
                      
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BOL 

 

Klasa: 024-05/22-01/151 

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

Bol, 21. prosinca 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 6/2022 sjednice općinskog Vijeća održane 

dana 16. prosinca 2022. godine, sa početkom u 18.30 sati, u uredu Općine Bol. 

 

Nazočni: Nataša Paleka Jakšić (predsjednica općinskog vijeća), Zdravko Bartulović (prvi 

potpredsjednik općinskog vijeća), Tonči Buljan, 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 (točka 1. Dnevnog reda), Joško Egekher - predstavnik 

medija..  

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 8 vijećnika. 

 

B) Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:  

 

1. Rasprava i donošenje odluke o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za 2023. 

godinu i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu. 

- Odluka 

- Proračun 2023., 2024. i 2025. godinu 

a)Rasprava i donošenje odluke o višegodišnjem planu uravnoteženja proračuna Općine Bol za 

razdoblje od 2023. do 2025. godine 

b) Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture za 2023. 

godinu. 

c) Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2023. godinu. 

d) Rasprava i donošenje odluke o javnim potreba u protupožarnoj zaštiti za 2023. godini. 

e) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2023. godinu. 

f) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2023. godinu. 

g) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2023. godinu. 

h) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama Gorske službe spašavanja za 2023. 

godinu. 
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i) Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa prigodnih nagrada zaposlenicima za 2023. 

godinu. 

j) Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna za 2023. godinu. 

 

2. Razmatranje i usvajanje analize stanja sustava civilne zaštite za 2022. godinu i plan razvoja 

sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2023. do 2025. godine na 

području općine Bol. 

 

3. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad članova vijeća općine Bol 

za 2023. godinu. 

 

4. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o upravljanju imovinom za 2021. 

godinu. 

- Izvješće o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom općine Bol za 2021. godinu 

 

5. Rasprava i donošenje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. 

 

C) Primanje na znanje zapisnika sa 5/2022 sjednice vijeća. 

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

jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 5/2022 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 pozvala nazočne na svečano otvorenje novih prostora Glazbene škole koje će se 

održati 27. prosinca. Istaknula je da su završeni svi radovi na uređenju prostora te da je u 

tijeku završno uređenje i opremanje prostorija. 

Načelnica je kazala da je izabran novi glavni projektant nove luke u Bolu, te da se uskoro 

očekuje podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole. 

Načelnica je izvijestila vijećnike da je Ministarstvo regionalnog razvoja Općini Bol odobrilo 

dodatnih 150.000,00 kuna za uređenje igrališta kod Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, te da je 

Općina Bol za ovu namjenu dobila ukupno 600.000,00 kuna. 

Načelnica je za idući tjedan najavila dovršetak radova na uređenju igrališta Poljana, te 

primopredaju igrališta. 

Načelnica je izvijestila vijećnike da se do Božića očekuje izbor najpovoljnije ponude za 

modernizaciju javne rasvjetu u centru Bola. Na javni natječaj su prispjele tri ponude i u tijeku 

je provjera ponuda, odnosno provjera usklađenosti ponuda sa traženim tehničkim 

specifikacijama iz javnog natječaja. 

Načelnica je kazala da je održana Skupština TZO Bol, a da će se idući tjedan održati i 

Skupština TZ SDŽ. 

Načelnica je za iduću turističku sezonu najavila novu avionsku liniju na relaciji Brač-

München što će dodatno poboljšati turističku sezonu na otoku. 

 

E)    Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale 

Zdravko Bartulović je od načelnice zatražio komentar na pismo nezadovoljnih roditelja 

upućeno općini, a vezano uz produženi kolektivni odmor u DV „Mali princ“ Bol. 

Zdravko Bartulović je iznio stav da je vrtić javna ustanova i služi javnom dobru, te da je 

nedopustivo da građani Bola ostanu bez te javne usluge  više od  20 dana. 
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Načelnica je kazala da se ne slaže sa odlukom ravnateljice vrtića Brezom Marinković da se 

koristi tako dug kolektivni godišnji odmor. 

Naime, načelnica se slaže sa roditeljima djece korisnika vrtića te smatra neprimjerenim da 

usluga dječjeg vrtića bude uskraćena  djeci i roditeljima tako dugo vremena. 

Međutim, načelnica je kazala da ravnateljica Breza Marinković svoju odluku pravda 

nedostatkom radne snage.  

Naime, ravnateljica ističe da se na natječaje za zapošljavanje  nitko ne javlja, te da i tete imaju 

pravo iskoristiti godišnji odmor. 

Vijećnik Tihomir Marinković je pitao načelnicu za stanje na računu općine. 

Načelnica je kazala da trenutno na računu ima cca 12.000.000,00 kuna. 

Tihomir Marinković je konstatirao da je iz prošle godine preneseno cca 3.9 milijuna kuna. 

Nadalje, kazao je da je tijekom 2022. godine, zbog neulaganja u planiranu infrastrukturu, 

akumulirana neuobičajeno velika sredstava na računu, o čemu je načelnica izvijestila 

vijećnike u protekle tri sjednice vijeća. 

Kazao je da će se u iduću 2023. godinu prenijeti cca 11 milijuna kuna.  

Tihomir Marinković je istaknuo da za ovu godinu službena inflacija iznosi 13 %, dok mnogi 

neovisni ekonomisti tvrde da je znatno veća, što svi građani kao potrošači zasigurno mogu 

potvrditi. 

Tihomir Marinković smatra da je nastala šteta za općinu zbog ne trošenja sredstava na računu, 

a po osnovi inflatornih kretanja, odnosno obezvrjeđivanja financijskih sredstava. 

Po njegovoj procjeni Općina Bol je pretrpjela financijsku štetu od cca 750.000,00 kuna. 

Tihomir Marinković smatra da bi financijske službe općine trebale izraditi točan izračun 

nastale štete, te o tome izvijestiti građane. 

Na  kraju izlaganja je pitao načelnicu tko će i kada nadomjestiti nestala financijska sredstva.   

Načelnica je kazala da su  u tijeku radovi ili postupci javne nabave za više infrastrukturnih 

projekata (Rudina - kamen i radovi, igralište kod vrtića, igralište Poljana, javna rasvjeta -

centar Bola …), te će se navedeni radovi i usluge plaćati tijekom 2023. godine. 

Istaknula je da se prijašnja vlast olako zaduživala, te daje primjerice kredit od 1 milijun kuna 

iz 2017. godine narastao do 4 milijuna kuna u 2021. godini. 

Načelnica je kazala da ona nije sklona olakom trošenju, te da svaku kunu okrene više puta te 

da će tako u budućnosti postupati i sa eurima. 

Načelnica je istaknula da općinu čeka realizacija iznimno financijski zahtjevnog projekta 

izgradnje novog groblja te da zbog toga želi u proračunu osigurati dovoljno novca za njegovu 

izgradnju. Smatra da građane Bola ne treba previše opteretiti, odnosno da građani ne bi smjeli 

plaćati punu cijenu ove investicije. 

Načelnica je rekla da smo ove godine imali iznimno visoke prihode od korištenja pomorskog 

dobra cca 6 milijuna kuna. Nadalje, istaknula je da smo imali visoke prihode od poreza na 

promet nekretninama, te da je u 2022. godini ostvaren rekordan izvorni proračun. 

Tihomir Marinković je od načelnice zatražio pismeno obrazloženje kako se kredit od 1 

milijun kuna iz 2017. godine, pretvorio u kredit od 4 milijuna kuna u 2021. godini. 

Ante Selak je pitao je li načelnica dala suglasnost na Cjenik sakupljanja i odvoza komunalnog 

otpada tvrtke Michieli Tomić d.o.o. o kojem su vijećnici raspravljali na prošloj sjednici 

općinskog vijeća. 

Načelnica je rekla da ne želi dati suglasnost na predloženi Cjenik. Smatra da se još nisu stekli 

uvjeti za njegovo prihvaćanje jer se još ne zna kako će koncesionar odrediti tko spada u 

kategoriju kućanstvo, a tko u kategoriju ne kućanstvo. 

Istaknula je da želi izbjeći da koncesionar na području Općine Bol stječe Extra profit. 
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DNEVNI RED: 

 

POD 1) 

Predsjednica općinskog vijeća Nataša Paleka Jakšić je vijećnicima dala uvodno obrazloženje 

Odluke o  prihodima i rashodima Općine Bol za 2023. godinu i projekcije proračuna za 2024. 

i 2025. godinu. 

Odluka o  prihodima i rashodima Općine Bol za 2023. godinu je bila na javnom savjetovanju. 

Tijekom internetskog savjetovanja nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog ili komentar. 

Naime,  prijedlog proračuna za 2023. godinu sastoji se od: općeg dijela proračuna, posebnog 

dijela proračuna i projekcije za razdoblje 2024-2025.  

Prihodi i rashodi općine Bol, zajedno sa proračunskim korisnicima, za 2023. godinu iznose 

3.903.713,00 eura.  

Projekcija prihoda i rashoda općine Bol, zajedno sa proračunskim korisnicima, za 2024. 

godinu iznose 3.719.193,00 eura.  

Projekcija prihoda i rashoda općine Bol, zajedno sa proračunskim korisnicima, za 2025. 

godinu iznose 3.784.553,00 eura.  

 Prihodi i rashodi, po kontima utvrđuju se u općem dijelu Proračuna u Računu prihoda i 

rashoda te računu zaduživanja/financiranja. 

Rashodi i izdaci Proračuna raspoređuju se prema programima (aktivnostima i projektima) 

unutar razdjela i glava u posebnom dijelu proračuna.  

Na prošloj sjednici općinskog vijeća predsjednica vijeća je pozvala vijećnike da podnesu 

pisane  amandmane na prijedlog proračuna. 

Načelnica je kazala da će amandmane razmotriti, te da će one prihvatljive uvrstiti u konačni 

prijedlog proračuna. 

U otvorenom roku nije zaprimljen ni jedan prijedlog amandmana na proračun općine Bol za 

2023. godinu. 

Vezano uz usmeni amandman Tihomira Marinkovića sa prošle sjednice vijeća kojim je 

predlagano uređenje ulice Ante Radića, načelnica je kazala da se u 2023. godini ne planira 

njeno uređenje, ali da će se naručit projekt uređenja. Sama realizacija projekta uređenja ulice 

Ante Radića se odlaže za 2024. godinu.   

Zdravko Bartulović predlaže da se Vodovodu Brač kroz Program gradnje i uređaja komunalne 

infrastrukture naloži širenje vodovodne i kanalizacijske mreže do svih građevinskih parcela u 

mjestu. Smatra da bi postupno kroz nekoliko godina vodovodna i kanalizacijska mreža mogla 

doći do svih građevinskih parcela te tako potaknuti daljnje privatne investicije u mjestu. 

 

Vijećnici su sa 7 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijeli odluku o proračunu općine Bol za 

2023. godinu i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu, a ista će biti objavljena u 

"Službenom glasniku" Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 

 

POD A) 

Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je vijećnike upoznala sa Višegodišnjim planom 

uravnoteženja proračuna Općine Bol za razdoblje od 2023. do 2025. godine 

Prema izvještaju 30.09.2022. godine Općina Bol je imala višak prihoda poslovanja u iznosu 

od 1.585.759,14 eura. U svrhu uravnoteženja proračuna u 2023. godini se planirao višak od 

820.000,00 eura, u 2024. godini višak od 300.000,00 eura te u 2025. godini višak od 

200,000,00 eura. Nakon uključivanja dijela projiciranog proračunskog viška, kao i nastavka 

pružanja javnih usluga zadovoljavajuće kvalitete, nastavit će se s poduzimanjem svih mjera za 

pravodobno ostvarenje proračunskih rashoda, uz poštivanje načela ekonomičnosti i 

učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava. 
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Višegodišnji plan uravnoteženja proračuna Općine Bol za razdoblje od 2023. do 2025. godine 

usvojen je sa 7 glasova ZA i 1  glasom PROTIV, te će se objaviti u "Službenom glasniku" 

Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 
 

POD B) 

Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je vijećnike upoznala sa Programom održavanja 

komunalne infrastrukture za 2023. godinu. 

Za izvršenje Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona 

o komunalnom gospodarstvu  Općina Bol u 2023. godini predviđa uprihoditi i potrošiti 

337.477,00 €, od čega će Općina 199.130,00 € uplatiti općinskom komunalnom poduzeću 

Grabov rat d.o.o. na osnovi računa za obavljene usluge, a preostali iznos od 138.347,00 € će 

uplatiti za održavanje ostale komunalne infrastrukture i javnih građevina izvođačima radova 

prema ispostavljenim računima. 

 

Program održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u  2023. godini usvojen je sa 7 glasova ZA i 1  glasom PROTIV, 

te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. 

godine. 

 

POD C) 

Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je vijećnike upoznala sa Programom gradnje i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. 

Istaknula je da se u 2023. godini predviđa potrošiti ukupno 990.700,00 € za gradnju i uređenje 

komunalne infrastrukture. 

Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa planiraju se osigurati iz komunalnog 

doprinosa u iznosu od 66.370,00 €, iz komunalne naknade u iznosu od 265.400,00 €, iz 

spomeničke rente 7.970,00 €, iz pomoći 94.250,00 €, a preostali iznos od 556.710,00 € će se 

osigurati iz ostalih prihoda za posebne namjene. 

Planira se slijedeća raspodjela sredstava: 

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

dijelova građevinskog područja: 

- Vukovarska ulica – 26.550,00 € 

- Postirska ulica -26.550,00 € 

- Cesta u R3 zoni-26.550,00 € 

- Pučiška ulica – 26.550,00 € 

- Popločenje ulice Rudina – 200.000,00 € 

- Kanalizacijski i vodoopskrbni sustav i pročistač za Murvicu - 13.280,00 € 

- Gradnja nove kanalizacije – 13.280,00 € 

- Uređenje dijela Dalmatinske ulice – 26.550,00 € 

- Uređenje parka kod spomenika palima za domovinu -13.000,00 € 

 

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima 

građevinskog područja: 

- Potporni zid na obilaznici – 19.910,00 € 

- Uređenje trotoara na obilaznici – 13.280,00 € 

- Kameni zid Uz Obalu -10.000,00 € 

- Potporni zid Murvica-17.260,00 € 

- Javna rasvjeta u centru mjesta – 66.370,00 € 

- Javna rasvjeta Put Zlatnog rata – 26.550,00 € 

- Javna rasvjeta Murvica – 26.550,00 € 
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- Ostala javna rasvjeta – 6.640,00 € 

- Popločenje šematorija kod Dominikanskog samostana – 126.730,00 € 

- Dječje igralište u vrtiću – 132.730,00 € 

- Odvodni kanal niz Bračku cestu – 66.370,00 € 

 

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja: 

- Gradnja novog groblja, prva faza – 100.000,00 € 

 

4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način 

rekonstrukcije: 

- Takve građevine nisu planirane u 2023. 

 

5. Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati: 

- Takve građevine nisu planirane u 2023 

 

Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu je  prihvaćen sa 7 

glasova ZA i 1  glasom PROTIV, te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 

 

POD D) 

Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je vijećnicima obrazložila Odluku o javnim 

potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2023. godini. 

Za javne potrebe u protupožarnoj zaštiti nabrojene planira se utrošiti iznos od 92.910,00 € koji 

će se u jednakim mjesečnim iznosima uplaćivati na račun DVD-a Bol. 

Za sufinanciranje prehrane dislociranih vatrogasaca planira se utrošiti 2.000,00 €. 

Za sufinanciranje nabavke novih vatrogasnih vozila planira se utrošiti 13.280,00 €.  

Za potrebe DVD-a Bol u 2023. godini općina Bol planira uplatiti ukupno 108.190,00 €. 

 

Odluka o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2023. godini je usvojena sa 7 glasova 

ZA i 1  glasom PROTIV,  te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol, a primjenjuje 

se od 01. siječnja 2023. godine. 

 

POD E) 

Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je vijećnicima pojasnila prijedlog Odluke o javnim 

potrebama u kulturi za 2023. godinu. 

Planira se da će za direktne javne potrebe u kulturi općina Bol u 2023. godini ukupno utrošiti 

283.284,00 €. 

Planiraju se javne potrebe u kulturi na području općine Bol za 2023. godinu i to: 

Sufinanciranje rada Centra za kulturu općine Bol: plaće, doprinosi i ostale naknade za 

zaposlene u iznosu od 58.133,00 €, za materijalne i financijske rashode u iznosu od 37.713,00 

€, za nabavku nefinancijske imovine 11.944,00 €, te za održavanje kulturnih programa u 

iznosu od 77.643,00 €, što ukupno iznosi 185.433,00 €.  

Ove troškove općina Bol će financirati kroz redovne mjesečne donacije Centru za kulturu 

općine Bol. 

Planiraju se javne potrebe u kulturi na području općine Bol za 2023. godinu i to: 

Financiranje plaće i drugih rashoda za zaposlene u općinskoj knjižnici u iznosu od 38.754,00 

€, za materijalne rashode u iznosu od 9.956,00 €, (od čega 1.992,00 € za programsku 

djelatnost), za financijske rashode u iznosu od 398,00 €, i za rashode za nabavku proizvedene 

dugotrajne imovine u iznosu od 7.963,00 € (od čega 3.716,00 € za nabavku novih knjiga) što 

ukupno iznosi 57.071,00 €.  
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Ove troškove općina Bol će financirati kroz redovne mjesečne donacije Općinskoj knjižnici. 

Utvrđuju se i ostale javne potrebe u kulturi na području općine Bol za 2023. godinu i to:  

- Sufinanciranje dijela troškova odjeljenja glazbene škole "Josip Hatze" na Bolu i to snositi 

dio troškova prijevoza profesora, financirati materijalne troškove: štimanje klavira i troškovi 

komisije u ukupnom iznosu od 1.330,00 €, 

- Sufinanciranje programa Grafiti na gradele 2.000,00 €  

- Sufinanciranje programa Božićni grad 3.990,00 € 

- Sufinanciranje programa Dana općine i ostalih manifestacija 26.550,00 € 

- Sufinanciranje programa Centra za kulturu Brač 6.910,00 €  

Ove troškove u ukupnom iznosu od 40.780,00 € općina Bol će financirati kroz direktno 

plaćanje davateljima gore navedenih usluga. 

 

Odluka o javnim potrebama u kulturi u 2023. godini je usvojena sa 7 glasova ZA i 1  glasom 

PROTIV,  te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol, a primjenjuje se od 01. 

siječnja 2023. godine. 

 

POD F) 

Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o 

javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2023. godinu. 

Za financiranje predškolskog odgoja predviđa se utrošiti ukupno 359.678,00 € i to: 

- za plaće i druga primanja djelatnika 321.189,00 €, 

- za materijalne troškove 18.581,00 € , 

- za rashode za nabavu nefinancijske imovine 19.908,00 €, 

 

Odluka o javnim potrebama u predškolskom odgoju u 2023. godini je usvojena sa 7 glasova 

ZA i 1  glasom PROTIV,  te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol, a primjenjuje 

se od 01. siječnja 2023. godine. 

 

POD G) 

Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je obrazložila prijedlog Odluke o javnim potrebama 

u športu za 2023. godinu. 

Za javne potrebe u sportu predviđeno je 16.210,00 € za donacije sportskim društvima prema 

njihovim programima. 

Tako se predviđa financiranje rada: 

-  malonogometnog kluba Bol prema programu u iznosu od 2.660,00 €  

- sufinanciranje rada boćarskog kluba "Murvica" i "Blato Ratac" u iznosu od 930,00 €  

- sufinanciranje rada športskog društva Bol za božićne susrete i druge aktivnosti 5.310,00 € kn 

- škola košarke 1.330,00 €,  

- klub jedriličara na dasci Jidro u iznosu od 4.650,00 €  

- športsko-ribolovno društvo Šampjer u iznosu od 1.330,00 €  

- športskog društva "Bol" i ostalih športskih društava na Bolu, sufinanciranje rada športskih 

društava na Braču u kojima mladež iz Bola sudjeluje u natjecanju ili treningu, financiranje 

putnih troškova športskih momčadi, sufinanciranje državnih ili međunarodnih natjecanja koja 

se održavaju u Bolu.  

 

Odluka o javnim potrebama u športu u 2023. godini je usvojena sa 7 glasova ZA i 1  glasom 

PROTIV,  te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol, a primjenjuje se od 01. 

siječnja 2023. godine. 

 

POD H) 
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Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je vijećnicima pojasnila prijedlog Odluke o javnim 

potrebama za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području 

Općine Bol za 2023. godinu. 

Za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Općine Bol u  

2023. godini predviđa se ukupno utrošiti 5.980 €. 

Financijska sredstva iz  ovog Programa koristiti će se za provedbu redovitih djelatnosti 

stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Općine Bol, temeljem Plana 

programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Split za 2023. godinu. 

 

Odluka o javnim potrebama za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe 

spašavanja na području Općine Bol za 2023. godinu je usvojena sa 7 glasova ZA i 1  glasom 

PROTIV,  te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol, a primjenjuje se od 01. 

siječnja 2023. godine. 

 

POD I) 

Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je upoznala vijećnike sa prijedlogom odluke o visini 

iznosa prigodnih nagrada zaposlenicima za 2023. godinu  

Predlaže se da se zaposlenima  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću 

„Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplati Božićnica u 

iznosu od 332,00 €. 

Predlaže se da se zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću 

„Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplati, na ime dara za 

djecu do 15 godina starosti u prigodi Sv. Nikole, iznos od 80,00 € po djetetu.  

Predlaže se da se zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću 

„Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplati regres za 

korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 332,00 €. 

 

Odluku o  visini iznosa prigodnih nagrada zaposlenicima za 2023. godinu vijećnici su 

prihvatili sa 7 glasova ZA i 1  glasom PROTIV, a  ista će biti objavljena u „Službenom 

glasniku“ Općine Bol. 

 

POD J) 

Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je vijećnicima ukratko obrazložila Odluku o 

izvršenju proračuna Općine Bol za 2023. godinu.  

Navedenom odlukom je propisano da nosioci i korisnici proračunskih sredstava ne mogu 

preuzimati obveze iznad kvote utvrđene u rashodima Proračuna.  

Proračunskim korisnicima, kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu za 2023. 

godinu, ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim 

slučajevima o čemu odluku donosi Općinsko vijeće općine Bol. 

Proračunski korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim za 

naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, otpremnina, dnevnica, terenskog dodatka i 

pomoći u slučaju smrti. 

Plaće i druga osobna primanja za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećati 

isključivo na temelju odluke Općinskog vijeća.  

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava općine Bol, ovlaštena je 

načelnica općine Bol na temelju Zakona. 

Slobodna novčana sredstva proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom 

da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka. 

Načelnica općine Bol odlučuje o upotrebi sredstava raspoređenih u poziciji tekuća 

proračunska rezerva. 
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Vijeće ovlašćuje načelnicu da raspolaže sa iznosom od 6.640,00 € za hitne rashode po 

njezinom nahođenju.  

Za osiguravanje zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna 

odgovoran je načelnica općine Bol. 

Pored načelnika općine Bol za zakonsku upotrebu sredstava odgovorna je i osoba zadužena za 

poslove računovodstva. 

Korisnici Proračuna dužni su uz Završni račun Proračuna podnijeti izvještaj o izvršenju 

utroška sredstava. 

Prema ovoj odluci vijeće će o prihodima i rashodima za prvo polugodište raspravljati do 31. 

srpnja 2023. godine za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine, a o godišnjem obračunu 

Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine vijeće će raspravljati do 15. travnja 

2024. godine. Uz godišnji obračun Proračuna Općine Bol, općinsko vijeće raspravlja i o 

računu dobiti i gubitaka javnih poduzeća, javnih ustanova i stalne i tekuće rezerve Općine 

Bol. 

 

Odluka o izvršenju proračuna Općine Bol za 2023. godinu je donesena sa 7 glasova ZA i 1  

glasom PROTIV, te će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Bol, a primjenjuje se od 

01. siječnja 2023. godine. 

 

POD 2) 

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2022. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s 

financijskim učincima za razdoblje od 2023. do 2025. na području općine Bol se raspravlja na 

kraju svake kalendarske godine. 

U 2022. godini općinsko vijeće je donijelo odluku o prihvaćanju procjene rizika od velikih 

nesreća, a načelnik je u zakonskom roku donio plan operativne provedbe programa aktivnosti 

iz zaštite od požara. 

U 2023. godini je planirano uložiti 126.130,00 €, u 2024. godini  112.860,00 €, a u 2025. 

godini  112.860,00 € za razvoj sustava civilne zaštite, i to za izradu dokumenata civilne zaštite 

te druge aktivnosti i mjere u civilnoj zaštiti, financiranje redovne djelatnosti DVD-a, 

financiranje troškova prehrane i smještaja dislociranih vatrogasaca, sufinanciranje nabavke 

novih vozila, sufinanciranje rada crvenog križa Brača i HGSS-a. 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2022. godinu je primljena na znanje. 

Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2023. do 2025. na 

području općine Bol je JEDNOGLASNO prihvaćen, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ 

Općine Bol. 

 

POD 3) 

Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je dala uvodno obrazloženje prijedloga odluke o 

raspoređivanju sredstava za rad članova vijeća općine Bol za 2023. godinu.  

Predloženom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Bol 

za 2023. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Bol i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave izabranih sa lista grupe birača, a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. 

godine.  

Sredstva planirana u Proračunu Općine Bol za 2023. godinu za financiranje rada političkih 

stranaka, članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

izabranih sa lista grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću iznose  9.300,00 €. 

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u visini od 1.000,00 €, tako 

da se pojedinoj političkoj stranci i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
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(regionalne) samouprave izabranih sa lista grupe birača, raspoređuju sredstva razmjerno broju 

njenih članova u Općinskom vijeću. 

Predlaže se slijedeća raspodjela sredstava: 

- Kandidacijska lista grupe birača - Katarina Marčić (6 članova) – 6.000,00 €  

- Socijaldemokratska partija Hrvatske (2 člana) – 2.000, € 

- Hrvatska demokratska zajednica (1 član) – 1.000,00 €  

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama i 

članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih 

sa lista grupe birača, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog 

po svakom članu Općinskog vijeća, što predstavlja iznos od 100 €.. 

Predlaže se slijedeća raspodjela sredstava: 

- Kandidacijska lista grupe birača - Katarina Marčić (3 člana) – 300,00 €  

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva 

raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti. 

Utvrđena sredstva će se doznačiti na žiroračun ogranka političke stranke na razini Općine Bol 

i žiroračun vijećnika izabranih s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima. 

 

U materijalima predložena odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 

2023. godinu prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ 

Općine Bol. 

 

POD 4) 

Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je upoznala nazočne sa prijedlogom odluke o 

usvajanju izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol za 2021. 

godinu. 

Predloženom Odlukom se usvaja Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Bol za 2021. godinu kojeg je Općina Bol u obvezi donijeti u skladu s 

odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom, te prema preporukama navedenim u 

Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije. 

Izvješće o provedbi Plana upravljanja konceptualno prati strukturu poglavlja godišnjeg plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol, utvrđenih Uredbom o obveznom sadržaju 

Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.  

 

Odluka o usvajanju izvješća provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol za 

2021.  godinu je prihvaćena JEDNOGLASNO. 

 

POD 5) 

Predsjednica vijeća Nataša Paleka Jakšić je kazala da je predloženi Pravilnik o provedbi 

postupka jednostavne nabave sadržajno sličan dosada važećem Pravilniku. 

Naime, predloženi Pravilnik je terminološki usklađen sa važećim Zakonom o javnoj nabavi. 

Sukladno stajalištu zauzetom od Visokog upravnog suda RH, predloženi Pravilnik donosi 

općinsko vijeće, dok je do sada važeći Pravilnik donio općinski načelnik. 

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog 

trošenja proračunskih sredstava, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi 

stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga, procijenjene vrijednosti do 

26.540,00 € za nabavu roba i usluga, odnosno 66.360,00 kuna za nabavu radova za koje 

sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne 

nabave.  
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U provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga osim predloženog Pravilnika, obvezno je 

primjenjivati i druge važeće zakonske i pod zakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose 

na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona. (npr. Zakon o obveznim odnosima, 

Zakon o prostornom uređenju i gradnji i dr.). 

 

Predloženi Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave donesen je JEDNOGLASNO, a 

objaviti će se 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 19.30 sati 

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković  

 

Predsjednica vijeća: 

 

Nataša Paleka Jakšić 


