
                      
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BOL 

 

Klasa: 024-05/22-01/124 

Ur. broj: 2181-18/22-01/01 

Bol, 26. rujna 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 4/2022 sjednice općinskog Vijeća održane 

dana 23. rujna 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, Stipe Karmelić - pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Nives 

Mošić- voditeljica računovodstva, Joško Egekher - predstavnik medija..  

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 8 vijećnika. 

 

B) Dnevni red, predložen u materijalima i nadopunjen točkom 3. je prihvaćen 

JEDNOGLASNO, te glasi:  

1. Rasprava i donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Bol za 

razdoblje siječanj-lipanj 2022. godinu.  

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, bilješke  

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, program  

 

2. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o radu načelnice za razdoblje siječanj-

lipanj 2022. godine.  

- Polugodišnje izvješće načelnice  

 

3. Rasprava i donošenje odluke o ukidanju odluke o naknadama za korištenje komunalne 

infrastrukture na pomorskom dobru na području Općine Bol 

 

4. Rasprava i davanje suglasnosti na Statut općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica Bol“  

 - Prijedlog Statuta općinske knjižnice   

 

5. Rasprava i donošenje odluke o neprihvaćanju ponude za korištenje prava prvokupa. 

 - Dopis odvjetnice Bojan Miladinovića u kojem se traži očitovanje o pravu prvokupa 

 



 

 

2 

C) Primanje na znanje zapisnika sa 3/2022 sjednice vijeća. 

Predsjednica Općinskog vijeća Nataša Paleka Jakšić je konstatirala da nije zaprimljena ni 

jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 3/2022 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 nazočne da je krajem kolovoza održan sastanak svih bračkih JLS-a te 

ostalih relevantnih čimbenika po pitanju međuresorne suradnje i sigurnosti na otoku. Iznijeli 

su se problemi sa nedostatkom prisutnosti policijskih službenika na terenu iako je ove godine 

vidljivost bila veća. Nastavno na sastanak uputila je dopis prema nadležnoj policijskoj upravi 

koji su potpisale sve bračke JLS, a vezan je za problem naših poduzetnika pri dobivanju 

radnih dozvola za strane radnike. Osim što je otežano poslovanje zbog nedostatka radnika 

propušta se i naplata lokalnih i državnih poreza stoga je iskazala namjeru da će Općina Bol 

osigurati prostor, te da bi sve općine sufinancirale rad dodatnog službenika na radnim 

dozvolama za strane radnike u nekoliko vršnih mjeseci. 

Načelnica je kazala da je na zamolbu predstavnice roditelja održan sastanak nastavno na 

peticiju roditelja za održavanje jedno smjenske nastave u OŠ Bol. U osnovnoj školi zbog 9 

razrednih odjeljenja nedostaje jedna učionica i zbog toga se nastava održava u dvije smjene. 

Načelnica je istaknula da je općina spremna pronaći prostor za kabinet informatike, a 

ponudila je prostor sadašnje Glazbene škole koja će se ubrzo preseliti u prostorije bivše 

općinske uprave. Načelnica je zatražila sastanak sa pročelnikom Upravnog odjela za prosvjetu 

SDŽ g. Đonlićem, a taj sastanak je planiran za idući tjedan. 

Vezano uz gradnju Luke Bol, načelnica je upoznala vijećnike da se, prema posljednjim 

informacijama, čeka se suglasnost HEP-a za izdavanje lokacijske dozvole, a onda je daljnji 

korak građevinska dozvola čije ishođenje preuzima Lučka uprava.  

Vezano uz projekt gradnje novog groblja, od zadnjeg izvještaja vijećnicima, zaprimili smo  

Rješenje Ministarstva graditeljstva tzv. Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u 

kojem se utvrđuje može li planirani zahvat prva faze groblja – Parkiralište -  imati značajniji 

utjecaj na okoliš. Tim rješenjem je utvrđeno da nije potrebno raditi Procjenu utjecaja zahvata 

na okoliš. Načelnica je istaknula da je ovaj dokument bio poseban uvjet za predaju glavnog 

projekta na dobivanje građevinske dozvole. 

Što se tiče druge faze izgradnje novog groblja, načelnica je kazala da je preduvjet za 

realizaciju druge faze izgradnje groblja donošenje  Trećih izmjena i dopuna prostornog plana. 

Načelnica je upoznala vijećnike da su ovaj tjedan nastavljeni radovi na kanalizacijskom i 

vodoopskrbnom sustavu u Murvici. Prije ljetne stanke izgrađeno je 79% kolektora,  te oko 

57% položnih vodovodnih cijevi, dok je tlačni cjevovod dovršen.  

Načelnica je istaknula da je, s obzirom da sezona još uvijek traje, dogovoreno sa tvrtkom 

Berica i Vodovodom Brač obavljanje manje bučnih radova. 

Načelnica je kazala da je završena javna nabava za građenje i opremanje igrališta Dječjeg 

vrtića „Mali Princ“, te da bi radove prema potpisanom ugovoru trebala započeti firma 

Građenje d.o.o. od 15. listopada. Ugovoreni su građevinsko-zanatski radovi u vrijednosti od 

ukupno 1.334.025,00 kuna. 

Nakon dovršetka građevinskih radova slijedi opremanje. Završena je javna nabava za dobavu 

i ugradnju opreme na dječjem igralištu, te je potpisan Ugovor sa tvrtkom Tau oprema d.o.o. 

koja će za iznos od 579.000,00 kn nabaviti i montirati igrala.  

Načelnica je upoznala nazočne da je dovršena javna nabava i za uređenje igrališta na Poljani. 

Potpisan je Ugovor sa firmom Edel sport d.o.o. i radovi bi trebali započeti početkom 



 

 

3 

listopada. Na dotrajalo postojeće igralište koje se trenutno koristi kao rukometni i košarkaški 

teren, planira se postaviti nova akrilna amortizirajuća podloga, četiri košarkaške konstrukcije 

te dva rukometna/malonogometna gola. Ocrtavaju se tereni za košarku, rukomet i nogomet. 

Vrijednost radova iznosi  468.087,50 kuna. Načelnica je istaknula kako ćemo ovaj projekt   

prijaviti na natječaj SDŽ za opremanje sportskih objekata. 

Načelnica je kazala da je Ured za graditeljstvo  izdao pravomoćnu uporabnu dozvolu za novu 

upravnu zgradu Općine. 

Načelnica je upoznala vijećnike da smo započeli postupak javne nabave za javnu rasvjetu 

centar mjesta. Međutim, prije otvaranja ponuda javna nabava je poništena jer su nas 

potencijalni ponuditelji obavijestili o tehničkim greškama, odnosno greškama u troškovniku 

koje projektant ispravlja. Načelnica je istaknula da trenutno pripremamo novi javni poziv. 

Načelnica je kazala da je 10. kolovoza Vijeće turističke zajednice donijelo odluku o 

imenovanju direktora TZO Bol na mandat od 4 godine.  

Novoizabrani direktor je g. Ante Trutanić koji je 7. rujna počeo sa radom. 

Što se tiče turističkih - fizičkih pokazatelja u prvih osam mjeseci načelnica je istaknula kako 

je ove godine ostvareno ukupno 434.167 noćenja, od toga 206.180 u hotelima, a 200.455 u 

privatnom smještaju, nešto preko 27.000 u kampovima, OPG i nekomercijalnom smještaju. 

U prošloj 2021. godini u istom razdoblju ostvareno je 338.817 noćenja. 

U 2019. godini u ovom razdoblju ostvareno je 516.124 noćenja. 

Dakle 2022. godina je 28% bolja nego 2021. godine, no i dalje nisu dostignuti rezultati iz 

2019. godine. 

Istaknula je da hotelijeri očekuju dobar rujan i prvu polovicu listopada. 

Načelnica ja kazala da s obzirom na kasnije otvaranje Bluesun hotela zbog renovacije, a i 

neizvjesne sezone i oprezne predsezone zbog rata u Ukrajini, možemo biti zadovoljni 

rezultatima turističke sezone. 

Naime, nakon dvije pandemijske godine, ovu godinu je obilježio rat u Ukrajini i rastući 

troškovi, no načelnica je istaknula kako će i 2023. godina biti izazovna zbog ekonomske krize 

i recesije koja je već započela.  

Načelnica smatra da smo u ovim kriznim godinama pokazali izuzetnu fleksibilnost i 

otpornost. 

Načelnica je kazala kako smo nakon održanih edukacija u vezi korištenja obnovljivih izvora 

energije sa naglaskom na sunčane elektrane, krenuli korak dalje. 

Naime, Općina Bol je raspisala natječaj za financiranje izrade glavnog projekta. Prihvatljivi 

troškovi su svi troškovi nastali u 2022. godini zaključno sa 30.11.2022. godine u visini od 

3.000,00 kn, što je do sada i bio trošak za domaćinstva.Glavni projekt prvi je korak ka 

realizaciji, a i dio dokumentacije za eventualno apliciranje na druge natječaje.  

Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za sufinanciranje 

ugradnje sunčanih elektrana na obiteljskim kućama očekuje se uskoro, a Općina Bol na ovaj 

način želi pomoći svojim zainteresiranim građanima kako bi se na vrijeme pripremili za 

navedeni javni poziv i ostvarili pravo na državnu subvenciju. 

U tijeku je i Javni poziv za sufinanciranje obnovljivih izvora energije temeljem projekta 

„Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama“ kojeg je raspisala 

SDŽ. 

Načelnica je pozvala sve mještane da uhvate korak sa tranzicijom na obnovljive izvore 

energije. Istaknula je da se u prosincu planira ponovna edukacija u vezi korištenja obnovljivih 

izvora energije. 

Načelnica je kazala da je nedugo nakon požara na krovu hotela Bijela kuća dobila poziv iz 

Ministarstva državne imovine za sastanak. 

Sredinom rujna je održala sastanak sa ravnateljicom Uprave za državnu imovinu gđom. 

Pintar. 
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Što se tiče južnog dijela kompleksa, načelnica je na sastanku istaknula kako je potrebna hitna 

sanacija i osiguranje prostora, a zaključak je da će sa Konzervatorskim odjelom iz Splita što 

hitnije izaći na teren i utvrditi hitne uvjete sanacije. 

Osim toga, upoznala ih je sa zahtjevom da sjeverozapadni dio kompleksa – u naravi igralište 

Poljana od oko 10000 m2 država daruje Općini na zahtjev, zbog nemjerljive društvene 

vrijednosti za mještane.  

Također načelnica ih je upoznala sa planom da na sjeveroistočnom dijelu kompleksa, gdje su 

paviljoni Tamaris i Martinica u idućim izmjenama i dopunama PP napravimo prenamjenu iz 

turističke u javnu namjenu – odnosno da na tom području planiramo izgraditi novu zgradu 

škole. 

Načelnica je kazala da se južni dio kompleksa geografski može promatrati kao odvojeni dio s 

obzirom da je od ostatka kompleksa odvojen cestom Šetalište Anđelka Rabadana te se nalazi 

na nižim kotama od sjevernog dijela.  

Ovaj prostor je iznimno turistički atraktivan na jednoj od najljepših lokacija u Bolu a i šire,  te 

postoji veliki interes investitora.  

Načelnica je na sastanku u uredu Uprave za državnu imovinu iznijela osobno mišljenje kako u 

Bolu nedostaje javnih prostora. 

Upoznala ih je sa problemom nedostatka prostora za općinsku knjižnicu, novih kulturnih 

sadržaja,  smještaja za đake Srednje škole koji dolaze izvan otoka, a koji bi pohađali novu 

srednju školu u blizini te smještaja za zaposlene u objema školama.  

Načelnica je iznijela stav da bi na tom prostoru mogao djelovati dislocirani odjel nekog od 

hrvatskih sveučilišta, te bi na taj način doprinijelo razvoju mjesta i unijelo novi život kroz 

čitavu godinu, a budući korisnici bi mogli te kapacitete u ljetnim mjesecima staviti u funkciju 

turizma i na taj se način samofinancirati. 

Ravnateljica Pintar je iznijela stav kako nemaju načelno ništa protiv naših zahtjeva i da  

općina upravlja namjenom prostora. 

Međutim istaknula je kako se prema njima dostupnim informacijama na svim česticama vodi 

postupak pred upravnim tijelom vezan za povrat ili naknadu za oduzeto zemljište koji je 

pokrenula Dominikanska provincija. Taj postupak traje od 1997. godine. 

Zaključak je da zajednički trebamo uputiti požurnicu prema Ministarstvu pravosuđa kako bi 

se taj postupak ubrzao. 

 

E)    Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale 

Vijećnik Tihomir Marinković je pitao načelnicu koliko novčanih sredstava je trenutno na 

računu Općine Bol. 

Načelnica je kazala da trenutno na računu ima oko 11.400.000,00 kuna. 

Tihomir Marinković je zatražio očitovanje načelnice o navodnim političkim  pritiscima koji se 

vrše oko upisa novog direktora TZO u registar direktora Turističke zajednice. 

Načelnica je kazala da je zvala nadležne institucije i tražila ubrzanje upisa novog direktora u 

potrebne registre kako bi TZO Bol mogla nesmetano funkcionirati, budući da je bivši direktor 

na bolovanju. Smatra kako se ne radi o nedopuštenim političkim pritiscima, već o pokušaju 

ubrzanja zakonite procedure. 

Tihomir Marinković je pitao načelnicu da li su kod sklapanja ugovora o radu sa novim 

direktorom TZO-a poštivane odredbe članka 24. st. 2. Zakona o turističkim zajednicama i 

promicanju hrvatskog turizma, a kojim je propisano da direktoru turističkog ureda nije 

dopušteno obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti na području za koje je osnovana 

turistička zajednica. Vijećnik je izrazio sumnju da je u vrijeme potpisivanja predmetnog 

ugovora novi direktor TZO-a g. Ante Trutanić u Obrtnom  registru Ministarstva gospodarstva 

bio upisan kao vlasnik obrta Ferata – Bol koji je registriran za obavljanje djelatnosti prijevoza 

putnika cestovnim (turističkim) vlakom na području teritorijalne nadležnosti Općine Bol. 
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Načelnica je kazala da će navedene tvrdnje provjeriti, ali je istaknula da je g. Ante Trutanić 

dao pisanu izjavu da nije u sukobu interesa u smislu čl. 24. Zakona o turističkim zajednicama 

i promicanju hrvatskog turizma. 

Vijećnik Ante Selak smatra da bi bilo dobro da se za iduću turističku sezonu osigura prisustvo 

policijske ispostave i ispostave hitne pomoći na Bolu. 

Načelnica je kazala da se je i do sada pregovaralo o otvaranju policijske ispostave na Bolu, da 

je prošle godine raspisivan i natječaj za smještaj policajaca na Bolu, ali da zbog kadrovskih 

promjena na čelu PP Brač nije došlo do realizacije te ideje. 

Tihomir Marinković je kazao da nije dovoljno da policajci samo spavaju na Bolu, već da je 

nužno da imamo policijsku ispostavu. Također je podsjetio na raniju ideju da se prostorije 

policijske postaje smjeste u sklopu zgrade novog Vatrogasnog doma.  

Nadalje, načelnica je kazala da je u razgovoru sa županijskim vijećnikom Matom Martinićem 

istaknula potrebu formiranja jednog tima hitne pomoći na Bolu, te da će g. Martinić naše 

stavove prenijeti u županijsku Skupštinu, koja je nadležna za donošenje takve odluke. 

Ante Selak je pitao načelnicu za komentar prijedloga Malonogometnog kluba Bol za 

promjenu lokacije uređenja terena na sportskom m centru Poljana. 

Naime, oni traže da se promjeni lokacija planiranog novog igrališta i da se novo igralište uredi 

uz tribinu. 

Načelnica je kazala da je zbog prijedloga Malonogometnog kluba Bol bila na terenu na 

Poljani, te da je zajedno sa vijećnikom  g. Zdravkom Bartulovićem obavila sva potrebna 

mjerenja  kako bi utvrdila opravdanost ove inicijative.  

Načelnica je kazala da to nije dobar prijedlog jer nema dovoljno prostora da se tereni postave 

na predloženi način. 

 Ante Selak je pitao da li ima pomaka u realizaciji projekta novog groblja. 

Načelnica je ponovila da smo nedavno dobili Rješenje Ministarstva graditeljstva tzv. Ocjenu o 

potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u kojem se utvrđuje može li planirani zahvat   

imati značajniji utjecaj na okoliš, te je utvrđeno da nije potrebno raditi Procjenu utjecaja 

zahvata na okoliš. Istaknula je da je ovaj dokument poseban uvjet za predaju glavnog projekta 

za dobivanje građevinske dozvole.    

Ante Selak je pitao ima li pomaka u rješavanju problema Doma na Vidovoj gori. 

Načelnica je kazala da nije bilo bitnijih pomaka u rješavanju ovog problema. 

Ante Selak je pitao planira li se zapošljavanje novog komunalnog redara. 

Načelnica je kazala da će se Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol 

za 2023. godinu predvidjeti zapošljavanje još jednog komunalno-prometnog redara. 

Također je podsjetila da je u više navrata i ove godine raspisivan natječaj za zapošljavanje 

sezonskog prometnog redara, ali da nije bilo zainteresiranih kandidata. 

 

DNEVNI RED: 

 

POD 1) 

Predsjednica općinskog vijeća Nataša Paleka Jakšić je vijećnicima pojasnila izvješće o 

proračunu za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine. 

Zakonska je obveza načelnice podnijeti izvješće o proračunu za razdoblje siječanj-lipanj 

2022. godine. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2021. godinu sadrži: 

▪ Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Bol u razdoblju od 01.01.2022. do 

30.06.2022. godine, 

▪ Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju od 

01.01.2022. do 30.06.2022. godine,  
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▪ Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima u razdoblju od 

01.01.2022. do 30.06.2022. godine, 

▪ Izvještaj o izdacima za udjele u glavnici u razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022. 

godine  5) Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna 

Općine Bol u razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine, 

▪ Izvještaj o stanju novčanih sredstava u razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022. 

godine, 

▪ Prijenos proračunskim korisnicima u razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine, 

▪ Izvještaj o obvezama u razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine,  

▪ Izvještaj o potraživanjima Općine Bol u razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022. 

godine 10) Izvještaj o sudskim sporovima Općine Bol u razdoblju od 01.01.2022. do 

30.06.2022. godine. 

Općina Bol je u razdoblju siječanj - lipanj 2022. godine realizirala:  

-  Prihode u iznosu od 8.843.365,56 kuna  

-  Rashode u iznosu od 6.864.318,11 kuna  

 Iz navedenog proizlazi višak poslovanja u iznosu od 1.979.047,45 kuna. Višak iz prethodnih 

godina iznosi 3.272.853,72 kuna, što bi značilo da je rezultat poslovanja za razdoblje siječanj 

- lipanj 2022. godine višak u iznosu od 5.251.901,17 kuna.  

Konsolidirani izvještaj Općine Bol u razdoblju siječanj - lipanj 2022. godine:   

- Prihodi u iznosu od 9.056.864,81 kuna  

- Rashodi u iznosu od 7.212.166,81 kuna   

Iz navedenog proizlazi višak poslovanja u iznosu od 1.844.698,00 kuna.  

Višak iz prethodnih godina iznosi 3.325.363,60 kuna, što bi značilo da je rezultat poslovanja 

za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine višak u iznosu od 5.170.061,60 kuna. 

 

Vijećnici su sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, donijeli odluku o prihvaćanju  

izvješća o  proračunu za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine, a donesena odluka će se  

objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol. 

 

POD 2) 

Načelnica Općine Bol Katarina Marčić je vijećnicima podnijela izvješće o radu načelnice za 

razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine.  

Kazala je da su u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine održane dvije sjednice općinskog 

vijeća općine Bol.   

Dana 17. ožujka 2022. godine održana je 1/2022 sjednica vijeća općine Bol na kojoj je 

donesena odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Na istoj 

sjednici je donesena odluka o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na 

pomorskom dobru i o naknadama za korištenje javnih površina. Na toj sjednici je donesena 

zajednička odluka o izradi prostorno planske dokumentacije, o sufinanciranju poslova obnove 

zemljišne knjige za 2022. godinu, te je donesena odluka o raspisivanju natječaja za izbor i 

imenovanje ravnateljice općinske knjižnice.  

Dana 06. lipnja 2022. godine održana je 2/2022 sjednica vijeća općine Bol na kojoj je 

razriješen predsjednik općinskog vijeća općine Bol i izabrana nova predsjednica vijeća općine 

Bol. Donesene su potrebne odluke o izvršenju proračuna općine Bol za 2021. godinu i dane su 

suglasnosti na proračun svih vanproračunskih korisnika za 2021. godinu. Donesen je Etički 

kodeks nositelja političkih dužnosti u općini Bol, donesena je odluka o sklapanju predugovora 

o kupnji zemljišta za Postirsku ulicu, nadopunjena je odluka o uvjetima organizacije i naplate 

parkiranja na Poljani, dana je suglasnost na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinske 

knjižnice i suglasnost na pravilnik o plaći u općinskoj knjižnici, te je donesena odluka o 

imenovanju nove ravnateljice općinske knjižnice.  
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Na svakoj sjednici načelnica je izvješćivala vijećnike o radu, a vijećnici su redovno postavljali 

pitanja i dobivali odgovore radi bolje informiranosti.   

U prvoj polovici 2022. godine općinska uprava je preselila u novu zgradu na adresi Loža 15. 

U mjeri poticanja održivog razvoja turizma uređena je rimska piscina na Zlatnom ratu, a u 

mjeri održivog korištenja prostora otkupljeno je zemljište kod Vatrogasnog doma i 

napravljena je projektna dokumentacija za uređenje igrališta kod dječjeg vrtića.  

U mjeri unapređenja sustava protupožarne zaštite redovno se financirao rad DVD-a Bol i 

isplaćena je kapitalna donacija DVD-u za osiguranje sredstava za plaćanje novog vatrogasnog 

vozila u mjeri socijalne zaštite redovno su se isplaćivale naknade za novorođenu djecu, 

bolesnima i socijalno ugroženim osobama u mjeri unapređenja uvjeta za obrazovanje davala 

se pomoć Osnovnoj i Srednjoj školi i dodijeljena je stipendija uspješnim studentima. U 

redovnim djelatnostima općinskih vanproračunskih korisnika stanovnicima općine Bol su 

pružane usluge u Dječjem vrtiću, općinskoj knjižnici, Centru za kulturu, a naše komunalno 

poduzeće je uspješno održavalo komunalnu infrastrukturu na području općine Bol.   

Načelnica je po zakonu ujedno i predsjednica TZO Bol.  

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Vijeće turističke 

zajednice provelo je postupak izbora direktora turističke zajednice. 

Održano je više sjednica Vijeća i Skupštine TZO Bol, te sjednica Skupštine TZ Splitsko-

dalmatinske županije.  

Održavala je kontakte sa odgovornim osobama u SDŽ, u državnim institucijama i na nivou 

otoka Brača.   

Održana je izborna sjednica LAG-a te nekoliko sjednica skupštine LAG-a.  

Održana je sjednica skupštine tvrtke „Brač prijevoz“ na kojoj je odlučeno o likvidaciji tog 

društva.  

Sa ravnateljima Osnovne i Srednje škole održavani su sastanci vezano za problematiku škola, 

nastavka sufinanciranja rada škola i uređenja kompleksa Benačica.  

U suradnji sa Pokretom otoka održan je sastanak u vezi energetske tranzicije otoka  te je 

održana edukacija mještana s naglaskom na postavljanje solarnih elektrana na obiteljskim 

kućama.  

Održan je sastanak sa predstavnicima Poljoprivredne zadruge vezano za sufinanciranje 

sadnica poljoprivrednicima.  

Održano je više sastanaka sa predstavnicima DVD-a Bol vezano za pripremu  protupožarne 

sezone, sudskog spora u vezi novog vozila,  te po pitanju izgradnje doma DVD-a.  

Održano je više sastanaka sa ravnateljem Lučke uprave vezano za dogradnju luke Bol.  

Na koordinaciji načelnika dogovoreno je sufinanciranje specijalista pedijatra i ginekologa te 

sufinanciranje sezonskih policijskih službenika na otoku Braču.  

Održano je više sastanaka sa predstavnicima Hrvatskih cesta vezano za sufinanciranje 

bujičnog kanala, a sa predstavnicima Županijskih cesta vezano za izradu idejnog projekta za 

dobivanje lokacijske dozvole za uređenje županijskih cesta na području Bola.  

Održani su i sastanci sa predstavnicima Hrvatskih voda vezano za sufinanciranje bujičnog 

kanala Borak.  

Proveden je natječaj za zbrinjavanje i sufinanciranje smještaja izbjeglim Ukrajincima 

financiran od Republike Hrvatske.  

Također je održan sastanak svih načelnika  sa Crvenim križem Brač vezano za ostvarivanje 

zdravstvene usluge, socijalne skrbi, integracije u škole i vrtiće izbjeglih.  

Održan je sastanak sa županom i predstavnicima svih JLS-a Splitsko-dalmatinske županije sa 

temom zdravstvenog stanja u našoj Županiji.  

Sa županom Bobanom je održala sastanak po pitanju problematike vezane za koncesiju na 

Zlatnom ratu.  
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Sa predstavnicima Županije, Hrvatskih cesta, Jadrolinije i svim predstavnicima JLS-a otoka 

Brača te grada Splita organiziran je sastanak po pitanju problematike prometa za vrijeme 

turističke sezone, posebno u lukama Supetar i Split. 

Održano je više sastanaka sa izrađivačem prostorno-planskih dokumenata te članovima 

Odbora za prostorno planiranje s ciljem donošenja izmjene i dopune prostornih planova i s 

time u vezi urbanističkih planova uređenja kako bi se stekli uvjeti za neke od kapitalnih 

projekata.  

Načelnica je također održala i brojne sastanke sa udrugama koje djeluju u Bolu,  

poduzetnicima i mještanima Bola. 

 

Vijećnici su sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatili Izvješće o radu Općinske 

načelnice Općine  Bol za  razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, a odluka o 

prihvaćanju izvješća će se  objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol. 

 

POD 3) 

Nataša Paleka Jakšić je upoznala nazočne sa prijedlogom o ukidanju odluke o naknadama za 

korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području Općine Bol. 

Naime, Ministarstvo mora je na traženje nekolicine korisnika pomorskog dobra na području 

Općine Bol zatražilo obustavu od primjene Odluke o naknadama za korištenje komunalne 

infrastrukture na pomorskom dobru na području Općine Bol zbog sumnje u nezakonitost iste. 

Zbog toga se predloženom odlukom ukida  Odluka  o naknadama za korištenje komunalne 

infrastrukture  na pomorskom dobru na području općine Bol donesena na 1. sjednici 

Općinskog vijeća Općine Bol održanoj 17. ožujka 2022. godine, Klasa: 342-01/21-01/8, 

Ur.broj: 2104/21-02/01 od 17. ožujka 2022. godine („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 

5/2022). 

 

Vijećnici su sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatili odluku o ukidanju odluke 

o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području 

Općine Bol, a ista će se  objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol. 

 

POD 4) 

Nataša Paleka Jakšić je upoznala nazočne sa prijedlogom novog Statuta Općinske knjižnice 

„Hrvatska čitaonica“ Bol. 

Novi Statut predlaže ravnateljica knjižnice, a vijećnici daju suglasnost na predloženi tekst. 

Naime, potrebno je donošenje novog Statuta zbog potrebe usklađenja sa odredbama novog 

Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. 

Statutom kao osnovnim općim aktom Općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ Bol se uređuje 

status, naziv i sjedište, djelatnost, znak, pečat i štambilj, zastupanje i predstavljanje, 

upravljanje, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja, program, imovina i financiranje 

Knjižnice, način osiguranja sredstava za rad i raspoređivanje dobiti, suradnja sa sindikatom, 

opći akti, poslovna tajna,  javnost rada i druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i 

poslovanje Knjižnice. 

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO dali suglasnost na predloženi tekst Statuta Općinske knjižnice 

„Hrvatska čitaonica“ Bol, te će se ista objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol. 

 

POD 5) 

Nataša Paleka Jakšić je vijećnike upoznala sa ponudom Bojana Miladinovića kojom on 

sukladno pozitivnim zakonskim odredbama Općini Bol nudi pravo prvokupa kulturnog dobra. 
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Bojan Miladinović, nudi korištenje prava prvokupa nekretnine u Bolu, na adresi Blato 11, 

čest. zem. 2317/8, stambena zgrada, dvorište ( stambena zgrada 141 m2 i dvorište 326 m2, 

ukupno 467 m2), Z.U. 1893, k.o. Bol, po kupoprodajnoj cijeni od 345.000,00 EUR-a 

(slovima: tristo četrdeset pet tisuća eura). 

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o neprihvaćanju ponude Bojana Miladinovića 

za korištenje prava prvokupa,  a odluka će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol. 

 

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 20.50  sati 

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković  

 

Predsjednica vijeća: 

 

Nataša Paleka Jakšić 


