REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL
Klasa: 024-05/22-01/107
Ur. broj: 2181-18/22-01/01
Bol, 29. srpnja 2022. godine
Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik”
Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od
predsjednice vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 3/2022 sjednice općinskog Vijeća održane
dana 28. srpnja 2022. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.
Nazočni: Nataša Paleka Jakšić (predsjednica općinskog vijeća), Tonči Buljan, Zdravko
Bartulović (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Lea Marinković, Ivan Cvitović, Irena
Eterović, Tihomir Marinković, Ante Selak (drugi potpredsjednik općinskog vijeća).
Izočni: Jakov Okmažić - opravdano
Ostali nazočni: Katarina Marčić - načelnica Općine Bol, Siniša Soljačić - direktor KJP
Grabov rat, Stipe Karmelić - pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana
Baković dipl. iur.- zapisničar, Nives Mošić- voditeljica računovodstva, Joško Egekher predstavnik medija, Boris Hojski - korisnik koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.
A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 8 vijećnika.
B) Dnevni red, predložen u materijalima i nadopunjen točkama 11. i 12. je prihvaćen
JEDNOGLASNO, te glasi:
1. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2022. godinu.
- Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna za 2022.
- Prijedlog prihoda
- Prijedlog rashoda
2. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2022. godinu.
3. Rasprava i donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja općine Bol za 2022. godinu.
4. Rasprava i donošenje odluke o određivanju iznosa novčane nagrade uz javno priznanje Grb
općine Bol.
5. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju Etičkog odbora.
6. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju Vijeća časti.
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7. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o plaćama i naknadama
djelatnika Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol (spremačica)
8. Rasprava i donošenje programa uređenja postojećih zapuštenih poljskih puteva na području
općine Bol.
9. Rasprava i donošenje očitovanja o pravu prvokupa za čest zemlje 262/3 k.o. Bol.
10. Rasprava i donošenje zaključka po molbi o parkirališnim mjestima.
11. Rasprava i donošenje zaključka po molbi Obrta MG
12. Rasprava i donošenje zaključka po molbi stanara na šetnici Put Zlatnog rata
C) Primanje na znanje zapisnika sa 2/2022 sjednice vijeća.
Predsjednica Općinskog vijeća Nataša Paleka Jakšić je konstatirala da nije zaprimljena ni
jedna pismena primjedba na zapisnik sa 2/2022 sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednica Općinskog vijeća Nataša Paleka Jakšić je utvrdila da nema usmenih primjedbi
na zapisnik.
Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni
glasnik“ Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).
D) Usmeno izvješće načelnice o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća
Načelnica je upoznala vijećnike da je prošli tjedan nadležnom Upravnom odjelu za prostorno
uređenje i graditeljstvo u Supetru putem sustava E-dozvola predan Zahtjev za utvrđivanje
posebnih uvjeta i uvjeta priključenja vezano za dobivanje lokacijske dozvole za Luku Bol.
Razlika između idejnog projekta koji je služio za ishođenje prethodno navedenih uvjeta i
idejnog projekta za koji se sada traže uvjeti je nastala zbog homogenizacije katastarskog plana
i manje korekcije obalne linije.
Načelnica je kazala da je na prošloj sjednici izvijestila vijećnike kako je na prijedlog lokalne
koordinatorice održan sastanak sa predsjednikom DVD-a po pitanju izgradnje novog Doma i
troškovnika. Uradila se revizija troškovnika gdje je utvrđeno da prema sadašnjem projektu
objekt bi bio bruto površine 1268 m2, od toga je predviđeno da vatrogasci imaju na korištenje
površinu od 862 m2, a ostatak od oko 400 m2 komunalno društvo. Prema reviziji troškovnika,
cijeli objekt bi koštao 1.440.109,00 EUR, od toga trošak objekta DVD-a bi iznosio
978.081,00 EUR, a ostatak od 462.000,00 EUR otpada na komunalno društvo.
Vezano uz stanove POS-a, načelnica je istaknula kako je ranije izvijestila vijećnike da je APN
uknjižen na darovane čestice, te da sada slijedi priprema projektnog zadatka. APN je od
općine zatražio da dostavu lokacijske informacije za nekretnine i provjeru u nadležnom uredu
mogućnosti izdavanja građevinske dozvole unatoč činjenici kako katastar nije proveo
evidentiranje nerazvrstane ceste - Stara cesta.
Načelnica je upoznala nazočne da je na kanalizacijskom i vodoopskrbnom sustavu u Murvici
prema 10. izvještaju nadzornog inženjera do 30.06. izgrađeno je 79% (prošli izvještaj 71%)
kolektora, 100% tlačnog cjevovoda, te 936 m (prošli izvještaj 880 m) položenih vodovodnih
cijevi. Istaknula je da su se radovi odvijali do kraja lipnja i nastavljaju se nakon turističke
sezone, te je zahvalila mještanima Murvice na strpljenju.
Načelnica je kazala da je na posljednjoj sjednici izvijestila vijećnike kako je završena
procedura prethodnog javnog savjetovanja prije javne nabave, a u međuvremenu je završena i
javna nabava za prvu fazu, građevinsko zanatskih radova na dječjem igralištu u DV „Mali
princ“. Imali smo samo jednu ponudu i to gotovo 30% višu od one predviđene troškovnikom
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koji je rađen početkom godine, što je u uvjetima inflacije nažalost bilo i očekivano. Prema
zaključenom Ugovoru početak radova bi bio od 15.10. 2022. godine, a završetak radova do
Nove godine.
Istaknula je da je raspisana i javna nabava za drugu fazu, fazu opremanja dječjeg igrališta u
DV „Mali princ“, te da također očekujemo poskupljenje. Javna nabava traje zaključno sa 29.7.
tako da će sutra biti elektronsko otvaranje ponuda.
Načelnica je podsjetila nazočne kako je prema troškovniku ukupna vrijednost radova iznosila
1.568.000,00 kn, ali da očekujemo i do 30% višu cijenu, a odobrena sredstva Ministarstva
regionalnog razvoja su 450.000,00 kn.
Načelnica je upoznala vijećnike da je na temelju projekta uređenja sportskog igrališta na
Poljani i planirane investicije započet proces prikupljanja dokumentacije za upućivanje
zahtjeva Ministarstvu imovine za darovanje predmetne čestice.
Načelnica je kazala da su na državnoj cesti ispod supermarketa Studenac završeni glavni
radovi na izgradnji fekalnog kolektora u duljini od 326 m i vodoopskrbnog cjevovoda u
duljini od 253 m.
Nakon završetka turističke sezone nastaviti će se radovi u smislu podizanja betonskog dijela
ceste i postavljanja asfalta. Istaknula je da je projekt vrijedan oko 1.670.000,00 kuna, te da ga
sufinanciraju Sunce hoteli d.d. najvećim dijelom od 45%, Općina Bol sa 30% iz namjenske
cijene vodnih usluga te Vodovod Brač za 25%.
Nadalje, istaknula je kako je u Postirskoj ulici izgrađen kanalizacijski kolektor u duljini od
110 m sa 6 novih okna. Time se napokon omogućilo spajanje na kanalizacijsku mrežu kući
Lene Šćepanović, te novoizgrađenim objektima u okolici.
Također je upoznala vijećnike da je na crpnoj stanici na početku šetnice ugrađen kemijski
filter za pročišćavanje zraka. Svrha filtera je isisavanje zraka iz 2 mokre komore na način da u
njima stvara podtlak te sad neugodni mirisi više ne izlaze u prostor crpne stanice i ne šire se
dalje na okolno područje.
Načelnica je kazala kako vjeruje da se ovom investicijom riješio dugogodišnji problem na
jednoj od najfrekventnijih lokacija u Bolu, te da je ugrađena oprema vrijedna 140.000,00 kn.
Načelnica je na prošloj sjednici vijeća izvijestila vijećnike kako je nabavljeno dodatnih 140
komada led svjetiljki, te da smo krenuli u javnu nabavu prema revidiranom projektu javne
rasvjete za sami centar mjesta. Projekt prema troškovniku košta 520.000,00 kn, no s obzirom
na inflaciju očekuje se i veći trošak.
Načelnica je kazala da je i dalje u tijeku natječaj za direktora Turističke zajednice.
Naime, neki članovi su dali ostavku u vijeću TZO Bol, pa je sazvana Skupština za 2. kolovoza
2022. godine na kojoj će se imenovati novi članovi Skupštine i izabrati novi članovi Vijeća
TZO.
Što se tiče turističkih - fizičkih pokazatelja u prvih šest mjeseci ove godine ostvareno je
ukupno 108 063 noćenja, od toga 55 816 u hotelima, a 45 478 u privatnom smještaju, nešto
preko 6500 u kampovima, OPG i nekomercijalnom smještaju.
U prošloj 2021. godini u istom razdoblju ostvareno je 43 308 noćenja.
U 2019. godini u ovom razdoblju ostvareno je 152 937 noćenja.
U srpnju su podaci nešto bliži pred pandemijskoj 2019. godini pa je u prvih dvadeset dana
srpnja ostvareno 96 460 noćenja, lani je to bilo 79 183 noćenja, a 2019. godini 108 139
noćenja. Hotel Borak je nakon dvije godine primio goste, pa je hotelski kapacitet porastao
odnosno jednak je 2019. godini.
Načelnica je upoznala nazočne da je na temelju prigovora desetak poduzetnika iz Bola
Ministarstvo mora dostavilo dopis općini u kojem traže da se obustavi od primjene Odluka o
naknadama za komunalnu infrastrukturu za korištenje pomorskog dobra.
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Načelnica je kazala kako će općina poduzeti sve pravne korake da se odluka obrani, ali
ukoliko Visoki upravni sud na kraju odluči protivno odluci Vijeća, najavila je kako možemo
očekivati bitno drugačiji Plan upravljanja pomorskim dobrom iduće godine.
E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale
Vijećnik Zdravko Bartulović je primijetio da uvođenjem naplate parkiranja na Poljani nije
uveden red na tom području. Naime, i sada je veliki broj automobila parkiran po okolnoj
šumici. Smatra kako na taj način red nije uveden, a zarada komunalnog društva nije razmjerna
nastalom komunalnom neredu.
Načelnica je kazala da zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa u okolnoj šumici prometni
redar uglavnom ne kažnjava vozače koji se tu parkiraju, ali da su ta vozila bila u šumici i
ranijih godina.
Direktor KJP Grabov rat Siniša Soljačić je kazao da je veći broj građana ( njih oko 30-tak)
zakupilo parking na Poljani, te da će se vremenom ta odluka o uvođenju naplate parkiranja na
Poljani pokazati kao dobra i isplativa. Istaknuo je kako prometni redar treba kažnjavati vozila
koja su parkirana na javnoj površini, a da za slijedeću godinu treba i onemogućiti parkiranje
vozila u obližnjoj šumici.
Ante Selak je kazao da je ažuran rad prometnog redara preduvjet za funkcioniranje svakog
parkinga. Smatra da je red u prostoru bitniji od zarade.
Istaknuo je da Odbor za promet u narednom periodu treba iznaći rješenja za probleme
parkiranja duž cijele Obilaznice, odnosno da treba uvesti naplatu parkiranja kako bi okolni
stanari mogli imati osigurano parkiranje.
Vijećnik Tihomir Marinković je pitao koje je stanje na računu Općine Bol.
Načelnica je odgovorila da na računu Općine Bol trenutno ima oko 7.500.000,00 kuna.
Ante Selak je pitao da je i dalje aktualan projekt gradnje DVD-a, u kojem bi dio koristio i
Grabov rat.
Načelnica je potvrdno odgovorila na postavljano pitanje, ali je istaknula da nam to može
stvarati probleme kod apliciranja na EU fondove.
Tihomir Marinković je kazao da se objekt može i dvojno graditi, odnosno da se građevina
može etažirati, te da DVD može posebno aplicirati na fondove EU-a samo za svoj dio.
Smatra da je KJP Grabov rat već sada mogao biti u svojim prostorima da se nastavilo sa
započetim radovima.
Načelnica je kazala da ništa nije jasno definirano, te da moramo biti sigurni da se za izgradnju
zgrade DVD-a osiguraju sredstava iz EU fondova.
Zdravko Bartulović je primijetio da u Bolu puno jedrilica odnosno da je skoro svaki dan
„sailing week“. Istaknuo je da se ranije govorilo da taj vid turizma nije potreban Bolu, a sada
se još i više forsira. Kazao je da „sailing week“ donosi jako malu zaradu općinskoj tvrtki
Grabov rat i većini građana Bola, a u mjestu se stvara nepotrebna buka i nered.
Siniša Soljačić je potvrdio da je zarada od „sailing weeka“ za KJP Grabov rat zanemariva.
Ivica Cvitović je pitao zašto se onda dozvoljava da jedrilice svakodnevno dolaze u bolsku
luku.
Siniša Soljačić je kazao da je Luka Bol luka otvorena za javni promet, te da nitko od
Grabovog rata kao koncesionara luke nije ni tražio dozvolu za pristajanje.
Tihomir Marinković je pitao bune li se bolski ugostitelji zbog „sailing weeka“.
Siniša Soljačić je kazao da se ugostitelji ne bune jer vjerojatno ostvaruju određenu zaradu
zbog stalnog pristizanja i ovih gostiju, ali da oni nisu jedini stanovnici Bola, te da treba imati
u vidu i druge suprotstavljene interese građana.
Zdravko Bartulović je iznio nekoliko pohvala.
Tako je pohvalio raniji iskrcaj robe ispred Konzuma, odnosno raniji odlazak kamiona iz
centra mjesta. Nadalje, pohvalio je što se ove godine svaki tjedan uklanja bina nakon
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održavanja Bolske ljetne večeri. Pohvalio je izgled novih koševa na Šetnici, te uredniji izgled
bolske tržnice.
Vijećnicama se obratio Boris Hojski zastupnik tvrtke Fanatik na moru j.d.o.o. koja je korisnik
pomorskog dobra - ugostiteljskog objekta na predjelu Mali rat. Izrazio je nezadovoljstvo
zbog podizanja cijene korištenja pomorskog dobra u 2022. godini. Također je kazao da je
zbog uklanjanja stepenica pristup do njegovog objekta znatno otežan.
Načelnica je kazala da se koncesijska odobrenja na pomorskom dobru dodjeljuju iz godine u
godinu.
Također je kazala da je došlo do povećanja cijena za većinu korisnika pomorskog dobra, pa
tako i za tu mikro lokaciju i da ta odluka nije usmjerena protiv njega osobno .
Nadalje, načelnica je kazala da se je g. Hojski javio na natječaj prema unaprijed poznatim
uvjetima.
Načelnica je obećala g. Hojskom gradnju pristupnih stepenica nakon turističke sezone.
Siniša Soljačić je upozorio g. Hojskog na potrebu uređenja i čišćenja mikro lokacije nakon
turističke sezone. U protivnom će okoliš uređivati komunalno poduzeće Grabov rat i
ispostaviti račun korisniku pomorskog dobra.
DNEVNI RED:
POD 1)
Voditeljica računovodstva Nives Mošić je upoznala nazočne sa prijedlogom prvog rebalansa
proračuna općine Bol za 2022. godinu.
Predlažu se prihodi i rashodi u iznosu od 25.597.110,00 kn.
Predlaže se povećanje prihoda i to od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 700.000,00 kn ,
od poreza na imovinu od 800.000,00 kn i od pomoći iz drugih proračuna u iznosu od
550.000,00 kn, te više manjih iznosa koji se trebaju realno planirati s obzirom na već
ostvarene prihode do 07. srpnja 2022. godine.
Također se predlaže povećanje rashoda i to za kapitalne donacije (Vozilo DVD-a u iznosu od
250.000,00 kn, za nematerijalnu imovinu (piscina na Zlatnom ratu) u iznosu od 560.000,00
kn, za popločenje trga Rudina u iznosu od 1.000.000,00 kn, za uređenje dječjeg igrališta u
Dječjem vrtiću „Mali princ“ u iznosu od 1.250.000,00 kn, za rekonstrukciju javne rasvjete
centra mjesta u iznosu od 100.000,00 kn i za uređenje dječjeg igrališta na Poljani u iznosu od
300.000,00 kn te više manjih iznosa koji se trebaju realno planirati s obzirom na iskazane
potrebe kod proračunskih korisnika.
Prihodi i rashodi ostaju izjednačeni.
Predsjednica općinskog vijeća je kazala da su članovi Odbora za financije i proračun na svojoj
1/2022 sjednici održanoj dana 21. srpnja 2022. godine jednoglasno podržali ovaj prijedlog
rebalansa proračuna općine Bol za 2022. godinu, te vijećnicima predložili prihvaćanje istog.
Tihomir Marinković je iz prijedloga rebalansa primijetio izdvajanje sredstava za zaposlenika
u objektu „kuća u kući“ . Smatra da je taj objekt derutan i iznimno opasan, te da nisu stvoreni
uvjeti za njegovo otvaranje za javnost.
Siniša Soljačić je kazao da je „kuća u kući“ jedan od najprepoznatijih simbola Bola, te da
treba biti otvorena za javnost. Također je istaknuo da objekt nije opasan, jer je gostima
onemogućeno penjanje na više etaže i na balkone.
Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli predloženu odluku o prvom rebalansu proračuna
općine Bol za 2022. godinu, a odluka će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
POD 2)
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Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnike upoznao sa o izmjenama i dopunama Programa gradnje
i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.
Istaknuo je da se u 2022. godini predviđa potrošiti ukupno 5.659.200,00 kn za gradnju i
uređenje komunalne infrastrukture.
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.
Planira se slijedeća raspodjela sredstava:
1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih 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
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
3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja:
- Gradnja novog groblja, prva faza - 1.000.000,00 kn
4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način
rekonstrukcije:
- Rekonstrukcija i uređenje zgrade zavičajnog muzeja - 200.000,00 kn
5. Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati:
- Takve građevine nisu planirane u 2022. godini
Izmjene i dopune Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu su
JEDNOGLASNO prihvaćene, te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol.
Nakon ove točke Dnevnog reda sjednicu je u 21.15 sati napustio vijećnik Tihomir
Marinković.
Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je utvrdila kvorum, na sjednici je prisutno 7
vijećnika.
POD 3)
Nataša Paleka Jakšić je upoznala nazočne sa prijedlogom odluke o dodjeli javnih priznanja
općine Bol za 2022. godinu, koju je općinskom vijeću uputio Odbor za dodjelu javnih
priznanja.
Članovi odbora za dodjelu javnih priznanja su na svojoj sjednici utvrdili da su u otvorenom
roku zaprimljena četiri prijedloga za davanje javnih priznanja općine Bol za 2022. godinu.
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Zaprimljen je prijedlog za davanje Grba općine Bol za izuzetne rezultate od interesa za općinu
Bol iz područja kulture u zadnjih 20-tak godina gospođi Jadranki Nejašmić.
Zaprimljen je prijedlog za davanje Grba općine Bol za izuzetne rezultate od interesa za
općinu Bol iz područja gospodarstva gospodinu Jeronimu Jerku Martiniću.
Zaprimljen je prijedlog za davanje priznanja za životno djelo za izuzetne rezultate za općinu
Bol iz područja novinarstva podcastu Bolski bavul.
Zaprimljen je prijedlog za davanje priznanja Godišnja nagrada općine Bol za 2022. godinu za
izuzetne rezultate u promidžbi bolskog turizma gospodinu Markitu Marinkoviću.
Članovi Odbora su jednoglasno zaključili da predlože vijeću općine Bol ove godine dati dva
javna priznanja i to: Grb općine Bol gospođi Jadranki Nejašmić i Grb općine Bol gospodinu
Jeronim Jerku Martiniću.
- Članovi Odbora su predložili općinskom vijeću dodjelu javnog priznanja Grb općine Bol
gospođi Jadranki Nejašmić za izuzetne zasluge za unapređenje razvoja i ugleda općine Bol iz
područja kulture.
U obrazloženju ovog prijedloga se navodi da je Jadranka Nejašmić rođena 3. svibnja 1957.
godine u Splitu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je 1976. god. u Bolu.
Diplomirala je 1983. god. na Odsjeku za hrvatski 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.
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.
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.
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.
U suradnji s Etnografskim muzejom u Splitu obnovila je 1999. god. bračku nošnju i osnovala
folklornu družinu Krejonca s kojom je ostvarila niz nastupa na brojnim pozornicama i
folklornim
smotrama.
Dobitnica je Godišnje nagrade općine Bol za posebne zasluge u području kulture 1999. /2000.
godine.
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. 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
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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 – naturščika sa
cijeloga otoka. Bolski kamen sriće, knjiga s filmom, prva je edicija iz tog bogatog ciklusa.
S Jakovom Karmelićem urednica je zbornika radova Frano Radić – život i 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, lapidarija i crkve Sv. Ivana.
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.
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 zaljubljena u kulturu, povijest i naslijeđe Bola i
Brača. Često i sama kao otok, Otok joj je nepresušno vrelo inspiracije.
- Članovi Odbora su predložili općinskom vijeću dodjelu javnog priznanja Grb općine Bol
gospodinu Jerku Martiniću za izuzetne zasluge za razvoj i ugled općine Bol iz područja
gospodarstva i turizma.
U obrazloženju ovog prijedloga se navodi da je gospodin Jeronim Jerko Martinić rođen 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 u hotelsko poduzeće Zlatni rat na Bolu.
Cijeli svoj radni vijek dug više od 40 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.
U hotelskoj kući je obavljao dužnost šefa sale, šefa recepcije, direktora hotela, direktora
sektora za ugostiteljstvo.
Uz sve obaveze bio je aktivan i u društvenom životu Bola, te je bio vanjski suradnik i
nastavnik u Bolskoj ugostiteljskoj školi, u dva mandata je bio predsjednik Turističke
zajednice općine Bol.
Bio je jedan od osnivača i predsjednik sportskog društva Zlatni rat.
Za vrijeme svog rada dao je veliki i značajan doprinos u razvoju turističkog sektora i u
obrazovanju turističkih kadrova na Bolu.
Nakon odlaska u mirovinu napisao je dvije knjige: “Turistički Bol u mom sjećanju I/II“
Knjige su pisane na osnovi izvorne dokumentacije i autorovih sjećanja, te prikazuju uspješnu
transformaciju Bola iz malog težačko-ribarskog otočkog mjesta u prvorazrednu 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.
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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.
Svojim radom u hotelskoj kući Zlatni rat, Ugostiteljskoj školi, a naročito stvaranjem, pisanjem
i izdavanjem dviju knjiga „Turistički Bol u mom sjećanju“, gospodin Jeronim Jerko Martinić
je ostavio trajan pečat na Bolu.
Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o dodjeli javnih priznanja općine Bol za 2022.
godinu i to Grb Općine Bol gospođi Jadranki Nejašmić i Grb Općine Bol gospodinu Jeronimu
Martiniću, te će se iste objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol.
POD 4)
Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je predložila donošenje odluke o novčanim
nagradama uz javna priznanja.
Tako je predložila dodjeljivanje novčane nagrade u iznosu od 6.000,00 kn uz javno priznanje
Grb općine Bol za 2022. godinu
Predloženu odluku o novčanim nagradama uz javna priznanja vijećnici su JEDNOGLASNO
prihvatili, te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol.
POD 5)
Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je istaknula da obveza imenovanja Etičkog odbora
proizlazi iz Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u općini Bol, koji je donesen
sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa.
Za članove Etičkog odbora općine Bol predlažu se:
Ivica Šćepanović, predsjednik
Ivica Cvitović, član iz reda vijećnika iz vlasti
Ante Selak, član iz reda vijećnika iz oporbe
Mandat članova Etičkog odbora traje do isteka mandata članova općinskog vijeća.
Odluku o imenovanju članova Etičkog odbora vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili, te će
se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol.
POD 6)
Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je kazala da obveza imenovanja Vijeća časti
proizlazi iz Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u općini Bol, koji je donesen
sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa.
Za članove Vijeća časti općina Bol predlažu se:
Željko Eterović, predsjednik
Zlatko Brizić, član
Zoran Kojdić, član
Manuela Malvasija, član
Daslav Jerčić, član
Mandat članova Vijeća časti traje do isteka mandata članova općinskog vijeća.
Odluku o imenovanju članova Vijeća časti vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili, te će se
objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol.
POD 7)
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Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je upoznala vijećnike s prijedlogom odluke o
izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama djelatnika Dječjeg vrtića „Mali
princ“ Bol (spremačica).
Izmijene predlaže ravnateljica vrtića i upravno vijeće, te bi se njihovim usvajanjem povećala
plaća spremačica u vrtiću.
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:
VRSTA POSLA
/DUŽNOST/STRUČNOST

POČETNI
KOEFICIJENT

SPREMAČICA

0

DO 10
GOD.
STAŽA
0,86

DO 20
GOD.
STAŽA
0,90

DO 30
GOD.
STAŽA
0,93

DO 40
GOD
STAŽA
0,95

Sve ostale odredbe Pravilnika ostaju nepromijenjene.
Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o
plaćama i naknadama djelatnika Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, a odluka će se objaviti u
"Službenom glasniku" Općine Bol.
POD 8)
Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je vijećnicima dala uvodno obrazloženje Programa
uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova na području Općine Bol.
Naime, Općina Bol planira temeljem predloženog Programa uređenja postojećih zapuštenih
poljskih putova na području Općine Bol i raspoloživih proračunskih sredstava financirati
bespovratnim sredstvima izvođenje radova na uređenju postojećih, zapuštenih poljskih putova
u Općini Bol.
Ovim Programom osigurava se bolji pristup i smanjivanje neobrađenog poljoprivrednog
zemljišta, stvaranje preduvjeta njegovog okrupnjavanja i izgradnje popratne infrastrukture,
primjene poljoprivredne mehanizacije i agrotehničkih mjera.
U smislu ovog Programa, pod radovima uređenja zapuštenih poljskih putova, u pravilu se
podrazumijeva:
- čišćenje i sječa pojedinih manjih stabala, grmlja i šiblja na trasi poljskog puta
- sakupljanje odstranjenog materijala i deponiranje
- djelomično strojno skidanje terena (pikamiranjem ili kopanjem) sa strojnim
poravnanjem terena sa skinutim materijalom
- profiliranje i priprema poljskog puta do širine od 3,5 m
- izrada sloja tampona od kamenog materijala (jalovine)
- mogućnost betoniranja kraćih dionica trase poljskog puta zbog nagiba terena
Provedba ovog Programa doprinosi:
- Lakšoj izgradnji, adaptaciji, dogradnji ili opremanju proizvodnih pogona na
poljoprivrednim gospodarstvima
- Uređenju zemljišta i infrastrukture u njegovoj funkciji
- Pokretanju novih neiskorištenih resursa
- Okrupnjavanju zemljišnih parcela
- Lakšoj sanaciji opožarenih površina
- Intenziviranju poljoprivredne proizvodnje u Općini Bol
- Očuvanju prirodne baštine i oživljavanju tradicijske proizvodnje
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- Proizvodnji proizvoda sa geografskim podrijetlom i eko proizvoda
- Unapređenju ekoloških i životnih uvjeta stanovnika općine Bol
- Dopuni turističke ponude
Financiranje ovog programa planira se na način da Općina Bol donosi Plan uređenja
postojećih zapuštenih poljskih putova na svom području i osigurava sredstva u svom
proračunu za tekuću godinu, a da Splitsko-dalmatinska županija sufinancira određeni postotak
troška radova na uređenju zapuštenih poljskih putova.
Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili Program uređenja postojećih zapuštenih poljskih
putova na području Općine Bol, a odluka će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol.
POD 9)
Nataša Paleka Jakšić je vijećnike upoznala sa ponudom Danice Sović kojom ona sukladno
pozitivnim zakonskim odredbama Općini Bol nudi pravo prvokupa kulturnog dobra.
Danica Sović iz Bola, Hrvatskih domobrana 26, Općini Bol nudi korištenje prava prvokupa
nekretnine u Bolu, čest. zem. 262/3 ( kuća 82 m2 i dvor 221 m2, ukupno 303 m2), Z.U. 1669,
k.o. Bol, po kupoprodajnoj cijeni od 320.000,00 EUR-a (slovima: tristo dvadeset tisuća eura).
Predložena točka je skinuta sa Dnevnog reda, te će se još jednom razmotriti mogućnost
odnosno opravdanost kupnje ove nekretnine.
POD 10)
- Mladen Stašjuk od općinskog vijeća traži da mu se ispred zgrade na adresi Hrvatskih
domobrana 65 besplatno omogući ili iznajmi jedno parkirališno mjesto kako bi u toku
turističke sezone mogao parkirati vozilo ispred zgrade ili podredno da bi imao slobodan
pristup do parkirališnih mjesta na čest. zem. 59/6 k.o. Bol, koja je u suvlasništvu stanara
zgrade Hrvatskih domobrana 65.
Vijećnici su JEDNOGLASNO odbili ovu zamolbu.
Vijećnici su zaključili da će se problem parkiranja na Obilaznici rješavati nakon turističke
sezone, izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na
javnim parkiralištima Općine Bol. Tada će Odbor za promet ili općinsko vijeće uzeti u
razmatranje i ovu zamolbu.
- Milan Čulina od općinskog vijeća da mu se odobri jedno parking mjesto za invalide u
naselju Blato, uz prometnicu Hrvatskih domobrana, te da ga djelatnici Grabovog rata propisno
označe oznakom za invalide. U obrazloženju navodi da je invalid 80 %, te da u ljetnom
periodu teško nalazi slobodno parking mjesto na tom predjelu gdje i inače živi.
Vijećnici su JEDNOGLASNO odbili ovu zamolbu.
Vijećnici su zaključili da će se problem parkiranja na Obilaznici rješavati nakon turističke
sezone, izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na
javnim parkiralištima Općine Bol. Tada će Odbor za promet ili općinsko vijeće uzeti u
razmatranje i ovu zamolbu.
POD 11)
- Gordan Eterović i Marino Lalić vlasnici Obrta MG su od općinskog vijeća zatražili da im
odobre korištenje javne površine na dijelu čestice zemlje 6138/4 pored benzinske postaje.
Na javnoj površini bi držali 3 mopeda, maleni stolić i reklamu za iznajmljivanje.
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Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili zamolbu za korištenje javne površine za 3 mopeda i
reklamu, a odbili su zamolbu za postavljanje stola na toj lokaciji.
Vijećnici su JEDNOGLASNO odredili cijenu od 2.000,00 kuna za svaki moped.
Odluka o korištenju javnih površina i Odluka o naknadama za korištenje javnih površina će se
nadopuniti sa ovom lokacijom odnosno sa ovom naknadom.
POD 12)
- Dio stanara Šetnice Put Zlatnog rata je uputio peticiju i molbu za rješenje problema na
Šetnici koji su nastali uspostavom zabrane prometovanja.
Navode da imaju niz problema s pristupom kućama zbog uspostave prometovanja tijekom
dana i postavom stupića u ulici Put Oleandara.
Smatraju da je termin za prometovanje od 23:00 do 09:00 neprikladan jer ne mogu sve
poslove obaviti do 09:00 sati.
Također ističu da imaju problem sa smještajem gostiju.
Smatraju da im se treba osigurati dovoljan broj alternativnih parkirnih mjesta i organizirati
adekvatan, uslužan i uvijek dostupan prijenos stvari do njihovih kuća.
Također su upozorili na problem prometovanje skutera, električnih romobila, romobila te
električnih bicikla, koji nesmetano jure po Šetnici.
Vijećnici su primili na znanje ovu zamolbu.
U raspravi su naglasili da se novom regulacijom prometa unaprijedilo stanje na Šetnici, a da
policija treba više intervenirati u slučaju prometovanja skutera, romobila i sl. na Šetnici.
Vijećnici su nakon rasprave zaključili da se postojeća Odluka o regulaciji prometa neće
mijenjati.
Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika
Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19) čuva u uredu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.
Sjednica je završila u 21.50 sata
Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković
Predsjednica vijeća:
Nataša Paleka Jakšić

