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ODLUKE NAČELNIKA 

 
 

Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli novčane 

pomoći i novčanih nagrada učenicima i 

studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 

01/10) i članka 47. Statuta Općine Bol 

(„Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09, 

11/14 i 1/15) načelnik Općine Bol dana 27. 

siječnja 2021. godine donio je 

 

O D L U K U 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 

Članak 1. 

Općina Bol dodjeljuje novčanu 

nagradu u iznosu od 2.000,00 kuna Doris 

Ivičević, OIB: 22921332319, za završeni studij 

Coventry university - Advancing Physiotherapy 

Practise. 

 

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) načelnik Općine Bol je 

dana 27. siječnja 2020. godine donio Odluku o 

dodjeli jednokratne novčane nagrade Doris 

Ivičević 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 Doris Ivičević dostavila 

Potvrdu Coventry university, od „November 

2020.“ godine kojom se potvrđuje da je  završila 

Master of Science, November 2020. i time stekla 

akademski naziv Advancing Physiotherapy 

Practice, te da ima prebivalište na području 

Općine Bol, odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

 

Klasa: 601-01/21-01/3 

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

 

Bol, 27. siječnja 2020. godine 

 

NAČELNIK OPĆINE BOL: 

 

Tihomir Marinković 
 

 

 

 

 

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) 

načelnik Općine Bol dana 06. travnja 2021. 

godine donio je 

SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE BOL 

List izlazi po potrebi 23.03.2021. godine Godina XXV - Broj 05/2021 
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O D L U K U 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 
 

Članak 1. 

Općina Bol dodjeljuje novčanu 

nagradu u iznosu od 2.000,00 kuna Ivanu 

Petriću za završeni specijalistički diplomski 

stručni studij Menadžment trgovine i turizma. 

 

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) načelnik Općine Bol je 

dana 06. travnja 2021. godine donio Odluku o 

dodjeli jednokratne novčane nagrade Ivanu 

Petriću 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 Ivan Petrić dostavio 

Diplomu Sveučilišta u Splitu, Sveučilišnog 

odjela za stručne studije, klasa: 602-04/18-14- 

0243089861, urbroj: 2181-193-01-7/20-179 od 

2. listopada 2020. godine kojom se potvrđuje da 

je završio specijalistički diplomski stručni studij 

Menadžment trgovine i turizma, dana 29. rujna 

2020. godine i time stekao stručni naziv Stručni 

specijalist ekonomije, te da ima prebivalište na 

području Općine Bol, odlučeno je kao u 

dispozitivu. 

 

Klasa: 601-01/21-01/43 

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

 

Bol, 06. travnja 2021. godine 

 

NAČELNIK OPĆINE BOL: 

 

Tihomir Marinković 

Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli novčane 

pomoći i novčanih nagrada učenicima i 

studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 

01/10) i članka 47. Statuta Općine Bol 

(„Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09, 

11/14, 1/15, 1/18 i 9/18) načelnik Općine Bol 

dana 11. ožujka 2021. godine donio je 

 

O D L U K U 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 

Članak 1. 

Općina Bol dodjeljuje novčanu 

nagradu u iznosu od 2.000,00 kuna Jakovu 

Kruniću za završeni diplomski sveučilišni 

studij Računarstva i matematike. 

 

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) načelnik Općine Bol je 

dana 11. ožujka 2021. godine donio Odluku o 

dodjeli jednokratne novčane nagrade Jakovu 

Kruniću 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 Jakov Krunić dostavio 

Potvrdu Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno- 

matematičkog fakulteta, klasa: 034-04/20-01/1 

od 22. srpnja 2020. godine kojom se potvrđuje 

da je završio diplomski sveučilišni studij 

Računarstva i matematike dana 20.  srpnja 2020. 

godine i time stekao akademski naziv Magistar 

računarstva i matematike, te da ima prebivalište 

na području Općine Bol, odlučeno je kao u 

dispozitivu. 
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Klasa: 601-01/21-01/10 

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

 

Bol, 11. ožujka 2021. godine 

 

NAČELNIK OPĆINE BOL: 

 

Tihomir Marinković 
 

 

 

 

Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli novčane 

pomoći i novčanih nagrada učenicima i 

studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 

01/10) i članka 47. Statuta Općine Bol 

(„Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09, 

godine kojom se potvrđuje da je završila 

preddiplomski stručni studij Menadžmenta 

malog poduzeća dana 17. rujna 2029. godine i 

time stekla višu stručnu spremu i stručni naziv 

Stručna prvostupnica (baccalaurea) ekonomije, 

te da ima prebivalište na području Općine Bol, 

odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 601-01/21-01/26 

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

 

Bol, 26. ožujka 2021. godine 

 

NAČELNIK OPĆINE BOL: 

 

Tihomir Marinković 

11/14  i  1/15)  načelnik  Općine Bol dana 26.   

ožujka 2021. godine donio je 
 

O D L U K U 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 

Članak 1. 

Općina Bol dodjeljuje novčanu 

nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna Kristini 

Gojević za završeni stručni studij Menadžment 

malog poduzeća. 

 

Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom 

glasniku" Općine Bol. 

 

Obrazloženje: 

 

Na temelju članka 14. stavak 1. Odluke 

o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada 

učenicima i studentima („Službeni glasnik“ 

Općine Bol br. 01/10) načelnik Općine Bol je 

dana 26. ožujka 2021. godine donio Odluku o 

dodjeli jednokratne novčane nagrade Kristini 

Gojević u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Člankom 14. stavak 1. Odluke je 

propisano da će se studentima sa područja 

općine dodijeliti jednokratna novčana nagrada 

za završeni preddiplomski sveučilišni studij 

(prvostupnik) u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Budući da je Kristina Jakšić dostavila 

Potvrdu Sveučilišta u Splitu, Ekonomskog 

fakulteta, klasa: 602-04/20-15/2708, ur.broj: 

2181-196-05-05-20-01 od 28. rujna 2020. 

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) 

načelnik Općine Bol dana 07. travnja 2021. 

godine donio je 

 

O D L U K U 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 

Članak 1. 

Općina Bol dodjeljuje novčanu 

nagradu u iznosu od 2.000,00 kuna Leoni 

Kusanović za završeni diplomski sveučilišni 

studij Automatika i sustavi. 

 

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) načelnik Općine Bol je 

dana 07. travnja 2021. godine donio Odluku o 

dodjeli jednokratne novčane nagrade Leoni 

Kusanović u iznosu od 2.000,00 kuna. 
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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 Leona Kusanović dostavila 

Diplomu Sveučilišta u Splitu, Fakulteta 

elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, 

klasa: UP/I-034-04/20- 03/0210, urbroj: 

2181/206-02-01-20/1147 od 

24. rujna 2020. godine kojom se potvrđuje da je 

završila diplomski sveučilišni studij Automatika 

i sustavi, dana 24. rujna 2020. godine i time 

stekla akademski naziv Magistra inženjerka 

automatike i sustava, te da ima prebivalište na 

području Općine Bol, odlučeno je kao u 

dispozitivu. 

 

Klasa: 601-01/21-01/51 

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

 

Bol, 07. travnja 2021. godine 

 

NAČELNIK OPĆINE BOL: 

 

Tihomir Marinković 
 

 

 

 

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) 

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) načelnik Općine Bol je 

dana 09. travnja 2021. godine donio Odluku o 

dodjeli jednokratne novčane nagrade Mikuli 

Eteroviću u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Člankom 14. stavak 1. Odluke je 

propisano da će se studentima sa područja 

općine dodijeliti jednokratna novčana nagrada 

za završeni preddiplomski sveučilišni studij 

(prvostupnik) u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Budući da je Mikula Eterović dostavio 

Diplomu Sveučilišta u Splitu, Sveučilišnog 

odjela za stručne studije Split, klasa: 602- 04/16-

02-0055474289, urbroj: 2181-193-01- 

6/20-173 od 24. rujna 2020. kojom se potvrđuje 

da je završio preddiplomski stručni studij 

Računovodstvo i financije dana 23. rujna 2020. 

godine i time stekao stručni naziv Stručni 

prvostupnik (baccalaureus) ekonomije, te da 

ima prebivalište na području Općine Bol, 

odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 601-01/21-01/58 

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

 

Bol, 09. travnja 2021. godine 

 

NAČELNIK OPĆINE BOL: 

 

Tihomir Marinković 

načelnik  Općine Bol dana 09. travnja 2021.    

godine donio je 
 

O D L U K U 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 

Članak 1. 

Općina Bol dodjeljuje novčanu 

nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna Mikuli 

Eteroviću za završeni preddiplomski stručni 

studij Računovodstvo i financije. 

 

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 47. Statuta Općine Bol 

(„Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09, 

11/14, 1/15 i 1/18) načelnik Općine Bol dana 

22. ožujka 2021. godine donio je 

 

O D L U K U 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 

Članak 1. 

Općina Bol dodjeljuje novčanu 

nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna Ruži 
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Jozić za završeni preddiplomski stručni Upravni 

studij. 

 

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) načelnik Općine Bol je 

dana 22. ožujka 2021. godine donio Odluku o 

dodjeli jednokratne novčane nagrade Ruži  Jozić 

u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Člankom 14. stavak 1. Odluke je 

propisano da će se studentima sa područja 

općine dodijeliti jednokratna novčana nagrada 

za završeni preddiplomski stručni studij 

(prvostupnik) u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Budući da je Ruža Jozić dostavila 

Diplomu Sveučilišta u Splitu, Pravnog fakulteta 

Split, klasa: 602-04/19-15/0001, urbroj: 2181-

207-07-03-20-0106 od 25. veljače 2021. kojom 

se potvrđuje da je završila preddiplomski stručni 

Upravni studij dana 30. lipnja 2020. godine i 

time stekla stručni naziv Stručni prvostupnica 

(baccalaurea) javne uprave, te da ima 

prebivalište na području Općine Bol, odlučeno 

je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 601-01/21-01/19 

Ur. broj: 2104/02-21-02/0 

Bol, 22. ožujka 2021. godine 

NAČELNIK OPĆINE BOL: 

 

Tihomir Marinković 
 

 

 

 

Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli novčane 

pomoći i novčanih nagrada učenicima i 

studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 

01/10) i članka 47. Statuta Općine Bol 

(„Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09, 

11/14, 1/15, 1/18 i 9/18) načelnik Općine Bol 

dana 02. travnja 2021. godine donio je 

 
O D L U K U 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 

Članak 1. 

Općina Bol dodjeljuje novčanu 

nagradu u iznosu od 2.000,00 kuna Stjepanu 

Kraljeviću za završeni diplomski studij 

Kiparstva. 

 

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) načelnik Općine Bol je 

dana 02. travnja 2021. godine donio Odluku o 

dodjeli jednokratne novčane nagrade Stjepanu 

Kraljeviću 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 Stjepan Kraljević dostavio 

Diplomu Sveučilišta u Splitu, Umjetničke 

akademije Split, klasa: 602-04/20-16/0001, 

urbroj: 2181-03-01/1-20-0045 od 1. listopada 

2020. godine kojom se potvrđuje da je završio 

diplomski studij Kiparstva, dana 30. rujna 2020. 

godine i time stekao akademski naziv Magistar 

kiparstva, te da ima prebivalište na području 

Općine Bol, odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 601-01/21-01/37 

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

 

Bol, 02. travnja 2021. godine 

 

NAČELNIK OPĆINE BOL: 

 

Tihomir Marinković 
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- 

vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 47. 

Statuta Općine Bol (»Službeni glasnik« broj 

05/09, 11/14, 1/15 i 1/18), članka 10. Odluke o 

stipendiranju učenika i studenata (»Službeni 

glasnik« broj 01/10), Općinski načelnik Općine 

Bol jedana 02. ožujka 2021. godine donio 

 
 

ODLUKU 

o raspisivanju natječaja za dodjelu novčane 

pomoći učenicima i studentima u školskoj 

godini 2020/2021 

 

Članak 1. 

 

Raspisuje se natječaj za dodjelu novčane 

pomoći učenicima i studentima na području 

Općine Bol u školskoj godini 2020/2021. 

 

Članak 2. 

 

Novčana pomoć se dodjeljuje u iznosu od : 

 

➢ 1.000,00 kuna godišnje za sve 

srednjoškolce sa područja Općine Bol 

koji se školuju izvan općine u školskim 

programima kojih nema na području 

Općine Bol. 

 

➢ 2.000,00 kuna godišnje za sve redovne 

studente sa područja Općine Bol koji su 

prethodnu školsku ili akademsku godinu 

završili sa uspjehom do 3,49 (prosjek 

ocjena). 

 

➢ 3.000,00 kuna godišnje za sve redovne 

studente sa područja Općine Bol koji su 

prethodnu školsku ili akademsku godinu 

završili sa uspjehom od 3,50 do 4,49 

(prosjek ocjena). 

 

➢ 4.000,00 kuna godišnje za sve redovne 

studente sa područja Općine Bol koji su 

prethodnu školsku ili akademsku godinu 

završili sa uspjehom od 4,50 do 5,00 

(prosjek ocjena). 

Novčana pomoć se isplaćuje jednokratno za 

prethodnu školsku/akademsku godinu. 

 

Članak 3. 

 

Tekst natječaja bit će javno objavljen na 

oglasnoj ploči Općine Bol i na službenim web 

stranicama Općine Bol www.opcinabol.hr, a sva 

ostala potrebna dokumentacija biti će 

pripremljena u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Bol. 

 

Članak 4. 

 

Zamolbe se podnose u službenim prostorijama 

Općine Bol ili poštom preporučeno, na adresu 

Općina Bol, Uz pjacu 2, Bol s naznakom 

»zamolba za dodjelu stipendija«, zaključno sa 

danom 06. travnja 2021. godine. 

 

Članak 5. 

 

Komisija za dodjelu stipendija općinskog  vijeća 

obavlja obradu prijava pristiglih na natječaj, a 

odluku o odabiru donosi općinski načelnik u 

roku od 30 dana od zaključenja natječaja. 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u »Službenom glasniku« Općine 

Bol. 

 

Klasa: 602-01/21-01/4 

 

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

 

Bol, 02. ožujka 2021. godine 

 
 

Općinski načelnik: 

Tihomir Marinković 

http://www.opcinabol.hr/
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Temeljem članka 47. Statuta Općine Bol 

(»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 5/09, 

11/14, 1/15 i 1/18), članka 3. Odluke o zakupu 

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol 

(»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 3/08), 

Općinski načelnik Općine Bol, dana 17. ožujka 

2021. godine, donosi 

 

 

O D L U K U 

o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog 

prostora 

 

Članak 1. 

 

Načelnik Općine Bol donosi odluku o 

raspisivanju natječaja za zakup poslovnog 

prostora i to kioska na “pješačkom otoku” kod 

benzinske postaje, pozicija sjever, korisne 

površine cca 12 m2. 

Navedeni poslovni prostor koristiti će se prodaju 

tiskovina, duhana, suvenira, papirne galanterije 

i drugih sličnih proizvoda koji se uobičajeno 

prodaju u kiosku. 

Poslovni prostor se daje u zakup od 1. svibnja 

2021. godine do 1. svibnja 2026. godine. 

Početni iznos zakupnine iznosi 36.000,00 kuna 

godišnje za cijeli poslovni prostor kioska bez 

obzira na duljinu vremena korištenja kioska, uz 

obvezu plaćanja fiksnog iznosa za koncesijsko 

odobrenje koje prema sadašnjim cijenama iznosi 

600,00 kn/m2 odnosno 7.200,00 kuna godišnje 

za predmetni kiosk. 

 

Načelnik Općine Bol ovlašćuje Jedinstveni 

upravni odjel Općine Bol da objavi natječaj 

sukladno Odluci o zakupu poslovnog prostora  u 

vlasništvu Općine Bol i Odluci o visini jedinične 

zakupnine za poslovni prostoru vlasništvu 

Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol, 

broj 3/15). 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

“Službenom glasniku” Općine Bol. 

 
 

Klasa: 021-05/21-01/27 

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

Bol, 17. ožujka 2021. godine 

 

 

Načelnik: 

Tihomir Marinković 
 

 

 

 

 

Temeljem članka 47. Statuta Općine Bol 

(»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 5/09, 

11/14, 1/15 i 1/18), dana 11. veljače 2021. 

godine, načelnik Općine Bol donosi 

 

 

O D L U K U 

o raspisivanju natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta 

 

Članak 1. 

 

Načelnik Općine Bol donosi odluku o 

raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Općine Bol i to dijela 

čestice zemlje broj 1675, Z.U. 1359, k.o. Bol, u 

naravi dijela koji je zasađen sa cca  120 komada 

maslina . 

 

Poljoprivredno zemljište kao proizvodno – 

tehnološka cjelina daje se u zakup od dana 

sklapanja ugovora do 31. 12. 2023. godine. 

Početni iznos zakupnine iznosi 4.000,00 kuna 

godišnje. 

 

Načelnik Općine Bol ovlašćuje Jedinstveni 

upravni odjel Općine Bol da objavi natječaj 

sukladno Odluci o zakupu poslovnog prostora u 

vlasništvu Općine Bol (»Službeni glasnik« 

Općine Bol, broj 6/06). 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

“Službenom glasniku” Općine Bol. 
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Klasa: 021-01/21-01/14 

Ur. broj: 2104/21-02/01 

 

Bol, 11. veljače 2021. godine 

 

 

 

NAČELNIK: 

 

Tihomir Marinković 
 

 

 

 

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine 

Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 5/09, 

11/14, 1/15 i 1/18) načelnik Općine Bol, dana od 

25. veljače 2021. godine, donio je 

 

ODLUKU 

o davanju u zakup poljoprivrednog 

zemljišta 

 
 

I. Poljoprivredno zemljište u vlasništvu 
Općine Bol, dio čestice zemlje broj 
1675, Z.U. 1359, k.o. Bol, i to dio koji je 
u naravi zasađen sa cca 120 komada 
maslina daje se u zakup Braniteljskoj 
zadruzi Podbarje, Put Podkaštilje 20, 
21420 Bol, OIB: 111592195242. 

 

II. Vrijeme trajanja zakupa je od dana 

sklapanja ugovora do 31. prosinca 

2023. godine, pod uvjetom da zakupac 

uredno pruža usluge i podmiruje obveze 

prema Općini Bol. 

 
III. Godišnja naknada za zakup 

poljoprivrednog zemljišta iznosi 
5.522,00 kuna, i plaća se u korist 
Proračuna Općine Bol za svaki godinu 
unaprijed najkasnije do 1. ožujka tekuće 
godine na žiro-račun zakupodavca.. 
Ukoliko dođe do promjene propisa ili 
tržišnih uvjeta, način isplate i visina 
zakupnine može se mijenjati za vrijeme 
trajanja zakupa. 

 

IV. Ova Odluka objavit će se u »Službenom 

glasniku« Općine Bol. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
 

Na temelju članka 391. Zakona o 

vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

(„Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 

22/00,  73/00,  129/00,  114/01,  79/06, 141/06, 

146/08,   38/09,   153/09,   143/12   i   152/14) i 

Odluke Općinskog načelnika Općine Bol o 

raspisivanju javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine 

Bol, Klasa: 021-05/21-01/14, Urbroj: 2104/02- 

20-02/01 od 11. veljače 2021. godine, 

Jedinstveni upravni odjel Općine Bol je dana 

11. veljače 2021. godine objavio javni natječaj 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Općine Bol. 

Na natječaj su prispjele ukupno tri 

ponude i to ponuda OPG-a Vojmir Cvitanić, Ul. 

Domovinskog rata 30, 21420 Bol, ponuda OPG-

a Jasmin Marinković, Nadsela 17, 21425 Selca i 

ponuda Braniteljske zadruge Podbarje, Put 

Podkaštilje 20, 21420 Bol. 

OPG Vojmir Cvitanić je ponudio 

plaćanje zakupnine u iznosu od 5.101,00 kn 

godišnje. 

OPG Jasmin Marinković je ponudio 

plaćanje zakupnine u iznosu od 5.010,50 kn 

godišnje. 

Braniteljska zadruga Podbarje je 

ponudila plaćanje zakupnine u iznosu od 

5.522,00 kn godišnje. 

Razmatranjem zaprimljenih ponuda, 

utvrđeno je da ponuditelj Braniteljska zadruga 

Podbarje iz Bola ponudila plaćanje najvišeg 

iznosa zakupnine, te ispunjava sve uvjete i 

kriterije propisane javnim natječajem. 

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u 

dispozitivu. 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

 

Protiv ove odluke natjecatelj ima pravno 

prigovora općinskom vijeću u roku 5 dana od 

dana prijama odluke ukoliko smatra da je 

poljoprivredno zemljište dano u zakup fizičkoj 

ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete 

natječaja ili smatra da postupak nije pravilno 

proveden. 
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Prigovor se predaje neposredno ili se 

upućuje preporučenom poštanskom pošiljkom 

na adresu: Vijeće Općine Bol, Uz pjacu 2, 21420 

Bol. 

 

Klasa: 021-01/21-01/14 

Ur. broj: 2104/21-02/03 

Bol, 25. veljače 2021. godine 

 

Načelnik Općine Bol: 

Tihomir Marinković 
 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

“Službenom glasniku” Općine Bol. 

 
 

Klasa: 022-01/21-01/01 

Ur. broj: 2104/21-02/01 

 

Bol, 22. siječnja 2021. godine 

 

 

 

NAČELNIK: 

 

Tihomir Marinković 
 

Temeljem   članka   47.   Statuta Općine 

Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 5/09,    

11/14, 1/15 i 1/18), članka 3. Odluke o zakupu 

poslovnog  prostora  u  vlasništvu  Općine   Bol 

(»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 6/06), 

dana 22. siječnja 2021. godine, načelnik  Općine 

Bol donosi 

 

 

O D L U K U 

o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog 

prostora 

 

Članak 1. 

 

Načelnik Općine Bol donosi odluku o 

raspisivanju natječaja za zakup poslovnog 

prostora i to poslovnog prostora tzv. Špilja pod 

Ložu u Bolu korisne površine cca 15 m2. 

 

Navedeni poslovni prostor koristiti će se za 

gospodarsku djelatnost i namjenu - prodaja 

suvenira. 
 

Početni iznos zakupnine iznosi 210,00 kuna za 

metar kvadratni korisne površine mjesečno. 

 
Načelnik Općine Bol ovlašćuje Jedinstveni 

upravni odjel Općine Bol da objavi natječaj 

sukladno Odluci o zakupu poslovnog prostora u 

vlasništvu Općine Bol (»Službeni glasnik« 

Općine Bol, broj 6/06). 

 

Članak 2. 

Na temelju članka 8. Odluke o zakupu 

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol 

("Službeni glasnik" Općine Bol, br. 6/06) i 

članka 47. Statuta Općine Bol (»Službeni 

glasnik« Općine Bol, broj 5/09, 11/14, 1/15 i 

1/18) načelnik Općine Bol, dana od 08. veljače 

2021. godine, donio je 

 

ODLUKU 

o davanju u zakup poslovnog prostora 

 
 

I. Poslovni prostor tzv. Špilja pod Ložu u 

Bolu korisne površine cca 15 m2 daje se 

u zakup daje se u zakup tvrtki Canto 

d.o.o., Novački vidikovac 3, 10040 

Zagreb, OIB: 43170824126. 

 

II. Namjena poslovnog prostora je prodaja 

suvenira. 

 

III. Vrijeme trajanja zakupa je 01. ožujka 

2021. godine do 01. ožujka 2026. 

godine, pod uvjetom da zakupac uredno 

pruža usluge i podmiruje obveze prema 

Općini Bol. 

 

IV. Mjesečna naknada za zakup poslovnog 

prostora iznosi 6.315,00 kuna, i plaća se 

u korist Proračuna Općine Bol za svaki 

mjesec unaprijed najkasnije do petog 

dana u mjesecu. 
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Ukoliko dođe do promjene propisa ili 
tržišnih uvjeta, način isplate i visina 
zakupnine može se mijenjati za vrijeme 
trajanja zakupa. 

 

V. Ova Odluka objavit će se u »Službenom 

glasniku« Općine Bol. 

 
 

O b r a z l o ž e nj e 

 
 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i 

kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne 

novine" broj 125/11, 64/15, 112/18), članka 7. 

Odluke o zakupu poslovnog prostora u 

vlasništvu Općine Bol ("Službeni glasnik" 

Općine Bol, br. 6/06), odluke načelnika Općine 

Bol o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog 

prostora od 22. siječnja 2021. godine 

Jedinstveni upravni odjel Općine Bol je objavio 

javni natječaj za davanje u zakup poslovnog 

prostora. 

Na natječaj su prispjele ukupno dvije 

ponude i to ponuda tvrtke Canto d.o.o., Novački 

vidikovac 3, 10040 Zagreb i Obrta Marija 

commerce, vl. Sara Svirčić, Porat bolskih 

pomoraca 6, 21420 Bol. 

Tvrtka Canto d.o.o. je ponudila plaćanje 

zakupnine u iznosu od 421,00 kn za metar 

kvadratni korisne površine mjesečno. 

Obrt Marija commerce je ponudila 

plaćanje zakupnine u iznosu od 420,00 kn za 

metar kvadratni korisne površine mjesečno. 

Razmatranjem zaprimljenih ponuda, 

utvrđeno je da ponuditelj tvrtka Tvrtka Canto 

d.o.o. iz Zagreba, Novački vidikovac 3, 

ponudila plaćanje višeg iznosa zakupnine, te 

ispunjava sve uvjete i kriterije propisane javnim 

natječajem. 

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u 

dispozitivu. 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

 

Protiv ove odluke natjecatelj ima pravno 

prigovora općinskom vijeću u roku 5 dana od 

dana prijama odluke ukoliko smatra da je 

poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj 

osobi koja ne ispunjava uvjete 

natječaja ili smatra da postupak nije pravilno 

proveden. 

Prigovor se predaje neposredno ili se 

upućuje preporučenom poštanskom pošiljkom 

na adresu: Vijeće Općine Bol, Uz pjacu 2, 21420 

Bol. 

 
 

Klasa: 022-01/21-01/01 

Ur. broj: 2104/21-02/03 

Bol, 08. veljače 2021. godine 

 

Načelnik Općine Bol: 

Tihomir Marinković 
 

 

 

 

 

ODLUKE VIJEĆA 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o 

vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( 

"Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 

22/00,  73/00,  129/00,  114/01,  79/06, 141/06, 

146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 

29. Statuta Općine Bol („Službene glasnik“ 

Općine Bol broj 5/09, 11/14, 1/15 1 1/18) 

Općinsko vijeće Općine Bol, na 1/2021 sjednici 

održanoj 18. ožujka 2021. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o kupnji nekretnina 

 

Članak 1. 

 
Općina Bol, radi polaganja vodovodnih i 

kanalizacijskih cijevi te uređenja puta u naselju 
Murvica, od Antuna Žuljevića, Krasne 
Marinelić i Arisa Marinelića kupuje nekretnine 
označene kao: 

-dio čest. zem. 5733/8 k.o. Nerežišća 

površine 478 m2, 

-dio čest. zem. 5733/2 k.o. Nerežišća 

površine 164 m2, 

-dio čest. zem. 5733/1 k.o. Nerežišća 

površine 65 m2, 

sukladno Skici izmjere tvrtke Leno 

d.o.o., napravljene u Splitu, studenog 2020. 

godine. 
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Cijepanjem gore navedenih nekretnina 

sukladno Skici izmjere tvrtke Leno d.o.o., 

napravljene u Splitu, ožujak 2021. godine: 

-dio čest. zem. 5733/8 k.o. Nerežišća 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL 

PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

Matko Baković 

površine 478 m2, će dobiti oznaku 5733/12 k.o.    

Nerežišća 

-dio čest. zem. 5733/2 k.o. Nerežišća 

površine 164 m2, će dobiti oznaku 5733/14 k.o. 

Nerežišća 

-dio čest. zem. 5733/1 k.o. Nerežišća 

površine 65 m2, će dobiti oznaku 5733/15 k.o. 

Nerežišća. 

 

Članak 2. 

 
Cijena nekretnina iz članka 1. ove 

Odluke utvrđuje se u iznosu od 25 €/m2, 
sukladno procjeni sudskog vještaka za 
graditeljstvo i procjenu nekretnina ovlaštenog 
inženjera građevinarstva Remija Vukovića od 
01. 10. 2020. godine, odnosno ukupna cijena za 
predmetne nekretnine u površini od 707 m2 
iznosi 17.675,00 eura (slovima: sedamnaest 
tisuća šesto sedamdeset pet 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 

jednokratno najkasnije do 1. srpnja 2021. 

godine. 

 

Članak 3. 

 

Prava i obveze između Antuna Žuljevića, 

Krasne Marinelić, Arisa Marinelića i Općine 

Bol detaljnije će se regulirati ugovorom, za čije 

se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik 

Općine Bol. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Bol da do 

provođenja cijepanja nekretnina u katastru i 

upisa vlasništva da sa Antunom Žuljevićem, 

Krasnom Marinelić, Arisom Marinelićem 

zaključi predugovor. 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon 

dana objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Bol. 

 

Klasa: 021-01/21-01/48 

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

Bol, 19. ožujka 2021. godine 

Na temelju članka 35. i članka 391. 

stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 

pravima ( "Narodne novine"  br. 91/96,  68/98,  

137/99,   22/00,  73/00,  129/00, 

114/01, 79/06, 141/06,  146/08, 38/09,  153/09, 

143/12, 152/14), članka 2. stavak 1. Odluke o 

stjecanju, raspolaganju i upravljanju 

nekretninama u vlasništvu Općine Bol 

("Službeni glasnik" Općine Bol broj 3/07) i 

članka 29. Statuta Općine Bol ("Službeni 

glasnik" Općine Bol broj 5/09, 11/14, 1/15 i 

1/18) Općinsko vijeće Općine Bol, na 1/21 

sjednici održanoj dana 18.ožujka 2021. godine, 

donijelo je 

 
 

ODLUKU 

o prodaji nekretnine 

 
Članak 1. 

Općina Bol, radi okrupnjavanja zemljišta i 
objekata u jednu cjelinu u Bolu, prodaje Petri 
Ivelić iz Bola, Uz Poljanu 9, svoj suvlasnički dio 
nekretnine označene kao čest. zem. 2424/1 
k.o. Bol, oznaka zemljišta oranica, površina 
109 m2, vlasništvo Općine Bol 2/7 idealnog 
dijela. 

 
 

Članak 2. 

 

Cijena nekretnine iz prethodnog članka iznosi 

9.427,00 € (slovima: devet tisuća četiristo 

dvadeset sedam eura) sukladno procjeni 

ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i 

procjenu nekretnina dipl. ing. građ. Remija 

Vukovića od 01.10. 2020. godine. 

 

Članak 3. 

 

Prava i obveze između Općine Bol, kao 

prodavatelja i Petre Ivelić, kao kupca regulirat 

će se ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje 

zakonski zastupnik Općine Bol. 
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Članak 4. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

biti će objavljena u "Službenom glasniku" 

Općine Bol. 

 
 

Klasa: 021-05/21-01/47 

 

Ur. broj: 2104/21-02/ 

 

Bol, 19. ožujka 2021. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL 

PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

Matko Baković 
 

 

 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o 

ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda (NN 16/19) i članka 32. Statuta 

Općine (Službeni glasnik općine Bol br. 5/09, 

11/14, 1/15 i 1/18) vijeće općine Bol je na 

01/2021 sjednici dana 18.ožujka 2021. godine 

donijelo 

 

 
Odluku o donošenju 

Plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za 2021.godinu 

 

 
Članak 1. 

Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za 2021.godinu za općinu Bol 

izrađena od tvrtke Alfa atest d.o.o. iz Splita u 

studenom 2020. godine. 

 
Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon 

objave u Službenom glasniku općine Bol. 

 
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 

2020. 

 
Klasa:810-01/21-01/04 

Ur.broj:2104/21-02/01 

Bol, 19.ožujka 2021. 

 
Predsjednik vijeća 

Matko Baković 

 

 

 
Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 2. 

Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i 

članka 32. Statuta Općine (Službeni glasnik 

općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18) vijeće 

općine Bol je na 1/2021 dana 18. ožujka 

2021.donijelo 

 

 
Odluku o donošenju 

procjene rizika od velikih nesreća za općinu 

Bol 

 

 
Članak 1. 

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za 

općinu Bol izrađena od tvrtke Alfa atest d.o.o. 

iz Splita u prosincu 2020. godine. 

 

 
Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon 

objave u Službenom glasniku općine Bol. 

 
 Procjena rizika od velikih nesreća Općina Bol 

2020. 

 
Klasa:810-01/21-01/3 

Ur.broj:2104/21-02/01 

Bol, 19. ožujka 2021. 

 
Predsjednik vijeća 

Matko Baković 

https://opcinabol.hr/wp-content/uploads/2022/09/1.2-Plan-opcine-BOL-PRIRODNE-NEPOGODE.pdf
https://drive.google.com/file/d/1b-haOUw_vF9_G0h8GLWTF3ogfD8sKt9W/view?usp=sharing
https://opcinabol.hr/wp-content/uploads/2022/09/4-PROCJENA-RIZIKA-Opcina-Bol.pdf
https://drive.google.com/file/d/195KlpxXAkUidHPvZGiDgzyGdhYvY4a2S/view?usp=sharing
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RB KAZALO Str 

   

 ODLUKE NAČELNIKA  

1 ODLUKA o dodjeli jednokratne novčane nagrade Doris Ivičević 1 

2 ODLUKA o dodjeli jednokratne novčane nagrade Ivan Petrić 1-2 

3 ODLUKA o dodjeli jednokratne novčane nagrade Jakov Krunić 2-3 

4 O DLUKA o dodjeli jednokratne novčane nagrade Kristina Gojević 3 

5 ODLUKA o dodjeli jednokratne novčane nagrade Leona Kusanović 3-4 

6 ODLUKA o dodjeli jednokratne novčane nagrade Mikula Eterović 4 

7 ODLUKA o dodjeli jednokratne novčane nagrade Ruža Jozić 4-5 

8 ODLUKA o dodjeli jednokratne novčane nagrade Stjepan Kraljević 5 

9 ODLUKA o raspisivanju natječaja za dodjelu novčane pomoći učenicima i 

studentima u školskoj godini 2020/2021 

6 

10 ODLUKA o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora 7 

11 O DLUKA o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 7-8 

12 ODLUKA o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta 8-9 

13 ODLUKA o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora 9 

14 ODLUKA o davanju u zakup poslovnog prostora 9-10 

   

 ODLUKE VIJEĆA  

1 ODLUKA o kupnji nekretnina 10-11 

2 ODLUKA o prodaji nekretnine 11-12 

3 Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 

2021.godinu 

12 

4 Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za općinu Bol 12 

 

 

 

 

 

Izdavač: Općina Bol, Županija Splitsko dalmatinska 
Glavni i odgovorni urednik: Tihomir Marinković 

Urednik: Stipe Karmelić 


