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1. UVOD 
 

Praćenje i vrednovanje sastavni su dijelovi procesa strateškog planiranja. Praćenje 

napretka u provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave obuhvaća 

procese prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima 

rezultata kojima se sustavno prati napredak provedbe mjera utvrđenih u aktu 

strateškog planiranja. Izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja je proces 

pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog 

planiranja na razini lokalne samouprave te široj javnosti o statusu provedbe akata 

strateškog planiranja. 

 

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa izrađuje se u svrhu 

ispunjavanja obveze utvrđene člankom 26. stavkom 5. Zakona o sustavu strateškog 

planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17). 

 

Obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih 

programa samoupravnih jedinica propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i 

postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od 

nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave („Narodne novine“, br. 6/19) 

 

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLS je izvješće o napretku u 

provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje izvršno 

tijelo JLS, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, 

izrađuje u skladu s Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi 

provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(Dokument: UI-PGI/PP-2 Inačica: 1.0, lipanj 2022.) i javno objavljuje. 

 

Izvršno tijelo JLS informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi 

provedbenog programa JLS dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru. Rok za 

izradu i javnu objavu polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa je 31. 

srpnja tekuće godine. 

 

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja, od značaja za jedinicu 

lokalne samouprave, koji izrađuje i donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. 

Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne razine, ima za cilj osigurati upravnim 

tijelima jedinice lokalne samouprave, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, 

učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te 

ostvarenje postavljene vizije razvoja.  

 

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja koji se izrađuje u skladu 

sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske (,,Narodne novine", broj 123/17.) te Uredbe o smjernicama za 
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izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave (,,Narodne novine", broj 89/18.). Njime se 

opisuje i osigurava postizanje ciljeva iz hijerarhijski nadređenih akata strateškog 

planiranja, te isti čini poveznicu mjera s odgovarajućim stavkama u proračunu jedinice 

lokalne samouprave (aktivnostima i projektima), a vrijedi za razdoblje trajanja mandata 

izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave. 

 

Provedbeni program Općine Bol za razdoblje 2021. – 2025. godine donijela je 

načelnica Općine Bol, dana 23. prosinca 2021. godine. Ovo polugodišnje izvješće o 

provedbi provedbenog programa Općine Bol za 2022. godinu obuhvaća razdoblje od 

1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine (izvještajno razdoblje). 

 

2. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU 
 

Što se tiče gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, odnosno promjena koje 

su imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata provedbenog programa Općine Bol 

tijekom izvještajnog razdoblja (1. siječnja do 30. lipnja) može se reći kako su aktivnosti 

u provedbi mjera provedbenog programa uvjetovane nizom specifičnih okolnosti koje 

su utjecale na rad svih javnopravnih tijela u Republici Hrvatskoj pa tako i Općine Bol. 

Prije svega tu su bili izazovi uzrokovani dugotrajnom borbom s pandemijom virusa 

COVID-19 sve do travnja 2022. godine kada su se ukinule gotovo sve epidemiološke 

mjere. Zbog iznimno nepovoljnih okolnosti uzrokovanih pandemijom, Općina se 

suočavala s velikim izazovima, pogotovo kada je riječ o osiguranju kontinuiteta rada i 

obavljanja upravnih i drugih poslova iz djelokruga uz nužno održavanje visoke razine 

sigurnosti općinskih službenika i namještenika. Prilagođenim načinom rada te 

digitalizacijom postupaka i procesa uz korištenje dostupnih digitalnih alata za 

komunikaciju i rad na daljinu, uz izniman trud i zalaganje općinskih službenika i 

namještenika, osiguralo se neometano obavljanje svih poslova iz djelokruga Općine 

ali i učinkovita provedba mjera i povezanih aktivnosti i projekata utvrđenih 

Provedbenim programom. 

 

Vezano uz izbjegličku krizu i stanje u Ukrajini, održan je sastanak svih čelnika JLS-a 

otoka Brača gdje je tema sastanka je bilo pitanje raspoloživih kapaciteta za smještaj 

izbjeglica. Temeljem javnog poziva ravnateljstva civilne zaštite, Općina Bol je provela 

postupak za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine. Općina Bol je 

uključena u ovu krizu savjetima, razgovorima te je ponudila da sva djeca izbjeglica 

mogu pohađati Osnovnu školu Bol. 

 

Vezano uz projekt izgradnje novog groblja, 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 institucija.  
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Što se tiče lokacijske dozvole za prvu fazu groblja „Parking“ još nije dobiveno 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.  

 

Vezano uz projekt izgradnje Luke Bol, Lučka uprava zatražila ponovnu izmjenu 

lokacijske dozvole. Naime, u tijeku je priprema dokumentacije za povlačenje sredstava 

iz EU fondova i traženo je da se zbog proceduralnih razloga razdvoji 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.  

 

U Murvici se odvijaju radovi na kanalizacijskom i vodoopskrbnom sustavu. Vrijednost 

projekta je 9.135.000,00 + PDV te 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. Radovi ponešto kasne u odnosu na dinamički plan, a razlog 

su otežani uvjeti na dionicama zbog izuzetno slabe pristupačnosti ulica, nemogućnost 

korištenja veće mehanizacije.  

 

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. 

Ukupna vrijednost investicije je 1.568.000,00 kuna, a Ministarstvu regionalnog razvoja 

u programu za otoke je prijavljena prva faza u iznosu od 958.000,00 kuna. Odobrena 

su sredstva u iznosu od 450.000,00 kuna.  

Vezano za realizaciju projekata očuvanja kulturne baštine 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 je uređenje lapidarija crkvice Sv. Ivana. 

Dostavljeno je 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.  

Proveden je 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, 

revidiran je projekt zamjene oko 47 tijela i stupova te uskoro slijedi i javna nabava tih 

rasvjetnih tijela.  
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Zaključno se može reći da se sve mjere kontinuirano provode te se unatoč neizvjesnoj 

ekonomskoj situaciji i energetskoj krizi koja je zahvatila cijeli svijet Općina Bol nada 

uspješnom nastavku provedbe mjera, aktivnosti i projekata u sljedećem izvještajnom 

razdoblju. 

3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 

 

Općina Bol je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, svoje 

djelovanje usmjerila na provedbu sljedećih razvojnih prioriteta:  

1. Stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj turizma  

2. Zadržavanje i porast stanovnika u općini 

3. Razvoj fizičke infrastrukture suglasno potrebama gospodarstva i stanovništva 

4. Zaštita okoliša i unaprjeđenje baštine 

5. Jačanje institucionalnih kapaciteta JLS 

 

U nastavku se nalaze podaci o utrošenim proračunskim sredstvima i statusu provedbe 

mjera. 

 

3.1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima 
 

Provedbenim programom je utvrđen i indikativni financijski okvir za provedbu pojedine 

mjere, na način da je za pojedinu mjeru procijenjen trošak provedbe te su navedene 

stavke u proračunu jedinice lokalne samouprave na kojima će se planirati procijenjeni 

iznosi.  

 

Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 16 mjera (u 

tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 6.864.318,11 kn, dok za 8 mjera nije bilo 

utrošenih sredstava. 
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Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava 

Red. 

br. 
Naziv mjere 

Procijenjeni 

trošak provedbe 

mjere za 2022. 

godinu (kn) 

Poveznica na izvor financiranja  u  proračunu JLS 

Iznos dosad 

utrošenih 

sredstava 

(kn) 

1. Izgradnja i uređenje javno prometnih površina 920.000,00 

K100710 POPLOČENJE TRGA RUDINA-OSNOVNA ŠKOLA 

K100720 OGRADA NA ŠETNICI 

K100730 POPLOČENJE JAVNIH POVRŠINA KOD DOMINIKANSKOG 

SAMOSTANA 

K100740 UREĐENJE TROTOARA NA OBILAZNICI 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.   Gospodarenje objektima javne namjene 140.000,00 K100701 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE UPRAVNE ZGRADE OPĆINE 
K100704 KINO BOL 

37.500,00 

0,00 

3. Poticanje održivog razvoja turizma 350.000,00 

A101601 SERVISNE USLUGE NA PLAŽI ZLATNI RAT 

A101602 PROJEKT WIFI4EU 

A101603 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE 

A101606 USKRS 

A101607 RIMSKA PISCINA NA ZLATNOM RATU 

0,00 

22.442,28 

3.718,75 

16.700,00 

155.255,00 

4. 
  Unaprjeđenje dostupnosti sportsko 

rekreacijskih sadržaja 
400.000,00 

K100723 OPREMA ZA DJEČJE IGRALIŠTE I SPORT 

K100742 DJEČJE IGRALIŠTE VRTIĆ 

0,00 

0,00 

5. Poticanje razvoja sporta i rekreacije 92.000,00 

A101201 MALONOGOMETNI KLUB "BOL" 

A101202 BOĆARSKI KLUB "MURVICA 

A101203 BOĆARSKI KLUB "BLATO RATAC" 

A101205 BACKGAMMON KLUB "BOL" 

A101206 DOJO KARATE KLUB "BRAČ" 

A101207 NOGOMETNI KLUB POSTIRA SARDI 

A101208 BOĆARSKI KLUB SUTVID BRAČ 

A101209 SPORTSKO DRUŠTVO "BOL" 

A101213 ŠKOLA KOŠARKE 

A101214 PLIVAČKA ŠKOLA GRANCIGULA 

A101215 KLUB JEDRILIČARA NA DASCI JIDRO 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

20.000,00 

0,00 

12.000,00 

 

 

 



7 
 

Red. 

br. 
Naziv mjere 

Procijenjeni 

trošak provedbe 

mjere za 2022. 

godinu (kn) 

Poveznica na izvor financiranja  u  proračunu JLS 

Iznos dosad 

utrošenih 

sredstava 

(kn) 

6. Unaprjeđenje te održivo korištenje prostora 2.521.000,00 

K100508 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA K3 ZONE ""RATAC MEŠTRE MIJENE 

K100509 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA K4 ZONE ""RECIKLAŽNO DVORIŠTE"" 

K100510 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA   II IZMJENE I DOPUNE NASELJA BOL 

K100511 PROSTORNI PLAN UREĐENJA   III IZMJENE I DOPUNE OPĆINE BOL 

K100526 ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROVEDBU POSTUPKA OCJENE O 

POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA ""NADOHRANE DIJELA PLAŽE U 

NASELJU BOL"" NA OKOLIŠ 

K100529 PROJEKTI KOMUNALNE OPREME 

K100530 PLAN RAZVOJA I PROVEDBENI PROGRAM 

K100537 KATASTARSKA IZMJERA I OBNOVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA 

K100538 PROJEKT TRI OGRANKA OKO ROTORA 

K100539 PROJEKT UREĐENJA PLAŽE BENAČICA 

K100540 IDEJNI I IZVEDBENI PROJEKT RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 

K100541 PROJEKTI UREĐENJA ULICA 

K100543 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA UREĐENJE IGRALIŠTA 

K100604 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE PREMA UPU 

K100605 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA ZELENE POVRŠINE 

K100606 OTKUP ZEMLJIŠTA KOD VATROGASNOG DOMA 

K100608 OTKUP DOMA NA VIDOVOJ GORI 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

19.500,00 

5.841,14 

0,00 

0,00 

0,00 

9.375,00 

45.750,00 

0,00 

0,00 

179.350,91 

0,00 

7. 
Unaprjeđenje sustava protupožarne i civilne 

zaštite 
1.212.400,00 

A100801 FINANCIRANJE DVD BOL 

A100802 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 

A100803 DVD - PREHRANA I SMJEŠTAJ 

A100804 POLICIJSKA POSTAJA BRAČ 

A100805 SUFINANCIRANJE PEDIJATRIJE I GINEKOLOGIJE 

K100801 DOKUMENTI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 

K100802 KAPITALNA DONACIJA DVD BOL 

335.712,19 

20.000,00 

759,36 

0,00 

9.311,10 

0,00 

597.178,26 

8. 
  Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje 

kvalitete života građana 
448.000,00 

A101001 NAKNADE ZA DJECU I OBITELJ 

A101002 NAKNADE ZA BOLEST I INVALIDITET 

A101003 NAKNADE ZA USKRSNICE 

A101004 NAKNADE ZA BOŽIĆNICE 

A101006 LOGOPEDSKA TERAPIJA DJECE 

A101007 PRIJEVOZ MURVICA 

A101009 NAKNADA ZA PLAĆANJE PUTEM HRVATSKE POŠTE 

A101010 SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA ZA OSNOVNU ŠKOLU 

A101012 NAJAM SOBE ZA VOZAČA AUTOBUSA (AUTOTRANS) 

A101014 BRAČKI PUPOLJCI 

32.305,59 

25.000,00 

112.000,00 

1.800,00 

0,00 

4.800,00 

1.772,42 

0,00 

12.000,00 

0,00 
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Red. 

br. 
Naziv mjere 

Procijenjeni 

trošak provedbe 

mjere za 2022. 

godinu (kn) 

Poveznica na izvor financiranja  u  proračunu JLS 

Iznos dosad 

utrošenih 

sredstava 

(kn) 

9. 
Demografske mjere s ciljem povećanja broja 

stanovnika 
150.000,00 A101005 PORODILJNE NAKNADE I OPREMA ZA NOVOROĐENČAD 54.000,00 

10. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje 770.000,00 

A101101 POMOĆ OSNOVNOJ ŠKOLI 

A101102 POMOĆ SREDNJOJ ŠKOLI 

A101103 PRIJEVOZ SREDNJA ŠKOLA 

A101104 DODJELA STIPENDIJA UČENICIMA 

A101105 UDRUGA ""ROBOBRAČ"" 

A101106 DODJELA STIPENDIJA STUDENTIMA 

A101107 NAKNADE UČENICIMA (PUTNICIMA) SREDNJE ŠKOLE 

7.800,00 

200.640,00 

60.375,00 

6.000,00 

20.000,00 

123.000,00 

0,00 

11. Redovna djelatnost Dječjeg vrtića 2.472.000,00 
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog 

proračuna za financiranje redovne djelatnosti: 

DJEČJI VRTIĆ "MALI PRINC" 

1.069.600,41 

12. 
Poticanje razvoja poduzetništva i 

gospodarstva 
210.000,00 

A101301 SUBVENCIJA POLJOPRIVREDNICIMA 

A101303 VETERINARSKE USLUGE 

29.000,42 

0,00 

13. Održavanje komunalne infrastrukture 3.518.900,00 

T100401, ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

T100402, ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN 

PROMET MOTORNIM VOZILIMA 

T100403, ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA 

T100404, ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 

T100405, ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE 

T100406, ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA 

T100407, ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 

T100408, ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

T100409, ELEKTRIČNA ENERGIJA (JAVNA RASVJETA) 

T100410, ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE 

T100411, NAJAM EKOLOŠKOG WC 

T100412, IZNOŠENJE I ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA 

T100413, DERATIZACIJA I DEZINSKECIJA 

T100414, DIMNJAČARSKE I EKOLOŠKE USLUGE 

T100415, PRIČUVA 

T100416, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 

T100417, VODA NA JAVNIM POVRŠINAMA 

T100418, ODRŽAVANJE OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

T100419, OSTALE KOMUNALNE USLUGE 

11.585,00 

156.987,94 

 

3.550,00 

154.395,44 

72.155,90 

22.680,36 

0,00 

99.698,69 

102.682,93 

13.814,65 

0,00 

18.306,00 

18.750,00 

18.543,76 

8.171,64 

4.107,50 

25.770,55 

493.390,41 

28.859,34 
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T100420, NAJAM AUTO KORPA 

T100422, ELEKTRIČNA ENERGIJA (OSTALO) 

T100423, ČIŠĆENJE PODMORJA 

T100424, ODRŽAVANJE PLAŽA 

T100425 SERVIS UREĐAJA 

T100426 ODRŽAVANJE JAVNIH PARKIRALIŠTA 

T100427 DRŽAVANJE GRAĐEVINA NAMIJENJENIH OBAVLJANJU DJELATNOSTI 

JAVNOG PRIJEVOZA  

3.563,59 

113.345,36 

0,00 

9.950,00 

600,00 

31.744,10 

0,00 

 

 

Red. 

br. 
Naziv mjere 

Procijenjeni 

trošak provedbe 

mjere za 2022. 

godinu (kn) 

Poveznica na izvor financiranja  u  proračunu JLS 

Iznos dosad 

utrošenih 

sredstava 

(kn) 

14. Izgradnja komunalne infrastrukture - groblja 1.000.000,00 K100717 GRADNJA GROBLJA 0,00 

15. Unaprjeđenje energetske infrastrukture 920.000,00 
K100734 JAVNA RASVJETA ZLATNI RAT 

K100736 JAVNA RASVJETA 

0,00 

0,00 

16. 
Unaprjeđivanje uvjeta za život u naseljima - 

izgradnja ulica 
600.000,00 

K100706 VUKOVARSKA ULICA 

K100738 DALMATINSKA ULICA 

0,00 

0,00 

17. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet 150.000,00 
K100715 POTPORNI ZID NA OBILAZNICI 

K100743 KAMENI ZID UZ OBALU 

0,00 

0,00 

18. Poboljšanje komunalne opremljenosti 270.000,00 K100719 KOMUNALNA OPREMA 88.012,50 

19. Razvoj civilnog društva 136.000,00 

A100901 HRVATSKA UDRUGA VINARSKIH GRADOVA 

A100902 UDRUGA OPĆINA REPUBLIKE HRVATSKE 

A100903 UDRUGA LIJEPA NAŠA 

A100906 UDRUGA LAG BRAČ 

A100907 CRVENI KRIŽ BRAČ 

A100908 UDRUGA GRAĐANA - UMIROVLJENICI 

A100909 UDRUGA GRAĐANA - DDK BOL 

A100910 UDRUGA ZA BOLJI BOL 

0,00 

5.000,00 

14.000,00 

20.000,00 

10.000,00 

0,00 

0,00 

19.724,39 

20. 
  Razvoj i uspostavljanje održivog sustava 

vodoopskrbe i odvodnje 
600.000,00 

K100725 KANALIZACIJSKI I VODOOPSKRBNI SUSTAV I PROČISTAČ ZA 

MURVICU 

K100739 GRADNJA NOVE KANALIZACIJE 

0,00 

0,00 
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Red. 

br. 
Naziv mjere 

Procijenjeni 

trošak provedbe 

mjere za 2022. 

godinu (kn) 

Poveznica na izvor financiranja  u  proračunu JLS 

Iznos dosad 

utrošenih 

sredstava 

(kn) 

21. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja 1.573.000,00 

A101401 GLAZBENA ŠKOLA ""JOSIP HATZE"" 

A101402 GALERIJA BRANISLAV DEŠKOVIĆ 

A101404 VJERSKE ZAJEDNICE 

A101405 GRAFITI NA GRADELE 

A101406 BOŽIĆNI GRAD 

A101407 DAN OPĆINE 

A101408 OSTALE MANIFESTACIJE 

A101411 USLUGE STUDENT SERVISA 

 

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog 

proračuna za financiranje redovne djelatnosti: 

1. Centra za kulturu Općine Bol 

2. Općinske knjižnice "Hrvatska čitaonica" 

 

0,00 

0,00 

3.500,00 

0,00 

2.500,00 

0,00 

15.001,13 

0,00 

 

281.053,79 

116.374,29 

22. 

Ulaganja u zaštitu kulturne i sakralne baštine 

te očuvanje i promociju kult. i povijesnih 

vrijednosti 

350.000,00 
K100703 REKONSTRUKCIJA ZGRADE ZAVIČAJNOG MUZEJA 

K100721 SPOMENICI 

0,00 

0,00 

23. 
Redovna djelatnost izvršnih i predstavničkih 

tijela 
521.900,00 

A100101 OPĆINSKO VIJEĆE 

A100102 ČLANOVI POVJERENSTAVA 

A100103 FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA 

A100201 SREDSTVA ZA RAD NAČELNIKA 

3.636,95 

0,00 

95.247,50 

169.579,36 

24. Redovna djelatnost upravnih tijela 3.597.900,00 

A100301 RASHODI ZA ZAPOSLENE 

A100302 NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE 

A100303 FINANCIJSKI POSLOVI 

K100301 OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 

838.268,37 

489.553,87 

12.708,09 

17.016,88 
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3.2. Analiza statusa provedbe mjera 
 

Od ukupno 24 mjere utvrđenih Provedbenim programom, tijekom izvještajnog 

razdoblja, provedba je započela za 24 mjera, dok nije bilo mjera za koje početak 

provedbe nije bio planiran tijekom izvještajnog razdoblja. Od 24 mjera kojima je 

započela provedba, status „U tijeku“, imaju sve mjere. 

 

Tablica 2. Prikaz statusa provedbe mjera 
Red. 

br. 
Naziv mjere Status provedbe 

1. Izgradnja i uređenje javno prometnih površina U TIJEKU 

2. Gospodarenje objektima javne namjene U TIJEKU 

3. Poticanje održivog razvoja turizma U TIJEKU 

4. Unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja U TIJEKU 

5. Poticanje razvoja sporta i rekreacije U TIJEKU 

6. Unaprjeđenje te održivo korištenje prostora U TIJEKU 

7. Unaprjeđenje sustava protupožarne i civilne zaštite U TIJEKU 

8. Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana U TIJEKU 

9. Demografske mjere s ciljem povećanja broja stanovnika U TIJEKU 

10. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje U TIJEKU 

11. Redovna djelatnost Dječjeg vrtića U TIJEKU 

12. Poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva U TIJEKU 

13. Održavanje komunalne infrastrukture U TIJEKU 

14. Izgradnja komunalne infrastrukture - groblja U TIJEKU 

15. Unaprjeđenje energetske infrastrukture U TIJEKU 

16. Unaprjeđivanje uvjeta za život u naseljima - izgradnja ulica U TIJEKU 

17. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet U TIJEKU 

18. Poboljšanje komunalne opremljenosti U TIJEKU 

19. Razvoj civilnog društva U TIJEKU 

20. 
Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i 

odvodnje 
U TIJEKU 

21. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja U TIJEKU 

22. 
Ulaganja u zaštitu kulturne i sakralne baštine te očuvanje i 

promociju kult. i povijesnih vrijednosti 
U TIJEKU 

23. Redovna djelatnost izvršnih i predstavničkih tijela U TIJEKU 

24. Redovna djelatnost upravnih tijela U TIJEKU 
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3.3. Opis statusa provedbe mjera 
 

1. Izgradnja i uređenje javno prometnih površina 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 920.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Uljepšati vizuru javnog prostora popločenjem trgova i javnih 

površina, izgradnjom ograde na šetnicama te uređenjem nogostupa. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 

 

2. Gospodarenje objektima javne namjene 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 140.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 37.500,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Opremiti i urediti objekte javne namjene. U idućem razdoblju 

planirana je nabava potrebne opreme za Kino Mediteran Bol.  

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 

 

3. Poticanje održivog razvoja turizma 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 350.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 198.116,03 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 
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Svrha provedbe mjere: Osigurati besplatan bežični pristup internetu stanovnicima 

Bola, ali i svim turistima koji dođu posjetiti Bol te osigurati kvalitetu servisnih usluga na 

plaži Zlatni rat (usluge spasilačke i zaštitarske službe). 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 

 

4. Unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 400.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Izgradnja sportskih objekata i nabava potrebne opreme u cilju 

poticanja zdravijeg i aktivnijeg načina života stanovništva. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. Proveden je postupak javne nabave za uređenje dječjeg igrališta u dvorištu 

dječjeg vrtića "Mali princ". 

 

5. Poticanje razvoja sporta i rekreacije 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 92.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 32.000,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Osigurati financijsku podršku djelovanju udrugama i klubova 

koje su programski usmjerene na rad u području razvoja sporta, podrška programima 

ili projektima udrugama koji doprinose razvoju sporta na području općine. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 
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6. Unaprjeđenje te održivo korištenje prostora 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 2.521.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 259.817,05 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Održivo korištenje prostora kroz prostorno i urbanističko 

planiranje, prostorno uređenje kroz planirane projekte te otkup zemljišta i zgrada. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 

 

7. Unaprjeđenje sustava protupožarne i civilne zaštite 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 1.212.400,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 962.960,91 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje 

sustava civilne i protupožarne zaštite, podizanje razine sigurnosti lokalnog 

stanovništva. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 

 

8. Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 448.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 189.678,01 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Zadovoljene lokalne potrebe stanovništva u području 

socijalne skrbi, socijalna skrb za najranjivije skupine stanovništva. 
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Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 
 

 

9. Demografske mjere s ciljem povećanja broja stanovnika  

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 150.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 54.000,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Poboljšanje demografske slike područja – pomoć roditeljima 

kroz dodjelu novčanih naknada i opreme za novorođenčad. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 

 

10. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje  

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 770.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 417.815,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Olakšati uvjete za učenje i studiranje učenicima i studentima, 

pružiti pomoć u školovanju i nagraditi njihov trud i uspjeh. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 

 

11. Redovna djelatnost Dječjeg vrtića  

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 2.472.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 1.069.600,41 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 
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Svrha provedbe mjere:  Zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog 

odgoja te skrb o djeci predškolske i vrtićke dobi prema potrebama i interesima građana 

Općine Bol. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 

 

12. Poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva  

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 210.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 29.000,42 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Stvoriti pozitivne uvjete za rad malim i srednjim 

poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 

 

13. Održavanje komunalne infrastrukture  

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 3.518.900,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 1.412.653,16 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Poboljšati stanje postojeće komunalne infrastrukture, 

redovno održavati postojeću komunalnu infrastrukturu. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 
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14. Izgradnja komunalne infrastrukture - groblja 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 1.000.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Osigurati zadovoljavajuću dostupnost grobnih mjesta -

rješavanje problema nedostatka grobnih mjesta kroz osiguranje dodatnog prostora za 

ukapanje pokojnika. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. Za Izmjene i dopune UPU-a groblja dobiveno mišljenje Županijskog ureda 

za zaštitu okoliša te posebni uvjeti od svih ostalih javnopravnih tijela. Nakon toga se 

krenulo u postupak javnog izlaganja. Javna rasprava je završena 15. travnja te su 

prikupljana mišljenja nadležnih institucija. 

 

15. Unaprjeđenje energetske infrastrukture 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 920.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Izgraditi učinkovit sustav javne rasvjete, osigurati bolju 

pokrivenost javnom rasvjetom, omogućiti uštedu električne energije i poboljšati 

kvalitetu osvijetljenosti prostora te smanjiti svjetlosno onečišćenje okoliša. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. Proveden je postupak javne nabave za rasvjetna tijela (140 komada led 

svjetiljki). 

 

16. Unaprjeđivanje uvjeta za život u naseljima - izgradnja ulica 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 600.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn  
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Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Izgraditi, urediti i opremiti ulice, ulice moraju ispunjavati svoju 

komunalnu funkciju. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 

 

17. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 150.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Postići veću sigurnost u prometu izgradnjom potpornih zidova 

uz prometnice. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 

 

18. Poboljšanje komunalne opremljenosti  

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 270.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 88.012,50 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Postići veću komunalnu opremljenost-poboljšanje 

opremljenosti nabavom potrebne komunalne opreme. 

 

U cilju poboljšanja komunalne opremljenosti planirana je nabava potrebe komunalne 

opreme. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 
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19. Razvoj civilnog društva  

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 136.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 68.724,39 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Poticanje razvoja civilnog društva i ostalih organizacija, 

jačanje njihove uloge i doprinosa razvoju Općine. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 

 

20. Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 600.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Podizanje kvalitete sustava vodoopskrbe i odvodnje 

izgradnjom kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava te pročistača za Murvicu. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. U tijeku su radovi na kanalizacijskom i vodoopskrbnom sustavu Murvica - 

do sada izgrađeno 71% kolektora, 100% tlačnog cjevovoda, te 880 m vodovoda, 

odnosno 54% planiranog. 

 

21. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 1.573.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 418.429,21 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 
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Svrha provedbe mjere: Zadovoljenje javnih potreba u kulturi sufinanciranjem raznih 

kulturnih djelatnosti, programa, akcija i manifestacija od interesa za Općinu Bol. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 

 

22. Ulaganja u zaštitu kulturne i sakralne baštine te očuvanje i promociju kult. i 

povijesnih vrijednosti 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 350.000,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Zaštititi, očuvati i prezentirati kulturnu i sakralnu baštinu. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. Završeni su konzervatorsko, restauratorski radovi na rimskoj Piscini na 

Zlatnom ratu. 

 

23. Redovna djelatnost izvršnih i predstavničkih tijela 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 521.900,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 268.463,81 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Stvaranje uvjeta za kontinuiran i nesmetan rad izvršnih i 

predstavničkih tijela - funkcionalnost i učinkovitost izvršnih i predstavničkih tijela 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 
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24. Redovna djelatnost upravnih tijela 

 

Nositelj provedbe mjere: Općina Bol 

  

Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2022. godinu: 3.597.900,00 kn  

 

Utrošena proračunska sredstva: 1.357.547,21 kn  

 

Status provedbe mjere: U tijeku 

 

Svrha provedbe mjere: Stvaranje uvjeta za kontinuiran i nesmetan rad općinske 

uprave i administracije - efikasna i funkcionalna Općinska uprava. 

 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe. 

 

 

3.4. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera 
 

Provedba mjera je započela u skladu s planiranim rokovima i napredak se u kod velike 

većine mjera odvija u skladu s predviđenom dinamikom. Može se zaključiti kako je 

tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren iznimno dobar napredak u provedbi 

Provedbenog programa Općine Bol, imajući na umu kako je većina mjera statusa „U 

tijeku“ te se provode gotovo u potpunosti u skladu s predviđenom dinamikom 

provedbe, uz veliku većinu ključnih točaka ostvarenja postignutih u utvrđenim 

rokovima.  

 

 

4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

 
U ovom dijelu izvješća navode se ciljevi javnih politika kojima se doprinosi provedbom 

mjera utvrđenih u provedbenom programu te u okviru pojedinog cilja nabrajaju se 

najvažniji rezultati koje je samoupravna jedinica ostvarila tijekom izvještajnog 

razdoblja. Općina će se usmjeriti se na rezultate koji donose koristi građanima i od 

većeg su značaja za društvo u cjelini.  

 

U skladu s preporukom Koordinacijskog tijela, danom u Uputama za izradu 

provedbenih programa JLP(R)S, kako je (zbog specifičnih okolnosti tijekom ovog 

ciklusa strateškog planiranja) dozvoljeno utvrditi doprinos mjera u provedbenom 

programu JLP(R)S, provedbi strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije 

Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine (dalje u tekstu: NRS 2030.), u ovom 

dijelu izvješća potrebno je navesti i rezultate ostvarene provedbom mjera utvrđenih za 

provedbu strateških ciljeva NRS-a 2030. 

 



22 
 

Općina Bol provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi ciljeva 

Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine: 

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo  

2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

3.Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom 

5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji 

7. Sigurnost za stabilan razvoj 

8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

 

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općina Bol 

tijekom izvještajnog razdoblja (1. siječnja do 30.lipnja 2022.): 

• proveden je postupak javne nabave za rasvjetna tijela (140 komada led 

svjetiljki) 

• u tijeku su radovi na kanalizacijskom i vodoopskrbnom sustavu Murvica - do 

sada izgrađeno 71% kolektora, 100% tlačnog cjevovoda, te 880 m vodovoda, 

odnosno 54% planiranog 

• završeni su konzervatorsko, restauratorski radovi na rimskoj Piscini na Zlatnom 

ratu 

• proveden je postupak javne nabave za uređenje dječjeg igrališta u dvorištu 

dječjeg vrtića "Mali princ" 

 

Podaci Polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa Općine Bol za 2022. 

godinu nalaze se u obliku tabličnog prikaza u dokumentu „Prilog 1. Tablični predložak 

za izradu polugodišnjeg izvješća o provedbi PP JLS-Općina Bol“, u prilogu ovog 

dokumenta. 


