28. srpnja 2022.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL

Broj 7/2022
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Godina XXII- Broj 7/2022

ODLUKE VIJEĆA
Na temelju članka 45. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" broj
144/21) i članka 31. Statuta Općine
Bol ("Službeni glasnik Općine Bol"
broj 03/21) vijeće Općine Bol je na
svojoj 3. sjednici održanoj dana 28.
srpnja 2022. godine

rashodi proračuna za 2022. godinu
iznose 25.597.110,00 kn.
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE BOL ZA 2022. GODINU
[.PDF]

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I
DOPUNA PRORAČUNA ZA 2022.
GODINU [.PDF]

DONIJELO
ODLUKU O IZMJENAMA I
DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE BOL ZA 2022.
GODINU

Članak 2.
Prihodi i rashodi po kontima
utvrđuju se u općem dijelu
Proračuna u Računu prihoda i
rashoda
te
računu
zaduživanja/financiranja. Rashodi i
izdaci Proračuna raspoređuju se
prema programima (aktivnostima i
projektima) unutar razdjela i glava u
posebnom dijelu proračuna.

Članak 1.
Utvrđuje se da se prvim rebalansom
proračuna općine Bol za 2022.
godinu prihodi i rashodi povećavaju
za 2.150.000,00 kn pa ostaju
uravnoteženi, tj. prihodi proračuna
za 2022. iznose 25.597.110,00 kn, a

Članak 3.
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dijelova
građevinskog
područja:
- Vukovarska
ulica
200.000,00 kn
- Popločenje ulice Rudina –
1.300.000,00 kn
- Kanalizacijski
i
vodoopskrbni
sustav
i
pročistač za Murvicu 100.000,00 kn
- Gradnja nove kanalizacije –
100.000,00 kn
- Uređenje
parka
kod
spomenika
palima
za
Domovinu -50.000,00 kn

Ova odluka stupa na snagu osmog
dana nakon objave u "Službenom
glasniku" Općine Bol.
Klasa: 400-01/22-01/69
Ur.broj: 2181-18/22-02/01
Bol, 28. srpnja 2022. godine

Predsjednica vijeća
Nataša Paleka Jakšić

2. Građevine
komunalne
infrastrukture koje će se graditi
u
uređenim
dijelovima
građevinskog područja:
- Potporni zid na obilaznici 150.000,00 kn
- Uređenje
trotoara
na
obilaznici - 150.000,00 kn
- Javna rasvjeta u centru
mjesta - 500.000,00 kn
- Javna rasvjeta Put Zlatnog
rata - 189.200,00 kn
- Javna rasvjeta Murvica 170.000,00 kn
- Ostala javna rasvjeta 50.000,00 kn
- Dječje igralište u vrtiću –
1.500.000,00 kn

Na temelju stavka 1. članka 67.
Zakona o komunalnom gospodarstvu
(NN 68/18) i na temelju članka 31.
Statuta općine Bol („Službeni glasnik“
br. 3/31), Vijeće općine Bol je na
3/2022 sjednici dana 28. srpnja 2022.
godine donijelo

IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU OPĆINE BOL ZA
2022. GODINU

Članak 1.
Općina Bol u 2022. godini predviđa
gradnju
slijedeće
komunalne
infrastrukture
sa
procijenjenim
troškovima:

3. Građevine
komunalne
infrastrukture koje će se graditi
izvan građevinskog područja:
- Gradnja novog groblja,
prva faza – 1.000.000,00 kn

1. Građevine
komunalne
infrastrukture koje će se graditi
radi
uređenja
neuređenih

4. Postojeće građevine komunalne
infrastrukture koje će se
2
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rekonstruirati
i
način
rekonstrukcije:
- Rekonstrukcija i uređenje
zgrade zavičajnog muzeja 200.000,00 kn
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predviđeno
utrošiti
ukupno
5.659.200,00 kn.
Financijska sredstva potrebna za
ostvarivanje ovog Programa osigurati
će se iz komunalnog doprinosa u
iznosu od 1.750.000,00 kuna, iz
komunalne naknade u iznosu od
1.453.000,00 kuna, a preostali iznos
od 2.456.200,00 kuna će se osigurati
iz poreznih prihoda.

5. Građevine
komunalne
infrastrukture koje će se
uklanjati:
- Takve
građevine
nisu
planirane u 2022.

Članak 4.
Načelnica općine Bol je dužna
podnijeti izvješće o izvršenju programa
građenja komunalne infrastrukture za
prethodnu kalendarsku godinu zajedno
s izvješćem o izvršenju proračuna za
prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 2.
Program
građenja
komunalne
infrastrukture sadrži procjenu troškova
projektiranja, revizije , građenja,
provedbe stručnog nadzora i provedbe
projekata
građenja
komunalne
infrastrukture, što obuhvaća slijedeće
troškove:
1. Troškovi zemljišta na kojem će
se
graditi
komunalna
infrastruktura
2. Troškovi
uklanjanja
i
izmještanja
postojećih
građevina i trajnih nasada,
3. Troškove sanacije zemljišta
4. Troškove izrade projekata i
druge dokumentacije
5. Troškove
ishođenja
akata
potrebnih
za
izvlaštenje,
građenje i uporabu građevina
komunalne infrastrukture
6. Troškove građenja i provedbe
stručnog
nazora
građenja
komunalne infrastrukture
7. Troškove
evidentiranja
u
katastru i zemljišnim knjigama.

Članak 5.
Ovaj program će se objaviti u
“Službenom glasniku” općine Bol, a
stupa na snagu osmog dana nakon
objave.
Stupanjem na snagu ove odluke,
prestaje vrijediti program građenja
komunalne infrastrukture objavljen u
Službenom glasniku općine Bol broj
13/21.
Klasa: 400-01/21-01/67
Ur.broj: 2181-18/22-01/01
Bol, 28. srpnja 2022. godine

Predsjednica vijeća:
Nataša Paleka Jakšić

Članak 3.
Ovim Programom gradnje komunalne
infrastrukture je u 2022. godini
3
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popratne

infrastrukture,

poljoprivredi i ruralnom razvoju Na

primjene poljoprivredne mehanizacije i

području

agrotehničkih mjera.

Splitsko

–

dalmatinske

županije („Službeni glasnik Splitsko –

U

dalmatinske županije“ broj 46/21) i

radovima uređenja zapuštenih poljskih

članka

putova, u pravilu se podrazumijeva:

31.

Statuta

Općine

Bol

(„Službeni glasnik općine Bol“ br.

smislu

-

ovog

čišćenje

Programa,

i

sječa

pod

pojedinih

3/21), općinsko vijeće općine Bol na

manjih stabala, grmlja i šiblja

svojoj 3/2022 sjednici održanoj dana

na trasi poljskog puta

28. srpnja 2022. godine donosi

-

sakupljanje

odstranjenog

materijala i deponiranje
-

PROGRAM UREĐENJA

djelomično
terena

POSTOJEĆIH ZAPUŠTENIH

strojno

(pikamiranjem

kopanjem)

POLJSKIH PUTOVA

skidanje

sa

ili

strojnim

poravnanjem terena sa skinutim

NA PODRUČJU OPĆINE BOL

materijalom
-

puta do širine od 3,5m

1. CILJEVI PROGRAMA

-

Općina Bol (u daljnjem tekstu: Općina)

-

postojećih zapuštenih poljskih putova
i

sredstava

financirati

bespovratnim

sredstvima

izvođenje

radova

uređenju

na

tampona

od

mogućnost betoniranja kraćih

zbog nagiba terena

raspoloživih

proračunskih

sloja

dionica trase poljskog puta

na području Općine Bol (u daljnjem
Program)

izrada

kamenog materijala (jalovine)

će temeljem ovog Programa uređenja

tekstu:

profiliranje i priprema poljskog

Provedba ovog Programa doprinosi:
-

postojećih,

Lakšoj

izgradnji,

dogradnji

ili

zapuštenih poljskih putova u Općini

proizvodnih

Bol.

poljoprivrednim

Ovim Programom osigurava se bolji

gospodarstvima,

pristup i smanjivanje neobrađenog

-

Uređenju

poljoprivrednog zemljišta, stvaranje

infrastrukture

preduvjeta njegovog okrupnjavanja i

funkciji
4

adaptaciji,
opremanju

pogona

na

zemljišta

i

u

njegovoj
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Pokretanju novih neiskorištenih

potpore

resursa

ruralnom razvoju na području
zemljišnih

Okrupnjavanju

za

Lakšoj

sanaciji

opožarenih

-

Mjeru

9.

Uređenje

putova u zagori, priobalju i

Intenziviranju

poljoprivredne

otocima

u

Splitsko-

proizvodnje u Općini Bol

dalmatinskoj županiji (Službeni

Očuvanju prirodne baštine i

glasnik

oživljavanju

županije br.46/21)

tradicijske

proizvodnje
-

i

postojećih zapuštenih poljskih

površina
-

poljoprivredi

Splitsko-dalmatinske županije

parcela
-
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Proizvodnji

proizvoda

Splitsko-dalmatinske

3. NOSITELJI PROGRAMA

sa

Nositelji ovog programa su:

geografskim podrijetlom i eko
proizvoda
-

Unapređenju
životnih

ekoloških

uvjeta

i

stanovnika

općine Bol
-

donosi

korisnici poljoprivrednog zemljišta na
nepristupačnom terenu, na kojem se
uređuju zapušteni poljski putovi.

Plan

uređenja postojećih zapuštenih

Poljoprivredna gospodarstva su pravne

poljskih

svom

ili fizičke osobe, ili više fizičkih osoba

području i osigurava sredstva u

koje se bave poljoprivredom a djeluju

svom

kao:

putova

proračunu

na
za

tekuću

godinu
-

Splitsko-dalmatinska županija

gospodarstva koja su vlasnici, odnosno

će se na način:
Bol

-

Krajnji korisnici su poljoprivredna

Financiranje ovog programa provodit
Općina

Općina Bol

4. KORISNICI PROGRAMA

Dopuni turističke ponude

2. FINANCIRANJE PROGRAMA

-

-

-

Splitsko-dalmatinska

županija

radova

zapuštenih

na

poljskih

poljoprivredno

gospodarstvo

sufinancira određeni postotak
troška

obiteljsko

-

uređenju

obrt

registriran

za

poljoprivredne djelatnosti

putova

(sukladno važećem Programu
5

obavljanje
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Općine Bol, svake godine dok postoji

zadruga

opravdanost provođenja Programa.

obavljanje

poljoprivredne djelatnosti

Neutrošena

Korisnici su i svi mještani općine Bol,

provođenju Programa prenose se u

turisti i posjetitelji (planinari, izletnici,

slijedeću proračunsku godinu.

sredstva

namijenjena

biciklisti….).
7. ZAVRŠNE ODREDBE
5.

POSTUPAK

Općina Bol i Županija zaključuju

TEALIZACIJE

poseban

PROGRAMA

Ugovor

o

sufinanciranju

izvršenja ovog Programa. Županija
pridržava pravo kontrole namjenskog

U svrhu provedbe ovog Programa

trošenja

općina Bol:

doznačenih

sredstava

i

provedbe programa.

- planira sredstva u proračunu za

Ovaj Program donesen je za naredno

tekuću godinu

višegodišnje razdoblje, od 2022 – 2027
- provodi zakonom propisani postupak

godine.

nabave (jednostavnu ili javnu nabavu)
- potpisuje Ugovor sa izvođačem

8. OSTALE INFORMACIJE

radova za određeni poljski put

Izmjene i dopune ovog Programa u

- prijavljuje se na Javni poziv za

nadležnosti su Vijeća Općine Bol.

sufinanciranje

Uređenja

Ovaj program stupa na snagu osmog

postojećih zapuštenih poljskih putova

dana od dana objave u Službenom

u zagori, priobalju i otocima, koji

glasniku Općine Bol.

raspisuje

troškova

Splitsko-dalmatinska

županija.

Klasa:363-03/22-01/65
Ur.broj: 2181-18/22-01/01

6.

POTREBNA

FINANCIJSKA

Bol, 28. srpnja 2022.godine

SREDSTVA

Financijska sredstva za provedbu ovog

Predsjednica Općinskog vijeća:

Programa osiguravaju se u Proračunu

Nataša Paleka Jakšić
6
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Na temelju članka 31. Statuta općine
Bol („Službeni glasnik“ br. 03/2021) i
na temelju članka 35. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(NN 91/96, 68/98, 137/99,22/00,
73/00, 129/00, 114/01, 79706, 141705,
146/08. 38/09,153/09, 143/12 i
152/14), i članka 3. Zakona o
financiranju
jedinica
lokalne
i
područne (regionalne) samouprave
(NN 127/17, 138/20) Općinsko vijeće
općine Bol je na 3/2022 sjednici dana
28. srpnja 2022. godine donijelo:

Na temelju članka 31. Statuta općine
Bol („Službeni glasnik“ br. 03/2021) i
na temelju članka 35. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(NN 91/96, 68/98, 137/99,22/00,
73/00, 129/00, 114/01, 79706, 141705,
146/08. 38/09,153/09, 143/12 i
152/14), i članka 3. Zakona o
financiranju
jedinica
lokalne
i
područne (regionalne) samouprave
(NN 127/17, 138/20) Općinsko vijeće
općine Bol je na 3/2022 sjednici dana
28. srpnja 2022. godine donijelo:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke
o korištenju javnih površina na
području Općine Bol

ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke
o korištenju javnih površina na
području Općine Bol

Članak 1.
U članku 8. Odluke o korištenju javnih
površina na području Općine Bol
(„Službeni glasnik“ Općine Bol br.
4/2022) iza stavka 4. dodaje se stavak
5. koji glasi:
„Na javnoj površini na dijelu čestice
zemlje 6138/4 k.o. Bol, pored
benzinske postaje, mogu se držati 3
mopeda i reklama.“

Članak 1.
U članku 2. Odluke o naknadama za
korištenje javnih površina na području
Općine Bol („Službeni glasnik“
Općine Bol br. 4/2022) u tablici se
dodaje redak koji glasi:
Iznajmljivanje kom godišnje 2.000,00
3 mopeda na
kn
dijelu
čest.
zem. 6138/1
k.o. Bol pored
benzinske
postaje

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

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

Klasa: 024-05/22-01/111
Ur. broj: 2181-18/22-01/01
Bol, 28. srpnja 2022. godine

Klasa: 024-05/22-01/112
Ur. broj: 2181-18/22-01/01
Bol, 28. srpnja 2022. godine

Predsjednica vijeća:
Nataša Paleka Jakšić

7

28. srpnja 2022.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL

Predsjednica vijeća:
Nataša Paleka Jakšić
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jezik i književnost Filozofskog
fakulteta
u
Zadru.
Deset
godina
radila
je
kao
recepcionarka, a 1983. osvojila je prvo
mjesto u natjecanju recepcionara
jadranskih hotela. Utemeljila je 1989.
god. kulturnu manifestaciju Bolsko lito
i vodila ju dvadeset godina.

Na temelju članka 13. i 25. Odluke o
javnim priznanjima općine Bol
(Službeni glasnik općine Bol br. 4/09 i
7/09), Komisija za dodjelu javnih
priznanja je predložila, a vijeće općine
Bol je, na temelju članka 31. Odluke o
javnim priznanjima, na 3/2022 sjednici
dana 28. srpnja 2022. godine donijelo

U tom je razdoblju u Bol dovela brojne
hrvatske i svjetske umjetnike i
glazbenike, organizirala zabavne i
kulturne programe ne samo za odrasle
već i za djecu, kao što je međunarodna
likovna radionica i čitanje priča
hrvatskih autora na stranim jezicima,
na Zlatnome ratu i u knjižnici.

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja Grb
općine Bol
za 2022. godinu
Članak 1.
Pojedinačno javno priznanje općine
Bol GRB OPĆINE BOL dodjeljuje se:
Gospođi Jadranki Nejašmić za izuzetne
zasluge za unaprijeđenje razvoja i
ugleda općine Bol u području kulture.

Otkrivala je i afirmirala nove bolske
pozornice: Karelovića dvor, Paloc Kuću u kući, predvorje gotičkog
ljetnikovca, kuću obitelji Šimetović,
šetnicu, Murvicu...Utemeljila je 2009.
god. manifestaciju HUM / CROART
kojoj je cilj promidžba hrvatske kulture
i umjetnosti, predstavljajući u prvom
redu najznačajnije ljude otoka Brača i
mlade bolske intelektualce.

Članak 2.
Gospođi Jadranki Nejašmić se
dodjeljuje Grb općine Bol izrađen od
kovine na kamenoj podlozi, pismena
potvrda i novčana nagrada u iznosu od
6.000,00 kn.

Inicirala je 1996. god. osnivanje
Glazbene
škole
Josipa
Hatzea
Područne osnovne glazbene škole Bol i
volontira kao organizator nastave
tijekom svih godina njezina rada, a 20
godina bolske glazbene povijesti
memorirano je u knjizi Bolski glazbeni
spomenar kojoj je autorica.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu dan nakon
objave u Službenom glasniku općine
Bol.
Obrazloženje:
Jadranka Nejašmić rođena je 3. svibnja
1957.
godine
u
Splitu.
Osnovnu školu i gimnaziju završila je
1976. god. u Bolu. Diplomirala je
1983. god. na Odsjeku za hrvatski

U suradnji s Etnografskim muzejem u
Splitu obnovila je 1999. god. bračku
nošnju i osnovala folklornu družinu
Krejonca s kojom je ostvarila niz
8
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folklornim smotrama.
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djelo, 2019. godine, a godinu dana
ranije inicirala je podizanje spomen
obilježja tom velikanu duha i
najznačajnijoj
osobi
u
bolskoj
kulturnoj
povijesti.
U 2022. god. inicirala je i vodila
obnavljanje rimske piscine na Zlatnom
ratu i lapidarija i crkvice Sv. Ivana.

Inicirala je 2001. godine suradnju s
Festivalom dalmatinskih klapa Omiš i
organiziranje
debitantskih
večeri
Festivala u Bolu, vodila ih devet
godina, a suradnja se i dalje
kontinuirano nastavila.

Ravnateljica je Općinske knjižnice
Hrvatska čitaonica Bol od 1994. do
2022. godine. Bolsku knjižnicu
pretvorila u centralnu kulturnu
ustanovu s bogatim fondom od 25 000
svezaka, u svojevrsnu baštinsku kuću i
polivaletni prostor za razne radionice,
pa čak i onu u pokladno vrijeme.
Knjižnica je postala nositelj i pokretač
kulturnih događanja i nezaobilazno
mjesto posjeta brojnih domaćih i
stranih gostiju. Svojim fundusom na
osam jezika i radnim vremenom u
večernjim
satima
nastojala
se
prilagoditi potrebama ljetnih korisnika
koji često znaju reći: Došli smo u
knjižnicu prije no što smo kofere
raspakirali i bivali oduševljeni što su
našli knjige koje im nisu bile dostupne
u njihovoj velikoj gradskoj knjižnici.

Zajedno
s
glumcem
Franjom
Đakovićem režirala je 2015. god.
predstavu Zmajevo selo koja je
prikazana devet puta u Murvici, a
govori o suživotu Murvičana i
pustinjaka.
U suradnji sa Šimom Strikomanom,
akad. snimatelj i redat., prema
snimljenoj predstavi, režiran je film
koji je na 19. Međunarodnom festivalu
turističkog filma u Solinu proglašen
najboljim
u
filmskom
prikazu
predstave tradicijskog života, a
Jadranka Nejašmić od Europskog
društva turističkih novinara dobila je
Povelju za posebne zasluge u turizmu.
Zajedno sa Strikomanom snimila je
dokumentarne filmove BookBol i
Brač: kamen i voda, a u tijeku je
zajednički rad na snimanju 10 000
godina bračke kulturne i bajkovite
povijesti pod nazivom Terra Croatica
– Broško blogo. Snimljeno je 25 scena
iz raznih povijesnih razdoblja, kao i
brojna mitološka bića, u kojima je
sudjelovalo 250 kostimiranih glumaca
– naturšćika sa cijeloga otoka. Bolski
kamen sriće, knjiga s filmom, prva je
edicija iz tog bogatog ciklusa.

Iako je od 1. srpnja u mirovini, ostala
je raditi u knjižnici kao voditeljica
kulturnih projekata i programa,
primarno radi edukacije, nadasve
mladih, o značaju i očuvanju bračkoga
kulturnog naslijeđa.
Stih Vladimira Nazora: Otoče hvala ti
što me nauči žeđati i čeznuti za nečim
čitav svoj život utkana je u njezin bitak.
Nakon 65 godina života i 46 godina
rada u Bolu i dalje je potpuno predana,
bezuvjetno posvećena i apsolutno

S Jakovom Karmelićem urednica je
zbornika radova Frano Radić – život i
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Pojedinačno javno priznanje općine
Bol GRB OPĆINE BOL dodjeljuje se:
Gospodinu Jeronimu Jerku Martiniću
za izuzetne zasluge za razvoj i ugled
općine Bol u području gospodarstva i
turizma.

zaljubljena u kulturu, povijest i
naslijeđe Bola i Brača. Često i sama
kao otok, Otok joj je nepresušno vrelo
inspiracije.
Originalna i autentična, vedra i u
prepoznatljivoj žutoj boji, postala je
bolski brend. Jadranka ne bi bila
Jadranka bez Bola, a što bi Bol bez
Jadranke?

Članak 2.
Gospodinu Jeronimu Jerku Martiniću
se dodjeljuje Grb općine Bol izrađen
od kovine na kamenoj podlozi,
pismena potvrda i novčana nagrada u
iznosu od 6.000,00 kn.

Zbog svega gore nabrojenog vijeće
općine Bol je jednoglasno donijelo
odluku o dodjeli javnog priznanja Grb
općine Bol za 2022. godinu gospođi
Jadranki Nejašmić.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu dan nakon
objave u Službenom glasniku općine
Bol.
Obrazloženje:

Klasa: 024-01/22-01/105
Ur.broj: 2181-18/22-02/01
Bol, 28. srpnja 2022.

Gospodin Jeronim Jerko Martinić
rođen je 1944.godine. Osnovnu školu
je završio u Pučišćima, Srednju
ugostiteljsku školu je završio u Splitu,
a višu hotelijersku školu u Zagrebu.
Po završetku školovanja vraća se na
Brač i zapošljava se u hotelskom
poduzeću Zlatni rat na Bolu.
Cijeli svoj radni vijek dug 43,5 godina
proveo je u hotelijerskoj kući Zlatni
rat.
Prošao je sve stupnjeve stručnog
usavršavanja i napredovanja, od
naučniku do menadžera hotela i člana
menadžmenta hotelske kuće.

Predsjednica vijeća
Nataša Paleka Jakšić

Na temelju članka 13. i 25. Odluke o
javnim priznanjima općine Bol
(Službeni glasnik općine Bol br. 4/09 i
7/09), Komisija za dodjelu javnih
priznanja je predložila, a vijeće općine
Bol je, na temelju članka 31. Odluke o
javnim priznanjima, na 3/2022 sjednici
dana 28. srpnja 2022. godine donijelo

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja Grb
općine Bol
za 2022. godinu

U hotelskoj kući je obavljao dužnost
šefa sale, šefa recepcije, direktora
hotela,
direktora
sektora
za
ugostiteljstvo. Za vrijeme svog rada
dao je veliki i značajan doprinos u
razvoju turističkog sektora i u

Članak 1.
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mjesta u prvorazredno jadransko
turističko odredište.
Knjige čine više od 600 stranica
prikaza povijesti turizma na Bolu i u
njima je gospodin Jeronim Jerko
Martinić kronološki vrlo detaljno, uz
mnoštvo fotografija, obuhvatio razvoj
turizma od 1961. do 2015. godine.
Kroz ove knjige svjedoči o malim
ljudima koji su stvarali hotele, zadruge,
škole, galerije… jednom riječju bolski
turizam.
U sakupljanju fotografija i brojne
dokumentacije uložio je izuzetno veliki
trud tako da su knjige postale trajni
svjedoci vremena i spomenik ljudima
koji su u tome sudjelovali.

Uz sve obaveze bio je aktivan i u
društvenom životu Bola, te je bio
vanjski
suradniknastavnik
ugostiteljskog posluživanja u Srednjoj
školi Bol, a za ovaj rad u školi nije
primao plaću.
U dva mandata (2003. i 2007.) je bio
predsjednik
Turističke
zajednice
općine Bol. 2008. godine je bio
inicijator
osnivanja
Turističke
zajednice otoka Brača, koja iz
nedovoljno poznatih razloga do danas
nije konstituirana.
Bio je jedan od osnivača i predsjednik
sportskog društva Zlatni rat.
Zapažen je njegov rad kao člana
Kriznog stožera Mjesne zajednice Bol,
gdje je 1991. godine bio zadužen za
prognanike i izbjeglice na Bolu.

Svojim radom u hotelskoj kući Zlatni
rat i Ugostiteljskoj školi, svojim
društvenim angažmanom na mnogim
poljima, a naročito stvaranjem,
pisanjem i izdavanjem dviju knjiga
„Turistički Bol u mom sjećanju“,
gospodin Jeronim Jerko Martinić je
ostavio trajan pečat na Bolu, te mu
vijeće općine Bol dodjeljuje javno
priznanje „Grb općine Bol „.

Gospodin Jeronim Jerko Martinić je
jedan od najzaslužnijih za ponovni
početak rada Gimnazije na Bolu.
On je svojom podrškom i utjecajem
doprinio
pozitivnom
rješenju
Republičkog sekretarijata za prosvjetu,
kulturu i fizičku kulturu SR Hrvatske
da se Srednjoj školi Bol odobri
izvođenje eksperimentalnog programa
opće gimnazije u školskoj godini
1990/1991.

Klasa: 024-01/22-01/104
Ur.broj: 2181-18/22-02/01
Bol, 28. srpnja 2022.

Nakon odlaska u mirovinu izdao je
knjigu: “Turistički Bol u mom
sjećanju“ u dva toma.
Knjige su pisane na osnovi izvorne
dokumentacije i autorovih sjećanja, te
prikazuju uspješnu transformaciju Bola
iz malog težačko-ribarskog otočkog

Predsjednica vijeća
Nataša Paleka Jakšić
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Na temelju članka 17. odluke o javnim
priznanjima općine Bol (Službeni
glasnik općine Bol broj 4/09 i 7/09),
vijeće općine Bol je na 3/2022 sjednici
dana 28. srpnja 2022. donijelo

Broj 7/2022

Ivan Cvitović, član iz reda vijećnika iz
vlasti
Ante Selak, član iz reda vijećnika iz
oporbe
Članak 2.
Mandat članova Etičkog odbora traje
do isteka mandata članova općinskog
vijeća.

ODLUKU
o novčanim nagradama uz javna
priznanja

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog
dana od objave u Službenom glasniku
općine Bol.

Članak 1.
Uz javno priznanje Grb općine Bol za
2022.godinu dodjeljuje se novčana
nagrada u iznosu od 6.000,00 kn.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog
dana nakon objave u Službenom
glasniku općine Bol.

Klasa: 024-01/22-01/83
Ur. broj: 2181-18/22-01/02
Bol, 28. srpnja 2022. godine

Klasa: 400-01/22-01/66
ur.broj:2181-18/22-02/01
Bol, 28. srpnja 2022. godine

Predsjednica vijeća:
Nataša Paleka Jakšić

Predsjednica vijeća općine Bol:
Nataša Paleka Jakšić

Na osnovi članka 12. i 14. Etičkog
kodeksa nositelja političkih dužnosti u
općini Bol ("Službeni glasnik" Općine
Bol broj 6/22) Općinsko vijeće Općine
Bol, na 3/2021 sjednici održanoj 28.
srpnja 2022. godine, donijelo je

Na osnovi članka 12. i 13. Etičkog
kodeksa nositelja političkih dužnosti u
općini Bol ("Službeni glasnik" Općine
Bol broj 6/22) Općinsko vijeće Općine
Bol, na 3/2021 sjednici održanoj 28.
srpnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Vijeća časti
Članak 1.
U Vijeće časti općine Bol imenuju se
Željko Eterović, predsjednik
Manuela Malvasija, član
Zoran Kojdić, član
Daslav Jerčić, član
Zlatko Brizić, član

ODLUKU
o imenovanju Etičkog odbora
Članak 1.
U Etički odbor općine Bol imenuju se
Ivica Ščepanović, predsjednik
12
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Članak 2.
Mandat članova Vijeća časti traje do
isteka mandata članova općinskog
vijeća.

Članak 1.
Članak 3. stavak 1. alineja 1. tablice
Pravilnika o plaćama i naknadama te
ostalim
materijalnim
pravima
djelatnika Dječjeg vrtića „Mali princ“
Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol
broj 7/2011, 10/2014, 3/2015 i 1/2020)
mijenja se i glasi:

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog
dana od objave u Službenom glasniku
općine Bol.

Klasa: 024-01/22-01/83
Ur. broj: 2181-18/22-01/03
Bol, 28. srpnja 2022. godine

Broj 7/2022

VRSTA
POSLA
/DUŽNOST/
STRUČNOST
SPREMAČICA

POČETNI
KOEFIC
IJENT

DO 10
GOD.
STAŽA

DO 20
GOD.
STAŽA

DO 30
GOD.
STAŽA

0

0,86

0,90

0,93

Sve ostale odredbe Pravilnika ostaju
nepromijenjene.

Predsjednica vijeća:
Nataša Paleka Jakšić

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana nakon objave u "Službenom
glasniku" Općine Bol, a
primjenjuje se od plaće za srpanj koja
se isplaćuje u kolovozu 2022.godine.

Na temelju članka 31. Statuta Općine
Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol
broj 3/21), te na temelju prijedloga
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali
princ“ Bol Općinsko vijeće Općine
Bol, na 3/2022. sjednici održanoj dana
28. srpnja 2022. donijelo je

Klasa: 024-05/22-01/106
Ur. broj: 2181-18/22-01/01
Bol, 28. srpnja 2022. godine

ODLUKU O IZMJENAMA I
DOPUNAMA PRAVILNIKA O
PLAĆAMA I NAKNADAMA
TE OSTALIM MATERIJALNIM
PRAVIMA DJELATNIKA
DJEČJEG VRTIĆA „MALI
PRINC“

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL
Predsjednica vijeća:
Nataša Paleka Jakšić
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ODLUKE NAČELNICE
Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli
novčane pomoći i novčanih nagrada
učenicima i studentima („Službeni
glasnik“ Općine Bol br. 01/10) i
članka 51. Statuta Općine Bol
(„Službeni glasnik“ Općine Bol, broj
3/21) načelnica Općine Bol dana 28.
veljače 2022. godine donijela je

sveučilišni studij (magistar) u iznosu
od 2.000,00 kuna.
Budući da je Marin Buljan dostavio
potvrdu
Sveučilišta
u
Splitu,
Ekonomskog fakulteta, klasa: 60204/21-16/3029, urbroj: 2181-196-0505-21-01 od 27. listopada 2021. godine
kojom se potvrđuje da je završio
diplomski sveučilišni studij Poslovne
ekonomije, dana 27. listopada 2021.
godine i time stekao akademski naziv
Magistar ekonomije, te da ima
prebivalište na području Općine Bol,
odlučeno je kao u dispozitivu.

ODLUKU
o dodjeli jednokratne novčane
nagrade
Članak 1.
Općina Bol dodjeljuje novčanu
nagradu u iznosu od 2.000,00 kuna
Marinu Buljanu, OIB: 70061260830,
za završeni diplomski sveučilišni studij
Poslovne ekonomije.

Klasa: 601-01/22-01/36
Ur. broj: 2181-18/22-02/01
Bol, 28. veljače 2022. godine

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u
"Službenom glasniku" Općine Bol.

NAČELNICA OPĆINE BOL:
Katarina Marčić

Obrazloženje:

Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli
novčane pomoći i novčanih nagrada
učenicima i studentima („Službeni
glasnik“ Općine Bol br. 01/10) i
članka 51. Statuta Općine Bol
(„Službeni glasnik“ Općine Bol, broj
3/21) načelnica Općine Bol dana 26.
siječnja 2022. godine donijela je

Na temelju članka 14. stavak 2. Odluke
o dodjeli novčane pomoći i novčanih
nagrada učenicima i studentima
(„Službeni glasnik“ Općine Bol br.
01/10) načelnica Općine Bol je dana
28. veljače 2022. godine donijela
Odluku o dodjeli jednokratne novčane
nagrade Marinu Buljanu u iznosu od
2.000,00 kuna.
Člankom 14. stavak 2. Odluke je
propisano da će se studentima sa
područja općine dodijeliti jednokratna
novčana nagrada za završeni diplomski

ODLUKU
o dodjeli jednokratne novčane
nagrade
Članak 1.
Općina Bol dodjeljuje novčanu
nagradu u iznosu od 2.000,00 kuna
14
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Marinu Eteroviću za
diplomski
sveučilišni
Kineziologije.

završeni
studij
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NAČELNICA OPĆINE BOL:
Katarina Marčić

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u
"Službenom glasniku" Općine Bol.

Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli
novčane pomoći i novčanih nagrada
učenicima i studentima („Službeni
glasnik“ Općine Bol br. 01/10) i
članka 51. Statuta Općine Bol
(„Službeni glasnik“ Općine Bol, broj
3/21) načelnica Općine Bol dana 17.
siječnja 2022. godine donijela je

Obrazloženje:
Na temelju članka 14. stavak 2. Odluke
o dodjeli novčane pomoći i novčanih
nagrada učenicima i studentima
(„Službeni glasnik“ Općine Bol br.
01/10) načelnica Općine Bol je dana
26. siječnja 2022. godine donijela
Odluku o dodjeli jednokratne novčane
nagrade Marinu Eteroviću u iznosu od
2.000,00 kuna.
Člankom 14. stavak 2. Odluke je
propisano da će se studentima sa
područja općine dodijeliti jednokratna
novčana nagrada za završeni diplomski
sveučilišni studij (magistar) u iznosu
od 2.000,00 kuna.
Budući da je Marin Eterović dostavio
Potvrdu
Sveučilišta
u
Splitu,
Kineziološkog fakulteta Split, klasa:
034-04/22-03-0001, urbroj: 2181-20504-07-22-0001 od 20. siječnja 2022.
godine kojom se potvrđuje da je
završio diplomski sveučilišni studij
Kineziologije dana 20. siječnja 2022.
godine i time stekao akademski naziv
magistar kineziologije, te da ima
prebivalište na području Općine Bol,
odlučeno je kao u dispozitivu.

ODLUKU
o dodjeli jednokratne novčane
nagrade
Članak 1.
Općina Bol dodjeljuje novčanu
nagradu u iznosu od 2.000,00 kuna
Mirjani Soljačić, OIB: 75458926394,
za završeni diplomski sveučilišni studij
Psihologije.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u
"Službenom glasniku" Općine Bol.
Obrazloženje:
Na temelju članka 14. stavak 2. Odluke
o dodjeli novčane pomoći i novčanih
nagrada učenicima i studentima
(„Službeni glasnik“ Općine Bol br.
01/10) načelnica Općine Bol je dana
17. siječnja 2021. godine donijela
Odluku o dodjeli jednokratne novčane
nagrade Mirjani Soljačić u iznosu od
2.000,00 kuna.

Klasa: 604-01/22-01/03
Ur. broj: 2181-18/22-02/01
Bol, 26. siječnja 2022. godine
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Člankom 14. stavak 2. Odluke je
propisano da će se studentima sa
područja općine dodijeliti jednokratna
novčana nagrada za završeni diplomski
sveučilišni studij (magistar) u iznosu
od 2.000,00 kuna.
Budući da je Mirjana Soljačić dostavila
potvrdu Sveučilišta u Zagrebu,
Fakulteta hrvatskih studija, klasa: 60204/21-7/0001, urbroj: 380-6/70-210151 od 20. prosinca 2021. godine
kojom se potvrđuje da je završila
diplomski
sveučilišni
studij
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Psihologije, dana 20. prosinca 2021.
godine i time stekla akademski naziv
Magistra psihologije, te da ima
prebivalište na području Općine Bol,
odlučeno je kao u dispozitivu.
Klasa: 602-01/22-01/02
Ur. broj: 2104/02-22-02/01
Bol, 17. siječnja 2022. godine
NAČELNICA OPĆINE BOL:
Katarina Marčić

16

28. srpnja 2022.

RB
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL

Broj 7/2022

KAZALO
ODLUKE VIJEĆA
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA OPĆINE BOL ZA 2022. GODINE
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE BOL ZA 2022. GODINU
PROGRAM UREĐENJA POSTOJEĆIH ZAPUŠTENIH
POLJSKIH PUTOVA NA PODRUČJU OPĆINE BOL
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU
OPĆINE BOL
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU
OPĆINE BOL
ODLUKA O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA GRB
OPĆINE BOL ZA 2022. GODINU
ODLUKA O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA GRB
OPĆINE BOL ZA 2022. GODINU
ODLUKA O NOVČANIM NAGRADAMA UZ JAVNA
PRIZNANJA
ODLUKA O IMENOVANJU ETIČKOG ODBORA
ODLUKA O IMENOVANJU VIJEĆA ČASTI
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O PLAĆAMA I NAKNADAMA TE OSTALIM
MATERIJALNIM PRAVIMA DJELATNIKA DJEČJEG
VRTIĆA „MALI PRINC“
ODLUKE NAČELNICE
ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE
NAGRADE
ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE
NAGRADE
ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE
NAGRADE
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Izdavač: Općina Bol, Županija Splitsko
dalmatinska
Glavni i odgovorni urednik: Katarina Marčić
Urednik: Stipe Karmelić
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