ogradna mreža u ulici
Mirka Vrsalovića, servisiranje dizala za invalidne osobe, štokovanje kamene površine
na početku ulice Obala, svakodnevno sakupljanje otpada pored molok kontejnera,
pranje polupodzemnih kontejnera, nabavka kamena za šetnicu).
• Za održavanje plaža potrošeno je 406.196,15 kuna (nabavka, montaža i održavanje
zaštitnih ograda oko plaža, čišćenje i održavanje plaže Zlatni rat).
• Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i oprema potrošeno je
96.853,96 kuna (servis vatrogasnih aparata, kino opreme, defibrilatora).
Dakle, za program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini potrošeno je ukupno
2.195.834,23 kuna.
Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili odluku o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, a odluka će se objaviti u "Službenom
glasniku" Općine Bol.
POD 8)
Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je upoznala vijećnike s prijedlogom odluke o
davanju suglasnosti na proračun Centra za kulturu općine Bol za 2021. godinu.
Izvanproračunski korisnik Centar za kulturu općine Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2021.
godine realizirao prihode u iznosu od 912.041,53 kn, a rashode od 885.092,65 kn, te je
ostvario višak poslovanja u iznosu od 26.948,88 kn Sa viškom iz prethodnog razdoblja od
6.261,75 kn konačni rezultat na kraju 2021. godine je višak od 33.210,63 kn.
Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili odluku o davanju suglasnosti na proračun Centra za
kulturu općine Bol za 2021. godinu, a odluka će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine
Bol.
POD 9)
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Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je vijećnicima izložila prijedlog Odluke o davanju
suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2021. godinu
Naime, izvanproračunski korisnik Općinska knjižnica Hrvatska čitaonica je u razdoblju
siječanj-prosinac 2021. godine realizirala prihode u iznosu od 361.779,22 kn, a rashode u
iznosu od 355.182,52 kn, te je ostvarila višak poslovanja u iznosu od 6.596,70 kn. Preneseni
višak iz 2020. godine je iznosio 1.639,36 kn, što čini ukupni pozitivni rezultat poslovanja u
iznosu od 8.236,06 kn.
Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili odluku o davanju suglasnosti na proračun općinske
knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2021. godinu, a odluka će se objaviti u "Službenom
glasniku" Općine Bol.
POD 10)
Nataša Paleka Jakšić je dala uvodno obrazloženje odluke o davanju suglasnosti na proračun
Dječji vrtić „Mali princ“ Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine.
Izvanproračunski korisnik Dječji vrtić Mali princ Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2021.
godine realizirao je prihode u iznosu od 2.670.439,67 kn, a rashode u iznosu od 2.675.595,09
kn, te je ostvario manjak prihoda u iznosu od 5.155,42 kn, i s prenesenim viškom od protekle
godine u iznosu od 16.218,61 kn čini pozitivan rezultat poslovanja od 11.063,19 kn.
Vijećnici su JEDNOGLASNO dali suglasnost na godišnji izvještaj o izvršenju financijskog
plana Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2021. godinu, a odluka će se objaviti u "Službenom
glasniku" Općine Bol.
POD 11)
Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je upoznala vijećnike s prijedlogom odluke o
davanju suglasnosti na proračun DVD –a Bol za 2021. godinu.
Izvanproračunski korisnik DVD Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine realizirao
prihode u iznosu od 1.157.260,91 kn, a rashode u iznosu od 1.267.547,58 kn, te je ostvario
manjak prihoda u iznosu od 110.286,67 kn. Izvanproračunski korisnik je na kraju godine imao
potraživanja za pretporez u iznosu od 332.779,31 kn i novčana sredstva na žiro račun u iznosu
od 29.390,45 kn, dugotrajne imovine u iznosu od 1.559.113,24 potraživanja za predujmove
370,00 kn i potraživanja od kupaca 3.843,75 kn, što je ukupno novčanih sredstava u iznosu od
1.925.496,75 kn. Izvanproračunski korisnik ima obveze prema dobavljačima u iznosu od
490.369,45 kn, a obveze za kredit 57.142,78 kn. Izvanproračunski korisnik je ostvario
konačni pozitivni rezultat u iznosu od 1.377.984,52 kn.
Predsjednik DVD-a Goran Jekić se obratio vijećnicima i kazao da se ove godine planira
povećanje plaće zaposlenima u iznosu od 500,00 kuna, ali da je potrebno i veće povećanje
plaće vatrogascima jer bi uskoro mogli imati problema sa nedostatkom ljudi koji bi obavljali
ovaj odgovoran i rizičan posao.
Vijećnik Tihomir Marinković je u 21.15 sati naputio sjednicu vijeća.
Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je utvrdila kvorum, na sjednici je nazočno 7
vijećnika
Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o davanju suglasnosti na proračun DVD-a Bol
za 2021. godinu, a odluka će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol.
POD 12)
Direktor tvrtke Grabov rat d.o.o. Siniša Soljačić je vijećnicima podnio detaljan godišnji
izvještaj o izvršenju proračuna KJP Grabov rat d.o.o. za 2021. godinu.
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Istaknuo je da je izvanproračunski korisnik KJP Grabov rat d.o.o. u razdoblju siječanjprosinac 2021. godine realizirao prihode u iznosu od 8.930.567,00 kn, a rashode u iznosu od
7.815.822,00 kn, te je ostvario dobit poslovanja u iznosu od 1.114.745,00 kn. Nakon
oporezivanja ostaje čista dobit u iznosu od 1.090.410,00 kn.
Direktor Siniša Soljačić je kazao da najviše prihoda tvrtke dolazi od iznajmljivanja ležaljki i
od ugostiteljskog objekta Litore na plaži Zlatni rat, a najviše rashoda ide na plaće zaposlenih.
Istaknuo je da Grabov rat nema dospjelih starih ni tekućih obaveza tj. dugovanja prema:
dobavljačima, bankama i dospjelih davanja državi.
Direktor ističe da tvrtka svoje obveze po svim relacijama uredno „servisira“ te da nisu tražili
nikakvu financijsku pomoć.
Tekuća potraživanja iz 2021/2022 se svode na operativna potraživanja od kupca i korisnika
naših usluga.
Ta potraživanja nisu sporna, naplativa su i nisu u zastari.
Direktor smatra da tvrtka treba biti na usluzi Bolu i Boljanima, da treba više pažnje polagati
na komunalno uređenje mjesta, te da poslije sezone planira formirati građevinsku grupu koja
bi radila na dodatnom uređenju mjesta.
Tonči Buljan je pitao imaju li problema sa zapošljavanjem sezonske radne snage.
Direktor je odgovorio da su pronašli nekoliko radnika u komunali koji, za sada, uredno
obavljaju povjeren poslove. Također je kazao da planira nabavku jednog komunalnog vozila
koje će radnicima olakšati čišćenje mjesta. Smatra da će ti dodatni radnici i vozilo biti
dostatni za održavanje uobičajene razine čistoće mjesta.
Direktor je kazao da je sezona na Zlatnom ratu dobro započela, te da se stoga očekuju dobri
turistički rezultati.
Istaknuo je da se još vode pregovori za zapošljavanje nekolicine radnika na plaži, ali da se
nada da će ti pregovori biti uspješno okončani.
Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili odluku o davanju suglasnosti na proračun KJP
Grabov rat d.o.o. za 2021. godinu, a odluka će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine
Bol.
POD 13)
Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je upoznala vijećnike sa prijedlogom Etičkog
kodeksa nositelja političkih dužnosti u općini Bol.
Predsjednica je kazala da je donošenje etičkog kodeksa zakonska obveza propisana
odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa.
Predloženim Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i
javnog interes u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela
Općinskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama
Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.
Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u
obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća,
promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim
vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u
nositelje vlasti na lokalnoj razini.
Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa
i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje,
nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog vijeća i
članova radnih tijela Općinskog vijeća.
Predviđeno je da primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti.
Etički odbor bi činio predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana.
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Predlaže se da predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje
Općinsko vijeće. Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti bi trajao do
isteka mandata članova Općinskog vijeća.
Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili predloženi Etički kodeks, a isti će biti objavljen u
„Službenom glasniku“ Općine Bol.
POD 14)
Predsjednica općinskog vijeća Nataša Paleka Jakšić je dala uvodno obrazloženje prijedloga
Odluke o kupnji nekretnine.
Predloženom odlukom Općina Bol, radi polaganja vodovodnih i kanalizacijskih cijevi te
uređenja puta u naselju Bol - Postirska ulica, od Vlade Karninčića i Marine Soljačić kupuje
nekretninu označenu kao: dio čest. zem. 547/1 k.o. Bol površine 438 m2, sukladno Skici
izmjere tvrtke Geo Pars d.o.o., napravljene u Splitu, travanj 2021. godine (lik obojan
narančastom bojom).
Dosadašnji suvlasnici predmetne nekretnine su Vlado Karninčić i Marina Soljačić, po 1/2
idealnog dijela.
Cijena nekretnine je utvrđena u iznosu od 100 €/m2, sukladno procjeni sudskog vještaka za
graditeljstvo i procjenu nekretnina ovlaštenog inženjera građevinarstva Remija Vukovića,
odnosno ukupna cijena za predmetnu nekretninu u površini od 438 m2 iznosi 43.800,00 eura
(slovima: četrdeset tri tisuće osamsto eura), te će biti isplaćena u kunskoj protuvrijednosti
prema srednjem tečaju za efektivu Hrvatske narodne banke na dan isplate.
Općina Bol će navedeni iznos platiti u dva obroka:
- prvi obrok u iznosu od 17.000,00 € nakon zaključenja predugovora,
- drugi obroku iznosu od 26.800,00 € nakon zaključenja glavnog ugovora.
Prava i obveze između Vlade Karninčića i Marine Soljčić i Općine Bol detaljnije će se
regulirati ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonska zastupnica Općine Bol.
Predloženom odlukom se ovlašćuje načelnica Općine Bol da do provođenja cijepanja
nekretnina u katastru i upisa vlasništva sa Vladom Karninčićom i Marinom Soljačić zaključi
predugovor.
Vijećnici su upoznati sa prijedlogom predugovora.
Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli Odluku o kupnji nekretnine, a odluka će se objaviti u
"Službenom glasniku" Općine Bol.
POD 15)
Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je upoznala vijećnike sa prijedlogom izmjena i
dopuna Odluke o uređenju prometa na području Općine Bol.
Predloženim izmjenama i dopunama odluke se, umjesto dosadašnje pješačke zone,
uspostavlja zona smirenog prometa u terminu od 15. travnja do 15. listopada od 23:00 do
09:00 sati u ulici Šetnica Put Zlatnog rata (od Biline kuće do Potoka na Paklini).
Predviđa se da od 15. travnja do 15. listopada od 23:00 do 09:00 sati Šetnicom mogu prolaziti
mopedi, skuteri i automobili samo onih vozila (u vlasništvu turista ili vlasnika kuća) koja
imaju osigurano parkiralište ili garažu na zemljištu do kojeg se može dovesti samo sa Šetnice.
Također, zbog opskrbe ugostiteljskih i trgovačkih objekata na kompleksu plaže Zlatni rat
omogućava se dostava vozilima do šumice na plaži Zlatni rat svakog dana u vremenu od
19.30 do 09.30 sati.
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa na području Općine Bol je
JEDNOGLASNO prihvaćena, a odluka će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol.
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POD 16)
Predsjednica općinskog vijeća Nataša Paleka Jakšić je vijećnicima dala uvodno obrazloženje
prijedloga odluke izmjeni i dopuni odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja.
Predloženom odlukom se predviđa regulacija naplate parkiranja na lokaciji Poljana na Bolu.
Na parkiralištu Poljana je označeno 91 parkirališno mjesto i 4 parkirališna mjesta za invalide.
Prema prijedlogu odluke pravo na povlaštenu kartu (parkirališno mjesto) za parkiralište
Poljana ima fizička osoba koja ima prebivalište na području naselja Bol 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.
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 Bol, prednost zakupa pod jednakim uvjetima imaju fizičke osobe sa bližim
prijavljenim prebivalištem na području zone Poljana.
Fizičke osobe ( stanari ) plaćaju povlaštenu kartu (parkirališno mjesto) za svaku kalendarsku
godinu u fiksnom iznosu od 2.000,00 kuna, bez obzira na vrijeme korištenja parkirališnog
mjesta.
Pravne osobe, obrtnici odnosno osobe koji obavljaju drugu samostalnu djelatnost imaju pravo
na povlaštenu parkirališnu kartu (parkirališno mjesto) na parkiralištu na Poljani ukoliko ostaje
slobodnih mjesta predviđenih za stanare.
Sjedište pravne osobe, obrta, mora biti u Bolu, te da djelatnost obavljaju u blizini zone.
Pravne osobe, obrtnici odnosno osobe koji obavljaju drugu samostalnu djelatnost plaćaju
povlaštenu kartu (parkirališno mjesto) za svaku kalendarsku godinu u fiksnom iznosu od
2.000,00 kuna, bez obzira na vrijeme korištenja parkirališnog mjesta.
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.
Cijena za svaku kalendarsku godinu za jedno parkirališno mjesto za vozilo gosta iznosi
2.000,00 kuna fiksno.
Ukoliko ostaje slobodnih mjesta koja su predviđena za povlaštene karte, godišnja karta se
može ponuditi fizičkim osobama koja nemaju prebivalište na području naselja Bol.
Cijena za svaku kalendarsku godinu za jedno parkirališno mjesto osoba koja nemaju
prebivalište na području naselja Bol iznosi 2.000 kuna fiksno.
Preostala parkirališna mjesta se naplaćuju 9,00 kuna na sat ili 50,00 kuna na dan (24 sata) ili
350 kuna tjedno (7 dana).
Naknada za parkiranje vozila iz prethodnog stavka se plaća se svakog dana u kalendarskom
razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. U ostalom razdoblju u godini naknada za parkiranje se ne
naplaćuje.
Također se predlaže da se dodatno regulira način naplate parkiranja u Murvici.
Predviđa se da ukoliko ostaje slobodnih mjesta koja su predviđena za povlaštene karte,
godišnja karta se može ponuditi fizičkim osobama koja nemaju prebivalište na području
naselja Murvica.
Cijena za svaku kalendarsku godinu za jedno parkirališno mjesto osoba koja nemaju
prebivalište na području naselja Murvica iznosi 2.000,00 kuna fiksno.
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja je
JEDNOGLASNO prihvaćena, a odluka će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol.
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POD 17)
Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je upoznala vijećnike sa prijedlogom Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu, načinu rada u Općinskoj knjižnici „Hrvatska čitaonica“ Bol.
Pravilnik donosi ravnateljica knjižnice uz prethodnu suglasnost općinskog vijeća.
Predloženim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, način i djelokrug rada, poslovi i
zadaci stručnog knjižničnog osoblja i ostalih radnika, uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za
obavljanje određenih poslova i radnih zadataka, hijerarhija odgovornosti te drugi poslovi
važni za obavljanje djelatnosti u Općinskoj knjižnici „Hrvatska čitaonica" Bol, u skladu s
odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Standardima za narodne knjižnice
u Republici Hrvatskoj, Statuta Knjižnice te ostalim pravilnicima i propisima.
Pravilnik je usklađen sa odredbama novog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, a
najveća razlika u odnosu na do sada važeći Pravilnik je da se uz radno mjesto ravnatelja
predviđa i uvođenje novog radnog mjesta - Voditelj kulturnih projekata i programa za kojega
je potrebno 0,5 izvršitelja.
Vijećnici su JEDNOGLASNO dali suglasnost na predloženi Pravilnik o unutarnjem
ustrojstvu, načinu rada u Općinskoj knjižnici „Hrvatska čitaonica“ Bol, a suglasnost će se
objaviti u „Službenom glasniku“ općine Bol.
POD 18)
Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je kazala da je zbog uvođenja novog radnog mjesta u
općinskoj knjižnici - Voditelj kulturnih projekata i programa, nužno donošenje izmjena i
dopuna Pravilnika o plaćama u općinskoj knjižnici.
Zbog toga se predlaže da se u članku 3. stavak 1. Pravilnika o plaćama Pravilnika o plaći
Ravnateljice knjižnice „Hrvatske čitaonice“ Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 2/2008,
4/2019) iza alineje 1. doda alineja 2. koja bi glasila:
Voditelj kulturnih projekata i programa …………………………………. 3,1.
Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaći
Ravnateljice knjižnice „Hrvatske čitaonice“ Bol, a odluka će se objaviti u "Službenom
glasniku" Općine Bol.
POD 19)
Predsjednica općinskog vijeća Nataša Paleka Jakšić je vijećnicima dala uvodno obrazloženje
prijedloga odluke o imenovanju ravnateljice općinske knjižnice Hrvatska čitaonice Bol.
Naime, dana 17. ožujka 2022. godine Općinsko vijeće je donijelo je Odluku o raspisivanju
natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ Bol i
odluku o imenovanju natječajnog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja.
Natječajno povjerenstvo je dana 6. travnja 2022. godine objavilo javni natječaj u ″Narodnim
novinama″ RH, broj: 43/2022 i na službenim web stranicama Općine Bol.
U predviđenom roku za primanje prijava koji je počeo teći dana 6. travnja 2022. godine, a
istekao dana 21. travnja 2022. godine, zaprimljena je jedna prijava.
Prijava je otvorena i razmatrana na 1. sjednici Povjerenstva održanoj dana 28. travnja 2022.
godine.
Prijavu je podnijela Irma Eterović iz Selaca. Prijavi kandidatkinje Irme Eterović prileži sva
potrebna dokumentacija slijedom čega ista udovoljava natječajnim uvjetima.
Razgovor sa kandidatkinjom je obavljen dna 05. svibnja 2022. godine na 2. sjednici
Povjerenstva.
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Razmatrajući životopis s opisom dosadašnjeg radnog iskustva i predloženi Plan rada Općinske
knjižnice - „Hrvatska čitaonica", Bol za četverogodišnje razdoblje, Povjerenstvo odlučilo je
podržati kandidatkinju Irmu Eterović, magistru knjižničarstva.
Kandidatkinja Irma Eterović, osim formalnih zahtjeva, kroz svoje smjernice i viđenje mjesta i
uloge Općinske knjižnice kao i njenog trenutnog stanja i aktualne problematike dokazuje
svoje stručne i organizacijske kompetencije koje upućuju da će kandidatkinja uspješno voditi
Općinsku knjižnicu „Hrvatska čitaonica“ Bol, u narednom četverogodišnjem mandatu.
Slijedom navedenoga, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja predlaže imenovanje Irme
Eterović, Gospe Karmelske 46, 21424, Selca, OIB: 79390919350, za ravnateljicu Općinske
knjižnice - „Hrvatska čitaonica", Bol na vrijeme od četiri godine.
Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o imenovanju Irme Eterović na mjesto
ravnateljice općinske knjižnice, a odluka će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol.
POD 20)
1. Lidija i Mladen Čakarić od općinskog vijeća mole financijsku pomoć za dovršetak
izgradnje nove obiteljske kuće.
Naime, ostali su bez doma u potresu koji je zadesio Sisačko-moslavačku županiju 2021.
godine, te su od donacija otpočeli izgradnju nove kuće.
U zamolbi navode da im je Općina Bol već ranije pomagala, ali da su oni zbog poskupljenja
materijala i cijena rada primorani tražiti dodatnu pomoć za dovršetak izgradnje.
Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili ovu zamolbu, te donijeli zaključak da se obitelji
Čakarić isplati pomoć u iznosu od 10.000,00 kuna.
2. Braniteljska socijalno-radna zadruga Kamarad iz Splita od općinskog vijeća traže
suglasnost da na čest. zem. 641/1 k.o. Bol, obavljaju trgovačku djelatnost prodaje suvenira od
bračkog kamena.
Ističu da su braniteljska zadruga koja se bavi proizvodnjom nakita i proizvodnjom suvenira i
predmeta od bračkog kamena, da zadruga ima 52 člana i da su svi dragovoljci Domovinskog
rata.
Vijećnici su JEDNOGLASNO odbili ovu zamolbu.
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 22.00 sata
Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković
Predsjednica vijeća:
Nataša Paleka Jakšić

