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SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BOL
List izlazi po potrebi

ODLUKA

21.12.2020. godine

Godina XXIV - Broj 12/2020

NAČELNIKA
Članak 3.

Na temelju članka 49. Zakona o
ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93,
29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 9.
Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi
(»Narodne novine« broj 96/01 i 98/19),
članka 20. Statuta Centra za kulturu Općine
Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol broj
2/07) i članka 47. Statuta Općine Bol
(»Službeni glasnik« Općine Bol broj 5/09,
11/14, 1/15 i 1/18) Općinski načelnik
Općine Bol, dana 13. studenog 2020.
godine donio je

Za članove Stručnog vijeća Centra za
kulturu Općine Bol imenuju se:
1. Ivana Okmažić, David cesta 26, Bol
2. Matea Radostić, Račić 15, Bol
3. Nevenka Martinović, Zadarska 3,
Bol
4. Boris Škrbić, Blato 8, Bol
5. Katarina Marčić, Domovinskog rata
54, Bol
6. Ljubica Kusanović, Podan Glavice
8, Bol
7. Anna Hero, Loža 3, Bol

ODLUKU
o imenovanju članova stručnog vijeća
Centra za kulturu
Općine Bol

Članak 4.
Odluka o imenovanju članova stručnog
vijeća Centra za kulturu Općine Bol objavit
će se u »Službenom glasniku« Općine Bol.

Članak 1.
Stručno vijeće je kolegijalni stručni organ
Centra.
Stručno vijeće sastoji se od sedam članova
koje imenuje Općinski načelnik iz redova
istaknutih stručnjaka i kulturnih djelatnika.

Klasa: 612-01/20-01/04
Ur. broj: 2104/02-20-02/01
Bol, 13. studenog 2020. godine

Članak 2.
Mandat članova stručnog vijeća Centra za
kulturu Općine Bol traje 4 godine.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Tihomir Marinković
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ODLUKE VIJEĆA
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i
15/15), i članka 27. Statuta Općine Bol
("Službeni glasnik Općine Bol", broj 5/09.
11/14 i 1/15), Općinsko vijeće Općine Bol
na 8/20 sjednici održanoj dana 18. prosinca
2020. godine donijelo je

II IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 5.
Ako se u tijeku proračunske godine zbog
nastanka novih obveza za Proračun ili zbog
promjena gospodarskih kretanja povećaju
rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi
ili primici Proračuna, Općinski načelnik
može obustaviti izvršavanje pojedinih
rashoda ili izdataka najviše 30 dana.
Općinski načelnik donosi privremene mjere
obustave. Ako se za vrijeme provođenja
mjera privremene obustave izvršavanja
Proračuna isti ne može uravnotežiti,
Općinski načelnik mora najkasnije u roku
od 15 dana prije isteka roka za privremenu
obustavu izvršavanja Proračuna predložiti
izmjene i dopune Proračuna, kojima se
ponovno uravnotežuju prihodi i primici
odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Bol za
2021. godinu
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg
zaduživanja i jamstva, upravljanja
financijskom i nefinancijskom imovinom,
prava i obveze proračunskih korisnika,
ovlasti Općinskog načelnika, te druga
pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 6.
Plaćanje preuzetih obveza po ugovorima,
koje dospijevaju u sljedećim godinama
moraju se kao obveze uključiti u godinu u
kojoj obveze dospijevaju.

Članak 2.
Proračun se sastoji od prihoda i rashoda.
Račun prihoda i rashoda sastoji se od
poreznih i neporeznih prihoda te ostalih
prihoda kojima se financiraju rashodi
utvrđeni za financiranje javnih potreba na
razini Općine na temelju zakonskih i
drugim propisa.

Članak 7.
Plaćanje predujma moguće je samo iznimno
i na temelju prethodne suglasnosti
Općinskog načelnika.

Članak 3.
Ako se tijekom godine usvoje zakoni i
drugi propisi ili programi na osnovi kojih
nastaju nove obveze za Proračun, sredstva
će se osigurati u Proračunu za sljedeću
proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim
fiskalnim projekcijama.

Članak 8.
U okviru proračunskih sredstava pojedinog
razdjela i programa dopuštena je
preraspodjela utvrđenih sredstava između
pojedinih stavaka rashoda i izdataka.
Ako se u pojedinom razdjelu nepredviđeni
ili nedovoljno predviđeni rashodi ne mogu
podmiriti u okviru planiranih sredstava,
kako je to regulirano stavkom 1. ovog
članka, načelnik može na prijedlog
Jedinstvenog upravnog odjela, odlučiti o
tome da se ti rashodi podmire iz ušteda
drugih razdjela ili smanjivanjem sredstava
po njihovim stavkama.
Preraspodjela sredstava iz stavka 2. ovog
članka može se odobriti da se ne bi dovelo

Članak 4.
U tijeku rasprave o prijedlogu Proračuna
podneseni se amandmani, kojima se
predlaže povećanje proračunskih rashoda i
izdataka iznad iznosa utvrđenih
prijedlogom Proračuna, mogu prihvatiti pod
uvjetom da se istodobno predloži smanjenje
drugih rashoda i izdataka, ali ne na teret
dodatnog zaduživanja.
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u pitanje neophodno izvršavanje poslova i
programa upravnih tijela.
O izvršenim preraspodjelama iz stavka 1. i
2. ovog članka načelnik izvješćuje
Općinsko vijeće Općine Bol.

Broj 12/2020

propisima neovisno o visini prihoda
planiranih u Proračunu.
Članak 13.
Proračunski korisnici odgovorni su za
naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za
izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu
s namjenama.
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika ne
uplaćuju se u Proračun općine Bol već na
žiro račun proračunskog korisnika.

Članak 9.
Za nabavu roba, radova i usluga koje
podliježu važećem Zakonu o javnoj nabavi
Općinski načelnik donosi odluku o načinu
nabave za svaku proračunsku poziciju,
sukladno Zakonu o nabavi i Planu nabave.

Članak 14.
Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se
sredstva za amortizaciju zgrada i opreme za
2021. godinu.

Članak 10.
Korištenje proračunskih sredstava posebnog
dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici
ostvarenja prihoda Proračuna, time da će
prioritet imati materijalni izdaci tijela
Općine, Jedinstvenog upravnog odjela,
društvenih djelatnosti i komunalnog
sustava.
Glede neravnomjerne dinamike priljeva
sredstava Općinski načelnik može
samostalno utvrđivati prioritete izmirenja
proračunskih izdataka.

III UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I
NEFINANCIJSKOM IMOVINOM
Članak 15.
Raspoloživim novčanim sredstvima na
računu Proračuna upravlja Općinski
načelnik.
Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka
mogu se polagati u poslovnu banku,
poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.
Odluku o izboru banke donosi Općinski
načelnik.

Članak 11.
Zaključivanje ugovora obvezno je:
- za obavljanje komunalnih djelatnosti
prema posebnoj odluci,
- za izradu projektne dokumentacije,
- za sve nabave iznad 50.000,00 kuna
(oprema, usluge, radovi).
Načelnik općine Bol odlučuje o upotrebi
sredstava raspoređenih u poziciji tekuća
proračunska rezerva.
Vijeće ovlašćuje načelnika da raspolaže sa
iznosom od 5.000,00 kuna za hitne rashode
po njegovom nahođenju.
Općinsko vijeće općine Bol će raspravljati o
izvještaju o izvršenju proračuna i to: do 31.
kolovoza 2021. za razdoblje siječanj-lipanj
2021. godine, godišnji obračun Proračuna
do 15. travnja 2022. godine za razdoblje
siječanj-prosinac 2021. 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.

Članak 16.
Općinski načelnik može otpisati ili
djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi
postupka naplate potraživanja bili u
nerazmjeru s visinom potraživanja.
Članak 17.
Za stjecanje imovine bez naknade potrebna
je prethodan suglasnost Općinskog
načelnika ukoliko bi takvo stjecanje
prouzročilo veće troškove za Proračun
Općine.
Članak 18.
Nefinancijska dugotrajna imovina mora se
osigurati ako postoji zakonska obveza ili o
drugim okolnostima odlučuje sam korisnik
poštujući načela učinkovitosti i
ekonomičnosti raspolaganja proračunskim
sredstvima, jer se u protivnom nadoknadu
za štetu nastalu na neosiguranoj
nefinancijskoj imovini isplaćuje iz
Proračuna.

Članak 12.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u
Proračun u skladu sa Zakonom i drugim
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zajedno sa polugodišnjem obračunom
Proračuna dostavlja Općinskom načelniku
do kraja srpnja mjeseca tekuće godine.
Općinski načelnik polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna upućuje na usvajanje
Općinskom vijeću do kraja kolovoza tekuće
proračunske godine.

IV ZADUŽIVANJE I JAMSTVA
Članak 19.
Općina se može zaduživati uzimanjem
kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira,
uz prethodnu suglasnost Vlade RH.
Ukoliko godišnja obveza Općine može
iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda
u godini koja prethodi godini u kojoj se
zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze
uključena su i jamstva kao i neplaćene
obveze iz prethodnih godina.

Članak 23.
Proračunski korisnik dostavlja godišnji
obračun svog financijskog plana nadležnom
upravnom tijelu Općine do 28. veljače
tekuće godine za prethodnu godinu.
Godišnji financijski planovi proračunskih
korisnika konsolidirani na razini upravnog
odjela i nacrt godišnjeg obračuna Proračuna
dostavlja se Općinskom načelniku do 31.
ožujka tekuće godine. Općinski načelnik
Proračun dostavlja Ministarstvu financija i
Državnom uredu najkasnije u roku od 15
dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće te
o tome izvještava Ministarstvo financija.

Članak 20.
Pravna osoba u većinskom vlasništvu
Općine kao i ustanova čiji je osnivač
Općina smije se zaduživati samo uz
suglasnost Općinskog načelnika.
Općinski načelnik također može davati
jamstvo pravnoj osobi u većinskom
vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je
osnivač.
Ugovore o jamstvu sklapa Općinski
načelnik.

Članak 24.
Financijski kontrolor proračunskog
korisnika odgovoran je za zakonito
izvršavanje naloga nalogodavca.
Računopolagač proračunskog korisnika
odgovoran je za zakonito i svrhovito
trošenje javnog novca za namjene utvrđene
Proračunom i financijskim planom.

V PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH
KORISNIKA
Članak 21.
Čelnik proračunskog korisnika odgovoran
je za planiranje i izvršavanje dijela
Proračuna (razdjela). Odgovoran je za
zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za
ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima. Također je odgovoran za
preuzimanje obveza, izdavanje naloga za
plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u
korist proračunskih sredstava. Čelnik
proračunskog korisnika može određena
prava unutarnjim propisima u skladu sa
Zakonom prenijeti na druge osobe.
Prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju
od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim
uvjetima (vlastiti prihodi) planiraju se u
financijskim planovima proračunskih
korisnika i uplaćuju na njihov račun.

VI NADZOR PRORAČUNSKIH
KORISNIKA
Članak 25.
Unutarnja revizija proračunskog korisnika
tijelo je koje neovisno i objektivno utvrđuje
ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija
proračunskih korisnika, upozorava na
nepravilnosti i neusklađenost sa zakonskim
i drugim propisima kojima je utvrđeno
njihovo poslovanje te predlaže mjere za
njihovo otklanjanje i mjere za unapređenje
poslovanja proračunskog korisnika.
VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 22.
Proračunski korisnici dostavljaju
polugodišnje izvještaje koji zajedno sa
polugodišnjim izvještajem Proračuna čine
konsolidirani financijski izvještaj koji se

Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Općine
Bol.
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Klasa: 400-01/20-01/19
Ur.broj: 2104/20-02/01

ostale materijalne troškove, didaktičku i
drugu opremu.

Bol, 21.prosinca 2020. godine

Članak 3.
Za javne potrebe u predškolskom odgoju
planira se utrošiti ukupno 2.400.000,00
kuna.

Predsjednik vijeća:
Matko Baković

Članak 4.
Ova odluka će se objaviti u Službenom
glasniku općine Bol, a stupa na snagu
osmog dana nakon objave.

___________________________________

Temeljem članka 49. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi (NN
10/97), temeljem Zakona o proračunu i na
osnovi Statuta općine Bol, Vijeće općine
Bol je na 8/20 sjednici dana 18. prosinca
2020. godine donijelo

Klasa: 400-01/20-01/194
Ur.broj: 2104/20-02/01
Bol, 21. prosinca 2020. Godine
Predsjednik vijeća :
Matko Baković

ODLUKU O JAVNIM POTREBAMA
PREDŠKOLSKOG ODGOJA NA
PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2021.
GODINU

___________________________________
Temeljem članka 1. Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i
38/09), temeljem Zakona o proračunu i na
osnovi Statuta općine Bol, vijeće općine
Bol je na 8/20 sjednici dana 18. prosinca
2020. godine donijelo

Članak 1.
Utvrđuju se javne potrebe u predškolskom
odgoju na području općine Bol za 2021.
godinu, i to:
- Financiranje plaća i drugih primanja
djelatnika u dječjem vrtiću Mali
princ Bol
- Sufinanciranje izvanrednih
materijalne troškove u dječjem
vrtiću: popravak prozora i vrata,
saniranje vlage, nabavka didaktičke
opreme slično

ODLUKU O JAVNIM POTREBAMA U
KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE
BOL ZA 2021. GODINU
Članak 1.
Utvrđuju se javne potrebe u kulturi na
području općine Bol za 2021. godinu i to:
Sufinanciranje rada Centra za kulturu
općine Bol prema prihvaćenom programu,
za zaposlene u iznosu od 399.000,00, za
materijlne rashode u iznosu od 111.000,00,
za financijske rashode u iznosu od 4.000,00
kn, za ostale rashode u iznosu od
415.000,00 kn ,što ukuno iznosi 929.000,00
kuna.

Članak 2.
Za javne potrebe u oblasti predškolskog
odgoja nabrojene u članku 1. ove odluke
određuje se utrošiti 1.970.000,00 kuna za
plaće i druga primanja djelatnika, 20.000,00
kn za uredski namještaj, 140.000,00 kn za
nabavku namirnica, te 270.000,00 kuna za
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Ove troškove općina Bol će financirati kroz
redovne mjesećne donacije Centru za
kulturu općine Bol.

Članak 4.
Utvrđuje se da će za direktne javne potrebe
u kulturi općina Bol u 2021. godini ukupno
utrošiti 1.418.010,00 kuna.
Članak 5.
Ova odluka će se objaviti u Službenom
glasniku općine Bol, a stupa na snagu
osmog dana nakon objave.

Članak 2.
Utvrđuju se javne potrebe u kulturi na
području općine Bol za 2021. godinu i to:
Financiranje plaće i drugih rashoda za
zaposlene u knjižnici u iznosu od
216.000,00 kuna,
za materijalne rashode u iznosu od
49.300,00 kn, od čega 10.000,00 kn za
program Terra Croatica, za financijske
rashode u iznosu od 2.700,00 kn, i za
rashode za nabavku proizvedene dugotrajne
imovine u iznosu od 91.010,00 kn, od čega
30.000,00 kn za nabavku novih knjiga, i
20.000,00 kn za izdavanje slikovnice Terra
Croatica, što ukupno iznosi 359.010,00 kn.

Klasa: 400-01/20-01/195
Ur.broj: 2104/19-02/01
Bol, 21. Prosinca 2020. Godine
Predsjednik vijeća
Matko Baković
___________________________________
Na temelju Statuta općine Bol i članka 45.
Zakona o vatrogastvu (NN br.125/19)
Vijeće općine Bol je na 8/20 sjednici
održanoj dana 18. prosinca 2020. godine
donijelo

Troškove iz ovog članka općina Bol će
financirati kroz redovne mjesećne donacije
Općinskoj knjižnici.
Članak 3.
Utvrđuju se i ostale javne potrebe u kulturi
na području općine Bol za 2021.godinu i to:
-

-

-

Broj 12/2020

ODLUKU O JAVNIM POTREBAMA
PROTUPOŽARNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2021.
GODINU

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 10.000,00
kuna,
Sufinanciranje programa Grafiti na
gradele 10.000,00 kn
Sufinanciranje programa Božićni
grad 20.000,00 kn
Sufinanciranje programa Dana
općine i ostalih manifestacija
80.000,00 kn
Sufinanciranje programa Centra
za kulturu Brač 10.000,00 kn

Članak 1.
Utvrđuju se javne potrebe u oblasti
protupožarne zaštite na području općine Bol
za 2021. godinu, tako da će općina Bol
donirati DVD-u Bol novčana sredstva za:
- redovno financiranje rada DVD-a
(stalni zaposlenici, sezonski
zaposlenici,
- prehranu dislociranih vatrogasaca
- donacija za nabavu novih
vatrogasnih vozila
Članak 2.
Za javne potrebe u protupožarnoj zaštiti
nabrojene u stavku 1. prvog članka ove
odluke određuje se utrošiti iznos od
600.000,00 kuna koji će se u jednakim
mjesečnim iznosima uplaćivati na račun
DVD-a Bol.

Troškove iz članka 3. ove odluke, u
ukupnom iznosu od 130.000,00 kn općina
Bol će financirati kroz direktno plaćanje
davateljima gore navedenih usluga.
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Za sufinanciranje prehrane dislociranih
vatrogasaca određuje se utrošiti 45.000,00
kn
Za sufinanciranje nabavke novih
vatrogasnih vozila određuje se utrošiti
300.000,00 kn.
Za potrebe DVD-a Bol u 2021. godini
općina Bol planira uplatiti ukupno
945.000,00 kuna.

-

-

-

Članak 3.
Ova odluka će se objaviti u Službenom
glasniku općine Bol, a stupa na snagu
osmog dana nakon objave.

-

Klasa:400-01/20-01/196
Ur.broj: 2104/20-03/01
Bol, 21. prosinca 2020. godine

-

Predsjednik vijeća
Matko Baković

-
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sufinanciranje rada Backgammon
kluba Bol u iznosu od 5.000,00
kuna
sufinanciranje rada Dojo karate
kluba Brač u iznosu od 10.000,00
kuna
sufinanciranje rada športskih
društava na Braču (NK Postira
Sardi, Bočarski klub Sutvid i
košarkaški klub Brač) u iznosu od
12.000,00 kuna
sufinanciranje rada športskog
društva Bol za božićne susrete i
druge aktivnosti 70.000,00 kn
plivačka škola Grancigula 30.000,00
kn
teniska škola i Bol Open 20.000,00
kn
sponzoriranje WTA teniskog turnira
u iznosu od 400.000,00 kuna
škola košarke 20.000,00 kuna

Članak 2.
Za javne potrebe u športu nabrojene u
članku 1. ove odluke određuje se utrošiti
592.000,00 kuna koji će se isplatiti
sportskim društvima prema njihovim
programima.

___________________________________
Temeljem članka 74. Zakona o športu (NN
71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,
94/13, 85/15 i 19/16), temeljem Zakona o
proračunu i na osnovi Statuta općine Bol,
vijeće općine Bol je na 8/2020 sjednici dana
18. prosinca 2020. godine donijelo

Članak 3.
Ova odluka će se objaviti u Službenom
glasniku općine Bol, a stupa na snagu
osmog dana nakon objave

ODLUKU O JAVIM POTREBAMA U
ŠPORTU NA PODRUČJU OPĆINE
BOL
ZA 2021. GODINU

Klasa:400-01/20-01/197
Ur.broj:2104/20-02/01
Bol, 21. prosinca 2020. godine

Članak 1.
Utvrđuju se javne potrebe u športu na
području općine Bol za 2021. godinu, i to:
- sufinanciranje rada
malonogometnog kluba Bol prema
programu u iznosu od 5.000,00
kuna
- sufinanciranje rada boćarskog kluba
"Murvica" i "Blato Ratac" u iznosu
od 10.000,00 kuna
- sufinanciranje rada kluba jedriličara
na dasci u iznosu od 10.000,00
kuna

Predsjednik vijeća:
Matko Baković
___________________________________
Na temelju stavka 1. članka 67. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) i na
temelju članka 23. Statuta općine Bol,
Vijeće općine Bol je na 8/20 sjednici dana
21. prosinca 2020. godine donijelo
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2. Troškovi uklanjanja i izmještanja
postojećih građevina i trajnih
nasada,
3. Troškove sanacije zemljišta
4. Troškove izrade projekata i druge
dokumentacije
5. Troškove ishođenja akata potrebnih
za izvlaštenje, građenje i uporabu
građevina komunalne infrastructure
6. Troškove građenja i provedbe
stručnog nazora građenja
komunalne infrastructure
7. Troškove evidentiranja u katastru i
zemljišnim knjigama.

PROGRAM GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA
2021. GODINU
Članak 1.
Programom građenja komunalne
infrastrukture na području općine Bol za
2021.godinu određuju se:
1. Građevine komunalne infrastrukture
koje će se graditi radi uređenja
neuređenih djelova građevinskog
područja:
- Vukovarska ulica,
- Postirska ulica
- Popločenje ulice Uz Obalu
- Difuzni hotel Murvica
- Kanalizacijski i vodoopskrbni
sustav Murvica

Članak 3.
Općina Bol u 2021. godini predviđa gradnju
slijedeće komunalne infrastrukture sa
procjenjenim troškovima:

2. Građevine komunalne infrastrukture
koje će se graditi u uređenim
dijelovima građevinskog područja:
- Potporni zid Blato
- Potporni zid na obilaznici

1. Nerazvrstane ceste a koje nisu
razvrstane kao javne ceste:
- Vukovarska ulica 50.000,00 kn
- Postirska ulica 400.000,00 kn
- Cesta u R3 zoni 50.000,00 kn
- Potporni zid na obilaznici
100.000,00 kn
- Potporni zid Blato 250.000,00
kn

3. Građevine komunalne infrastrukture
koje će se graditi izvan
građevinskog područja:
- Javna rasvjeta Zlatni rat
- Gradnja novog groblja, prva
faza
- Cesta u R3 zoni
4. Postojeće građevine komunalne
infrastrukture koje će se
rekonstruirati i način rekonstrukcije:
- Takve građevine nisu planirane
u 2021. godini

2. Javne prometne površine na kojima
nije dopušten promet motornih
vozila (Trgovi, pločnici, šetališta,
uređene plaže, biciklističke i
pješačke staze):
- Popločenje ulice Uz Obalu
100.000,00 kn

5. Građevine komunalne infrastruktre
koje će se uklanjati:
- Takve građevine nisu planirane
u 2021.

3. Javna parkirališta na zemljištu u
vlasništvu općine Bol:
- Otkup zemljišta parkirališta na
ulasku u mjesto 280.000,00 kn

Članak 2.
Program građenja komunalne infrastrukture
sadrži procjenu troškova građenja
komunalne infrastrukture, što obuhvaća
slijedeće troškove:
1. Troškovi zemljišta na kojem će se
graditi

4. Javne garaže čiji je investitor
odnosno vlasnik općina Bol i javne
površine za pružanje usluge
parkiranja:
-
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Idejni projekt športske dvorane i
garaže 86.000,00 kn
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Glavni projekt športske dvorane
i garaže 50.000,00 kn

Načelnik općine Bol je dužan podnijeti
izvješće o izvršenju programa građenja
komunalne infrastrukture za prethodnu
kalendarsku godinu zajedno s izvješćem o
izvršenju proračuna za prethodnu
kalendarsku godinu.

5. Javne zelene površine (parkovi,
drvoredi, dječja igrališta, javni
športski i rekreacijski prostori):
-

Broj 12/2020

Oprema za dječja igrališta i
šport 50.000,00 kn
Otkup zemljišta za zelene
površine 50.000,00 kn

Članak 5.
Ovaj program će se objaviti u Službenom
glasniku općine Bol, a stupa na snagu
osmog dana nakon objave.

6. Građevine i uređaji javne namjene
(nastrešnice na stajalištima javnog
prometa, javni zdenci, vodoskoci,
fontane, javni zahodi, javni satovi,
oznake kulturnih dobara, zaštićenih
dijelova prirode i sadržaja turističke
namjene, spomenici i skulpture):
- Prometna i turistička
signalizacija 25.000,00 kn
- Komunalna oprema 250.000,00
kn

Klasa: 363-03/20-01/129
Ur.broj: 2104/20-02/02
Bol, 21. prosinca 2020 godine
Predsjednik vijeća
Matko Baković
___________________________________
Na osnovi članka 72. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) i
članka 23. Statuta općine Bol (Službeni
glasnik br.05/09, 11/2014 i 1/2015)
općinsko vijeće općine Bol je na 8/20
sjednici dana 18. prosinca 2020. godine
donijelo

7. Javna rasvjeta:
- Javna rasvjeta Zlatni rat
100.000,00 kn
8. Groblja i krematoriji :
- Otkup zemljišta za novo groblje
1.650.000,00 kn
- Glavni projekt parternog
uređenja okoliša starog groblja
45.000,00 kn
- Gradnja novog groblja, prva
faza 200.000,00 kn

PROGRAM ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA
2021. GODINU

9. Građevine namijenjene obavljanju
djelatnosti javnog
prijevoza.(građevine za prihvat i
otpremanje putnika u javnom
prijevozu, te izgrađene i označene
prometne površine određene za
zaustavljanje vozila i siguran ulazak
i izlazak putnika):građenje ovakvih
građevina nije predviđeno u 2021.
godini.

Članak 1.
Ovim programom se određuje:
- Opis i opseg poslova održavanja
komunalne infrastrukture s
procjenom pojedinih troškova po
djelatnostima
- Iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje programa
s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
Program održavanja komunalne
infrastrukture u 2021. godini na području
općine Bol donosi se za sljedeće komunalne
djelatnosti:

Članak 4.
Ovim Programom gradnje komunalne
infrastrukture je u 2021. godini predviđeno
utrošiti ukupno 3.736.000,00 kn.
9
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1. održavanje nerazvrstanih cesta (koje se
koriste za promet vozilima, koje svatko
može slobodno koristiti, a koje nisu
razvrstane kao javne ceste)
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9. održavanje građevina javne odvodnje
oborinskih voda (vododerine, potoci,
slivnici na javnim površinama)
10. održavanje zgrada u vlasništvu ili
korištenju općine Bol.(kino, dom kulture,
općinska knjižnica, dječji vrtić, upravna
zgrada općine, zavičajni muzej, dom na
Vidovoj gori dom za stare i nemoćne)

2. održavanje javnih prometnih površina na
kojima nije dopušten promet motornim
vozilima (trgovi, pločnici, javni prolazi,
šetališta, plaže, biciklističke i pješačke
staze…)
3. održavanje javnih parkirališta (javne
površine koje se koriste za parkiranje
motornih vozila i drugih cestovnih vozila s
pripadajućom opremom na zemljištu u
vlasništvu općine Bol)

Članak 3.
U 2020. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 2. ove Odluke u
općini Bol obuhvaća:
1. Održavanje nerazvrstanih cesta
- sanacija i održavanje poljskih
putova (prema Sv.Luciji, prema
Smokovju, prema Podbarju, Uz
Galicu, Stari put za Murvicu...)
- saniranje asfaltnog ili betonskog
plašta na ulicama i trotoarima
- održavanje ostalih nerazvrstanih
cesta na području općine Bol

4. održavanje javnih zelenih površina
(parkovi, drvoredi, živice, cvijetnjaci,
travnjaci,skupine ili pojedinačna stable,
dječja igrališta s pripadajućom opremom,
javni športskii rekreacijski prostorim,
zelene površine uz ceste i ulice.)
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta
javne namjene (nadstrešnice na stajalištima
javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci,
fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s
planom naselja, oznake kulturnih dobara,
zaštićenih dijelova prirode i sadržaja
turističke namjene, spomenici i sculpture te
druge građevine, uređaji i predmeti javne
namjene lokalnog značaja.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu
od 100.000,00 kuna.
2. Održavanje javnih površina na kojima
nije dopušten promet motornim vozilima

6. održavanje javne rasvjete (građevine i
uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih
cesta, javnih prometnih površina, javnih
parkirališta, javnih zelenih površina i drugih
površina od društvenog značaja u vlasništvu
općine Bol)

-

7. održavanje groblja i krematorija unutar
groblja (ograđeni prostori na kojima se
nalaze grobna mjesta, mrtvačnica,
krematorij, dvorane za izlaganje na odru,
predmeti i oprema na površinama groblja)
8. održavanje građevina namjenjene
obavljanju djelatnosti javnog prijevoza
(autobusni kolodvor, prostor prodaje karata
i ukrcaja i iskrcaja putnika u pomorskom
prometu)

-
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nabavka i ugradnja ograda, rešetki i
rukohvata
transport, montaža i demontaža
stolova za prodaju suvenira i
bižuterije te stolova za prodaju voća
i povrća
popravak ulica ("krpanje" betonom
ili asfaltom ulegnuća na javnim
površinama, ogradni zidići na javnoj
površini, šahte od kanalizacije,
postavljanje i održavanje
komunalne, prometne, tustičke
opreme)
Čišćenje površina javne namjene
koje obuhvaća ručno i strojno
čišćenje i pranje javnih površina od
odtpada, snjega i leda, kao i
postavljanje i čišćenje košarica za
otpatke i uklanjanje otpada koje je

21. prosinca 2020.
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4. Održavanje javnih zelenih površina

nepoznata osoba odbacila na javnu
površinu ili zemljište u vlasništvu
općine Bol.
Redovno čišćenje javnih površina
(trgova, pješačkih zona, otvorenih
odvodnih kanala, dječjih igrališta,
javnih prometnih površina i groblja
te javnih cesta koje prolaze kroz
naselje) ručno i mehaničko čišćenje
Rive (od Biline kuće do Velog
mosta), Bračke ceste (do kuće
Karelovića), Rudine, tržnice i kale
Vuzio jedanput dnevno u razdoblju
svibanj-listopad ručno i mehaničko
čišćenje gore navedenih prostora tri
puta na tjedan u razdoblju siječanjtravanj i studeni-prosinac ručno i
mehaničko čišćenje rive i pražnjenje
košarica za smeće na području rive i
šetnice od Zlatnog rata do
Martinice, na Rudini, tržnici, Loži, u
kali Vuzio i na trgu Studenac svaki
dan kroz cijelu godinu, a za vrijeme
turističke sezone više puta dnevno
ručno čišćenje i pražnjenje košarica
za smeće na ostalom području
općine jedanput tjedno,
svakodnevno čišćenje plaža (Grabov
rat, Martinica, Portić, Kotlina,
Bjeninovo more, Račić, Veli most,
Studenac, Benačica, Borak,
Potočine, Paklina, Drasin) u toku
turističke sezone, a generalno
čišćenje plaža prije početka
turističke sezone
mehaničko pranje kale Vuzio, trga
ispred crkve i tržnice dva puta na
tjedan u razdoblju svibanj-rujan

-

-

-

Košnja, obrezivanje i sakupljanje
biološkog otpada sa javnih zelenih
površina, obnova, održavanje i njega
drveća, ukrasnog grmlja i drugog
bilja, održavanje zemljanih površina
u parkovima, održavanje opreme na
dječjim igralištima, fitosanitarna
zaštita bilja i biljnog materijala, te
drugi poslovi potrebni za održavanje
tih površina.
Redovno čišćenje zelenih površina
ručno obrezivanje i održavanje svih
stabala na javnim površinama
redovna košnja trave mehaničkom
kosilicom u toku cijele godine
područja uz lokalne ceste, naročito
uz raskrižja lokalnih cesta,
čiščenje javnih parkova

Sredstva za izvršenje ovih radova
predviđaju se u iznosu od 380.000,00 kn
5. Održavanje građevina, uređaja i
predmeta javne namjene
-

Održavanje, popravci i čišćenje
javnih zdenaca, fontana, javnih
zahoda, ploča s planom naselja,
oznaka kulturnih dobara, zaštićenih
dijelova prirode i sadržaja turističke
namjene, spomenica i skulptura,
prometnih znakova, ograda, javnih
kamera, kioska u općinskom
vlasništvu, i drugih predmeta javne
namjene.

Sredstva za izvršenja ovih radova
predviđaju se u iznosu od 60.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu
od 390.000,00 kn.

6. Održavanje javne rasvjete

3. Održavanje javnih parkirališta

-

- nabavka, ugradnja i održavanje opreme i
površina javnih parkirališta
Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu
od 20.000,00 kn.

-
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Upravljanje i održavanje
instalacijama javne rasvjete,
uključujući podmirivanje troškova
električne energije za rasvjetljavanje
površina javne namjene.
Održavanje kandelabera, konzola i
kabela javne rasvjete
Redovna zamjena rasvjetnih tijela
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Sredstva za održavanje javne rasvjete
predviđaju se u ukupnom iznosu od
150.000,00 kuna.,

Održavanje zgrade općinske uprave u
iznosu od 2.000,00 kn
Održavanje zgrade Doma za stare i
nemoćne osobe u iznosu od 5.000,00 kn
Održavanje zgrade kina u iznosu od
10.000,00 kn
Održavanje zgrade zavičajnog muzeja u
iznosu od 5.000,00 kn
Održavanje ostalih poslovnih prostora u
iznosu od 20.000,00 kn
Održavanje općinske knjižnice u iznosu od
5.000,00 kn
Održavanje Doma na Vidovoj gori u iznosu
od 20.000,00 kn
Održavanje stanova u vlasništvu općine Bol
u iznosu od 20.000,00 kn

7. Održavanje groblja i krematorija
-

-

-

Održavanje prostora i zgrada za
obavljanje ispračaja i ukopa
pokojnika, te uređivanje putova,
zelenih i drugih površina unutar
groblja.
Održavanje groblja Sv. Marije
milosne u Bolu (redovno čišćenje i
izmjena nekoliko nadgrobnih ploča
na općinskim ukopnim mjestima)
Održavanje groblja Sv. Jere u
Murvici

Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu
od 87.000,00 kuna.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu
od 50.000,00 kuna.

11. Održavanje ostale komunalne
infrastrukture

8. održavanje građevina namjenjene
obavljanju djelatnosti javnog prijevoza

- Održavanje, popravci i čišćenje
nadstrešnica na stajalištima javnog prometa,
održavanje i čišćenje čekaonica i
biljetarnica.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu
od 20.000,00 kuna.
9. Održavanje građevina javne odvodnje
oborinskih voda
-

-
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Održavanje plaža i čišćenje
podmorja, prihranjivanje plaža i
održavanje pristupnih puteva,
ograđivanje nudističke plaže,
održavanje poljskih puteva,
biciklističkih i penjačkih staza,
održavanje i druge komunalne
opreme .

Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu
od 300.000,00 kn.

Održavanje slivnika i potoka koje
nisu u nadležnosti Hrvatskih voda
d.o.o. (na rivi, na Obilaznici, uz
Blato, uz Novi put, uz Ložu, na
Rudini, iza galerije...)
fugiranje potoka uz Novi put i uz
Poljanu
uređenje potoka Uz Blato (od
ambulante do obilaznice)

Članak 4.
Za izvršenje ovog Programa navedenog u
članku 3. ove odluke (od točke 1 do točke
11) planira se u toku 2021. godine ukupno
potrošiti 1.587.000,00 kuna.

Sredstva za izvršenje ovih radova
predviđaju se u iznosu od 30.000,00 kuna.

Članak 5.
Od ukupnog iznosa navedenog u članku 4.
ove odluke, iznos od 1.200.000,00 kuna će
se uplatiti općinskom komunalnom
poduzeću Grabov rat d.o.o. na osnovi
računa za obavljene usluge navedne u
točkama od 1. do 9. iz članka 3. ove odluke.

10. Održavanje javnih zgrada u
vlasništvu ili korištenju Općine Bol
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Planom javne nabave Općine Bol za 2021.
godinu, planira se javna nabava roba,
radova i usluga.
Postupak javne nabave provodi Općina Bol
kao javni naručitelj, obveznik primjene
Zakona o javnoj nabavi, a za planirane
javne nabave su osigurana sredstva u
proračunu za 2021. godinu.

Grabov rat d.o.o. je navedena sredstva
dužan utrošiti za provođenje ovog
Programa i to: za plaće djelatnika i za
nabavku materijala i opreme u svrhu
provođenja ovog Programa.
Iznos od 387.000,00 kuna navedenih u
točkama 10. i 11. članka 3. ove Odluke će
se uplatiti za održavanje javnih zgrada u
vlasništvu ili korištenju općine Bol i
održavanje ostale komunalne infrastrukture
izvođačima radova prema ispostavljenim
računima.

Članak 2.
Općina Bol se obvezuje provoditi postupke
i načine javne nabave, roba radova, i
usluga, sukladno Zakonu o javnoj nabavi,
birajući prvenstveno otvoreni postupak
javne nabave u odnosu na ograničeni
postupak javne nabave.

Članak 6.
Vijeće općine Bol će najkasnije do
31.ožujka 2022. godine raspraviti o
izvršenju ovog programa.

Članak 3.
Tijekom 2021. godine Općina Bol će kao
javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi
roba, radova i usluga kako slijedi:

Članak 7.
Ovaj Program će se objaviti u Službenom
glasniku općine Bol, a stupa na snagu
osmog dana nakon objave.

R PRE EVID PROC VRS VRS PLA PLA
. DME ENCI JENJ TA TA NIR NIR
b T JSKI ENA POS UG ANI ANO
. NAB BROJ VRIJ TUP OV POČ TRA
AVE NABA EDNO KA OR ETA JAN
VE
ST JN A K JE
NABA
POS UGO
VE
TUP VOR
(bez
KA A
PDVa)

Klasa:363-03/20-01/130
ur.broj: 2104/20- 02/01
Bol, 21. prosinca 2020. godine
Predsjednik vijeća
Matko Baković
___________________________________

1. GRA
DNJA
NOV
OG
GROB
LJA PRVA
FAZA
2. UREĐ
ENJE
VUK
OVA
RSKE
ULIC
E
3. UREĐ
ENJE
POSTI
RSKE
ULIC
E

Na temelju članka 39. Zakona o
proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,
136/12, 15/15), članka 28. Zakona o javnoj
nabavi (»Narodne novine« broj 120/16) i
članka 29. Statuta Općine Bol ("Službeni
glasnik" Općine Bol br. 05/09 i 11/14 i
1/15) Općinsko vijeće Općine Bol na 8/20
sjednici održanoj dana 18. prosinca 2020.
donijelo je

PLAN JAVNE NABAVE
Općine Bol za 2021. godinu
Članak 1.
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Članak 4.
Pripremu i provedbu postupka javne nabave
obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja.
Najmanje jedan ovlašteni predstavnik
naručitelja mora posjedovati važeći
certifikat u području javne nabave.
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Naručitelj internom odlukom imenuje
ovlaštene predstavnike i određuje njihove
obveze i ovlasti u postupku javne nabave.
Ovlašteni predstavnici naručitelja koji
pripremaju i provode postupak javne
nabave ne moraju biti zaposlenici
naručitelja.

Broj 12/2020

ODLUKU
o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i
regresa
Članak 1.
Ovom odlukom se utvrđuje visina iznosa
Božićnice, dara za djecu i regresa.

Članak 5.
Administrativne poslove za provođenje
postupka javne nabave, obavljat će
Jedinstveni upravni odjel općine.

Članak 2.
Zaposlenima u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali
princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i
Hrvatskoj čitaonici isplatiti će se Božićnica
u iznosu od 2.500,00 kn

Članak 6.
Sve objave o javnim nabavama iz ovog
Plana na propisanim standardnim obrascima
za objave o javnoj nabavi, odnosno on-line
unos podataka potrebnih za izradu i
objavljivanja objava o javnoj nabavi, vršit
će se za naručitelja ovlaštene osoba –
pročelnik Jedinstvenog odjela Općine Bol.

Zaposlenima u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali
princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i
Hrvatskoj čitaonici isplatiti će se, na ime
dara za djecu do 15 godina starosti u
prigodi Sv. Nikole, iznos od 600,00 kuna po
djetetu.

Članak 7.
Ovaj Plan javne nabave stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom
Glasniku“ Općine Bol.

Zaposlenima u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali
princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i
Hrvatskoj čitaonici isplatiti će se regres za
korištenje godišnjeg odmora u iznosu od
2.500,00 kuna.

Klasa: 021-05/20-01/127
Ur. broj: 2104/02-20-02/01
Bol, 21. prosinca 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća:
Matko Baković

Članak 3.
___________________________________
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom glasniku«
Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja
2021. godine.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12),
članka 15. Odluke o plaćama, dodacima na
plaću i drugim materijalnim pravima
službenika i namještenika te o radnom
vremenu u jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol
br. 04/06, 03/07 i 08/10) i članka 29. Statuta
Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol
br. 05/09, 11/14, 1/15 i 1/18), općinsko
vijeće Općine Bol na 8/20 sjednici održanoj
dana 18. prosinca 2020. godine donijelo je

Klasa:400-01/20-01/191
Ur. broj:2104/20-02/01
Bol, 21. prosinca 2021. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Matko Baković
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Na temelju članka 42. stavka 4. Zakona o
lokalnim porezima („Narodne novine“ broj
115/16 i 101/17), i Suglasnosti ministra
financija da Porezna uprava može obavljati
poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora,
naplate i ovrhe radi naplate županijskih,
općinskih ili gradskih poreza («Narodne
novine» 79/01) i članka 29. Općine Bol
(«Službeni glasnik» Općine Bol br. 05/09,
11/14, 1/15 i 1/18) općinsko vijeće na 8/20
sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine
donijelo je

Broj 12/2020

Članak 6.
U slučaju opoziva suglasnosti ministra
financija, odluka je na snazi do 31. prosinca
godine u kojoj je suglasnost opozvana.
Članak 7.
Ova odluka objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Bol, a stupa na snagu od
01. siječnja 2021. godine.
Klasa: 410-01/20-01/191
Ur. broj: 2104/02-20-02/01
Bol, 21. prosinca 2020. godine

ODLUKU o prijenosu poslova
utvrđivanja i naplate općinskih
poreza za 2021. godinu

Predsjednik vijeća:
Matko Baković
___________________________________

Članak 1.
U cijelosti se prenose poslovi utvrđivanja,
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi
naplate svih općinskih poreza na Poreznu
upravu i to:
1. prirez poreza na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na korištenje javnih površina

Na temelju članka 17. stavak 1.
podstavak 1. Zakona o sustavu Civilne
zaštite (NN 82/2015), te članka 29.
Statuta općine Bol (Službeni glasnik
općine Bol broj 5/2009, 11/2014 i
1/2015) vijeće općine Bol je na 8/20
sjednici dana 18. prosinca 2020. godine
razmatralo

Članak 2.
Porezna uprava vršiti će utvrđivanje poreza
po osnovi podataka kojima raspolaže,
podataka koje su dužni u skladu sa
Zakonom dostaviti porezni obveznici i
podataka koje su dužne dostaviti nadležne
općinske službe.

ANALIZU STANJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE ZA 2020. GOD
I PLAN RAZVOJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE S
FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA
RAZDOBLJE 2021. do 2023.
NA PODRUČJU OPĆINE BOL

Članak 3.
Porezna uprava će do 15-og u mjesecu za
prethodni mjesec, Općini Bol dostavljati
zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim
porezima iz Članka 1. ove Odluke

Civilna zaštita je sustav organiziranja
sudionika, operativnih snaga i građana
za ostvarivanje zaštite i spašavanja
ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša u velikim nesrećama i
katastrofama i otklanjanja posljedica
terorizma i ratnih razaranja.
Općina Bol je dužna organizirati
poslove
iz
svog
samoupravnog
djelokruga koji se odnose na planiranje,
razvoj, učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.

Članak 4.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova
pripada naknada u iznosu od 5 % od
ukupno naplaćenih prihoda.
Članak 5.
Ovlašćuje se ovlaštena organizacija za
platni promet (FINA) da naknadu Poreznoj
upravi za obavljanje ovih poslova obračuna
i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana
u mjesecu za protekli mjesec.

1. Općinsko vijeće općine Bol je na
6/2018 sjednici održanoj dana 18.
svibnja 2018. godine donijelo
Odluku o Prihvaćanju Procjene
16
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rizika od velikih nesreća za općinu
Bol klasa:021-05/18-01/178;
ur.broj:2104/02-18-01 od 21.
svibnja 2018. godine

Broj 12/2020

- Ivica Trutanić, policijski službenik
četvrte policijske postaje Brač, iz
Pučišća, Pučiških iseljenika 8, broj
telefona na poslu:631-145, fax:630340, kućni broj telefona:633-684,
mob:091/949 66 73, član
- Mirko Perić, direktor općinskog
komunalnog poduzeća „Grabov rat“
d.o.o. Bol, iz Bola, Loža 7, Telefon
na poslu:635-393, mobitel:091/272
70 20 član
- Goran Jekić, predsjednik DVD-a
Bol, iz Bola, Glavica 5, Telefon na
poslu:740-158, kućni broj
telefona:635-930, mobitel:091/544
59 31, član,
- dr. Markica Tomić, liječnik opće
prakse na Bolu iz Bola, Porat
bolskih pomoraca bb, telefon na
poslu 635-112, 717-999, kućni
telefon 635-115,
mobitel:099/4210242, član
- Drago Jerkin, lučki kapetan u
Kapetaniji Bol, iz Bola, Blato 26,
tel. na poslu 635-903, kućni telefon
635-573, mobitel:098/448-136, član.
- Danijela Roso, viša stručna
savjetnica za prevenciju i planiranje
u PUZS Split, Kuharičeva 10,
Kaštel Novi, Područni ured za
zaštitu i spašavanje, Split, telefon na
poslu:353-798, 260-258, mobitel
091/393-1384, član
- Zdravko Bartulović, zapovjednik
postrojbe opće namjene civilne
zaštite iz Bola, Splitska 2, telefon
kući:635 275, mobitel:099/445 33
99, član
- Pavao Bonačić Proti, predstavnik
Društva Crvenog križa Brač, iz
Milne, Racić 15, telefon na
poslu:631 569, mobitel:091/553 34
61, član

2. Načelnik općine Bol je donio
Odluku o određivanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja i pravnih
osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje Općine Bol klasa: 81001/12-01/7, ur.broj: 2104/01-12/01
od dana 23. srpnja 2012.godine.
3. Načelnik općine Bol donio je
odluku o osnivanju postrojbe civilne
zaštite opće namjene općine Bol,
klasa: 810-01/12-01/8, ur broj:
2104/12-01/1 od 23. srpnja 2012.
godine. Postrojba broji 10 članova i
deset povjerenika i zamjenika
povjerenika civilne zaštite.
Nabavljena je minimalna oprema za
cijelu postrojbu.
U izradi su Plan civilne zaštite za
područje općine Bol i Plan zaštite i
spašavanja za područje općine Bol.
4. Načelnik općine Bol je dana 31.
kolovoza 2017.godine donio odluku
o imenovanju stožera civilne zaštite
općine Bol
U Stožer civilne zaštite općine Bol
imenovani su:
- Tihomir Marinković, načelnik
općine Bol, iz Bola, Uz potok 19,
Telefon na poslu: 635-114, kućni
broj telefona:635-297,
mobitel:098/422-519, član Stožera,
- Jakov Okmažić, zamjenik
načelnika, iz Bola, David cesta 26,
kućni broj telefona: 642-048,
mobitel: 099/218 98 76,
zapovjednik Stožera,
- Matko Baković, Predsjednik vijeća
općine Bol, iz Bola, Rudina 34,
kućni broj telefona:635-370, mobitel
098/ 458 218 član
- Nikša Bjelobradić, zapovjednik
vatrogasne postrojbe u općini Bol, iz
Bola, Podan glavice 6, Telefon na
poslu:635-582, kućni broj telefona:
635-594, mobitel:098/423-059 i
091/588 32 24, član

5. U toku 2009.godine načelnik općine
Bol je obavio nužnu obuku iz
područja zaštite i spašavanja. Dana
13. studenog 2014.godine članovi
Stožera ZIS-a su prošli program
obuke i osposobljavanja. Dana 02.
srpnja 2018.godine, program
osposobljavanja stožera civilne
zaštite općine Bol su prošli članovi
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stožera i to: Jakov Okmažić, Drago
Jerkin, Goran Jekić, Nikša
Bjelobradić, Zdravko Bartulović i
Matko Baković.
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stožera civilne zaštite općine Bol u
2020. godini.
14. Na području općine Bol djeljuje
DVD „Bol“ od 1995. godine koje je
opremljeno, a članovi njegove
vatrogasne postrojbe su
osposobljeni sukladno Zakonu o
vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od
požara i ostalim podzakonskim
aktima. DVD Bol predstavlja
najveću snagu te je moguće u
najkraćem mogućem roku okupiti
30 –tak članova na intervenciju.
DVD Bol je glavna interventna
snaga za zaštitu i spašavanje koja će
moći obaviti sve zadaće uz
logističku potporu pripadnika
Civine zaštite, ekipa Crvenog križa i
komunalnih službi općine Bol. DVD
Bol je u toku 2020. godine imalo
deset zaposlenih, od toga sedam
sezonaca i tri stalno zaposlena
vatrogasca.
U razdoblju od 27. lipnja do 23.
rujna na Bol su bila dislocirana 4
vatrogasca sa jednim protupožarnim
vozilom iz vatrogasne zajednice
grada Zagreba.

6. Načelnik općine Bol je dana 15.
travnja 2020. godine donio
Preventivno-operativni plan zaštite
od požara na otvorenom prostoru i
poljoprivredno-šumskim prostorima
na području općine Bol za 2020.
godinu.
7. Načelnik općine Bol je dana 18.
travnja 2020. godine donio Plan
uključivanja subjekata zaštite od
požara u općini Bol za požarnu
sezonu 2020. godine.
8. Načelnik općine Bol je dana 21.
travnja 2020. godine donio Plan
motrenja, čuvanja i ophodnje na
otvorenom prostoru za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara na području općine
Bol za 2020. godinu.
9. Načelnik općine Bol je dana 20.
travnja 2020. godine donio Plan
angažiranja teške građevne
mehanizacije.

15. Na području općine Bol djeluje
Društvo Crvenog križa Brač. U
slučaju većih nesreća i katastrofa
osnovat će se posebne ekipe Prve
pomoći, organizirat će se
dobrovoljno davanje krvi,
ugroženim osobama će se dijeliti
pomoć.

10. Načelnik općine Bol je dana 15.
travnja 2020.godine donio Plan
operativne provedbe program
aktivnosti iz zaštite od požara za
2020. godinu za područje općine
Bol.
11. Načelnik općine Bol je dana 18.
travnja 2020. godine donio
financijski plan za požarnu sezonu
2020.godine.

16. Hrvatska gorska služba spašavanja
djeluje na području Republike
Hrvatske kao neprofitna pravna
osoba sukladno posebnim
propisima. U slučaju velike
katastrofe HGSS može u kratkom
roku rasporediti svoje snage na naše
područje i započeti sa akcijom
spašavanja.

12. Načelnik općine Bol je dana 27.
svibnja 2019. godine donio odluku o
potvrđivanju imenovanja
zapovjednika dobrovoljnog
vatrogasnog društva Bol.

17. U Gornjem Humcu je stacionirana
jedinica hitne medicinske pomoći
koja obavlja prijevoz životno
ugroženih pacijenata.

13. Stožer civilne zaštite općine Bol na
sjednici održanoj 22. svibnja
2020.godine je donio Plan rada
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objaviti u Službenom glasniku
općine Bol.

.
18. Utvrđuje se da u stanju neposredne
prijetnje, veće nesreće i katastrofe
određene usluge na moru mogu
pružiti Nautic centar d.o.o.Bol i Big
blue diving d.o.o. Bol, određene
usluge na kopnu mogu pružiti Bilić
d.o.o. Bol i Yekom d.o.o. Bol. Na
usluzi može biti Društvo
dobrovoljnih darovatelja krvi.

Klasa:021-05/20-01/126
Ur.Broj:2104/20-02/01
Bol, 21. prosinca 2020. godine
Predsjednik vijeća:
Matko Baković
___________________________________

19. Financijski učinci za trogodišnje
razdoblje plana razvoja sustava
civilne zaštite

Na temelju članka 35. Zakona o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17 – pročišćeni tekst) i
članka 20. Zakona o upravljanju državnom
imovinom (»Narodne novine« broj, 52/18)
Općinsko vijeće Općine Bol na 8/20
sjednici održanoj dana 18. prosinca 2020.
godine, donosi

Opis
2021.
2022.
2023.
pozicije u
proračunu
Izrada
16.000,00 0,00
0,00
dokumenat
a CZ i
druge
aktivnosti i
mjere u CZ
DVD Bol: 600.000,0 650.000,0 700.000,0
redovne
0
0
0
aktivnosti
DVD Bol: 0,00
1.100.000, 300.000,0
sufinancira
00
0
nje
izgradnje
vatrogasno
g doma
DVD Bol: 300.000,0 100.000,0 100.000,0
sufinancira 0
0
0
nje
nabavke
novih
vozila
DVD
45.000,00 50.000,00 55.000,00
Bol:troškov
i prehrane i
smještaja
dislociranih
vatrogasaca
Crveni križ 60.000,00 70.000,00 80.000,00
Brač
HGSS
20.000,00 30.000,00 40.000,00
Ukupno 1.041.000, 2.000.000, 1.275.000,
00
00
00

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA
IMOVINOM
U VLASNIŠTVU OPĆINE BOL ZA
2019. GODINU
I.
Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o
provedbi plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Općine Bol za 2019. godinu
kojeg je Općina Bol u obvezi donijeti u
skladu s odredbama Zakona o upravljanju
državnom imovinom (»Narodne novine«
broj, 52/18), te prema preporukama
navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji
upravljanja i raspolaganja nekretninama
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave
na
području
Splitskodalmatinske županije.
II.
Izvješće o provedbi Plana upravljanja
konceptualno prati strukturu poglavlja
godišnjeg plana upravljanja imovinom u

20. Ova analiza sustava Civilne zaštite i
plan razvoja civilne zaštite će se
19
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vlasništvu Općine Bol, utvrđenih Uredbom
o obveznom sadržaju Plana upravljanja
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 24/14).
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Ovom Odlukom usvaja se Godišnji
plan 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 (»Narodne novine«, broj 52/18)
te prema preporukama navedenim u
Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i
raspolaganja nekretninama jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave na
području Splitsko-dalmatinske županije.

III.
Izvješće o provedbi plana upravljanja
imovinom u vlasništvu Općine Bol za 2019.
godinu donosi Općinsko vijeće Općine Bol
za prethodnu godinu u tekućoj godini.

II.

IV.

Godišnjim
planom
upravljanja
imovinom određuju se:
• kratkoročni ciljevi i smjernice
upravljanja imovinom Općine
Bol,
• provedbene mjere u svrhu
provođenja Strategije,
• detaljna
analiza
stanja
upravljanja
pojedinim
oblicima imovine u vlasništvu
Općine Bol,
• godišnji planovi upravljanja
pojedinim oblicima imovine u
vlasništvu Općine Bol.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga
dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Bol, a objavit će se na službenoj
web stranici Općine Bol i dostupna je
javnosti u skladu sa odredbama Zakona o
pravu na pristup informacijama (»Narodne
novine«, broj 25/13, 85/15).

KLASA: 400-01/20-01/199
URBROJ:2104/20-02/01
Bol, 21. prosinca 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Matko Baković

Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg
plana upravljanja, podatke koje mora
sadržavati i druga pitanja s tim u vezi,
propisano je Uredbom o obveznom sadržaju
plana upravljanja imovinom u vlasništvu
Republike Hrvatske (»Narodne novine«,
broj 21/14).

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA
UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE
BOL ZA 2019. GODINU
___________________________________

III.

Na temelju članaka 15. i 19. Zakona o
upravljanju državnom imovinom (»Narodne
novine«, broj 52/18) Općinsko vijeće
Općine Bol na sjednici 8/20 održanoj dana
18. prosinca 2020. godine, donosi

Godišnji plan upravljanja imovinom u
vlasništvu Općine Bol za 2021. godinu
donosi Općinsko vijeće Općine Bol za
razdoblje od godinu dana, u tekućoj godini
za sljedeću godinu.

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA
UPRAVLJANJA IMOVINOM
U VLASNIŠTVU OPĆINE BOL ZA
2021. GODINU

IV.
Općina Bol dužna je do 30. rujna
2022. godine dostaviti Općinskom vijeću na
usvajanje Izvješće o provedbi Godišnjeg
plana upravljanja imovinom u vlasništvu
Općine Bol za 2021. godinu.

I.
20

21. prosinca 2020.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL

V.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga
dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Bol, a objavit će se na službenoj
web stranici Općine Bol i dostupna je
javnosti u skladu sa odredbama Zakona o
pravu na pristup informacijama (»Narodne
novine«, broj 25/13, 85/15).
KLASA: 400-01/20-01/198
URBROJ:2104/20-02/01
Bol, 21. prosinca 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Matko Baković

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U
VLASNIŠTVU OPĆINE BOL ZA 2021.
GODINU
___________________________________
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21. prosinca 2020.
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL

Broj 12/2020

KAZALO
ODLUKE NAČELNIKA
ODLUKA o imenovanju članova stručnog vijeća Centra za kulturu
Općine Bol

ODLUKE VIJEĆA
ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Bol za 2021. godinu
ODLUKA O JAVNIM POTREBAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA NA
PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2021. GODINU
ODLUKA O JAVNIM POTREBAMA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE
BOL ZA 2021. GODINU

Str
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ODLUKA O JAVNIM POTREBAMA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2021. GODINU

5

ODLUKA O JAVIM POTREBAMA U ŠPORTU NA PODRUČJU OPĆINE BOL
ZA 2021. GODINU

6

8

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE BOL ZA 2021. GODINU
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2021. GODINU
PLAN JAVNE NABAVE Općine Bol za 2021. godinu

9

O D L U K A o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa

15

10

ODLUKA o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2021.
godinu
ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2020. GOD I PLAN
RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA
RAZDOBLJE 2021. do 2023. NA PODRUČJU OPĆINE BOL
ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA
IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE BOL ZA 2019. GODINU
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE BOL
ZA 2019. GODINU
ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM
U VLASNIŠTVU OPĆINE BOL ZA 2021. GODINU
PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE BOL ZA 2021.
GODINU
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Izdavač: Općina Bol, Županija Splitsko dalmatinska
Glavni i odgovorni urednik: Tihomir Marinković
Urednik: Stipe Karmelić
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