SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BOL
List izlazi po potrebi
5/2012

30.10.2012. godine

Godina XVI - Broj

ODLUKE VIJEĆA
Na temelju stavka 4.članka 30. I članka
33. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN
br.26/03- pročišćeni tekst 82/04 I 110/04Uredba), na temelju Programa mjera za
unapređenje stanja u prostoru i na temelju
članka 23. Statuta općine Bol, vijeće općine
Bol je na 5/2012 sjednici dana 07. rujna
2012.godine donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastructure za 2012.godinu
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
U Programu gradnje objekata I uređaja
komunalne infrastructure za 2012.godinu
(“Službeni glasnik” općine Bol 11/ ) članak 4.
stavak 1. mijenja se i glasi:
“U 2012 godini predviđa se uprihoditi
1.250.000,00 kn iz komunalnog doprinosa te
se predviđa izgradnja I uređenje slijedećih
objekata I uređaja komunalne infrastructure”:
Članak 4. Točka a) se nadopunjuje sa
slijedećom stavkom:
 Gradnja kanalizacijske mreže za oborinske
vode u ulici Hrvatskih domobrana
…………………………300.000,00 kn

Članak 2.
Izmjene i dopune programa stupa na
snagu osmog dana od dana objave u
“Službenom glasniku općine Bol.
Klasa:363-03/12-01/39
Ur.broj; 2104/02-12-02/01
Bol, 10. rujna 2012.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BOL
Predsjednik
Jakša Marinković-Šimić
.............................................................................

Temeljem
članka 42. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o financiranju
jedinica lokalne samouprave i uprave
(«Narodne novine» 59/01) 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)
općinsko vijeće na 6/2012 sjednici održanoj
30. listopada 2012. godine donijelo je
ODLUKU
o prijenosu poslova
utvrđivanja i naplate općinskih poreza
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U slučaju opoziva suglasnosti ministra
financija, odluka je na snazi do 31. prosinca
godine u kojoj je suglasnost opozvana.
Članak 7.

za 2013. godinu
Članak 1.
U cijelosti se prenose poslovi
utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i
ovrhe radi naplate svih općinskih poreza na
Poreznu upravu i to:
 prirez porezu na dohodak,
 porez na potrošnju,
 porez na kuće za odmor,
 porez
na neiskorištene poduzetničke
nekretnine,
 porez na tvrtku ili naziv,
 porez na korištenje javnih površina.

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja a primjenjuje se od 01. siječnja
2013. godine.
Klasa: 410-01/12-01/50
Ur. broj: 2104/02-12-02/01
Bol, 30. listopada 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BOL
Predsjednik
Jakša Marinković-Šimić
.............................................................................

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.

Temeljem članka 109. Zakona o
proračunu (N.N. br. 87/08), članka 65.
Zakona o financiranju lokalne i regionalne
(područne)
samouprave
(N.N.
br.
117/93,33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01,
150/02), članka 17. Odluke o izvršenju
proračuna za 2011. godinu („Službeni glasnik“
br. 8/2010.) i članka 29. („Službeni glasnik“
Općine Bol br. 05/09) vijeće Općine Bol, na
svojoj 05/2012. sjednici održanoj dana 07.
rujna 2012. godine donijelo je

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

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o prihodima i
rashodima Općine Bol za razdoblje
siječanj-lipanj 2012. godine

Članak 4.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova
pripada naknada u iznosu od 5 % od ukupno
naplaćenih prihoda.

Članak 1.
U prvih šest mjeseci 2012. godine
uprihođeno je ukupno 5.474.477,00 kuna.
Troškovi u prvih šest mjeseci 2012.
godine su iznosili 6.485.125,00 kuna.
Rezultat poslovanja u prvih šest
mjeseci 2012. godine je -1.010.648,00 kuna.

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.

Članak 2.

Članak 6.

Nalaže se odgovornim osobama za
provođenje proračuna da sa općinskim
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 konto 3232933 uređenje šetnice planira se
na 90.000,00 kn
 konto 381193 materijalni troškovi za
knjižnicu planira se na 30.000,00 kn
 konto 421413 kanalizacija, Obilaznica,
Glavica planira se na 40.000,00 kn
 konto 421414 kanalizacija Obilaznica
Ćurković planira se na 380.000,00 kn
 konto 32251 sitni inventor povećava se za
40.000,00 kn (tj.od 50.000,00 na 90.000,00
kn)
 konto 32334 promotivni material povećava
se za 30.000,00 kn (od 10.000,00 na
40.000,00 kn)
 konto 32339 ostale usluge informiranja
povećava se za 30.000,00 kn Ž(od
10.000.00 na 40.000,00 kn)
 konto 32379 intelektualne usluge za
IPARD program 40.000,00 kn
 konto 38319 obeštećenje taksista planira se
na 60.000,00 kn
 Odnosno ukupni rashodi se povećavaju
za 910.000,00 kn.

sredstvima upravljaju u skladu sa Zakonom o
proračunu, uz primjerene mjere štednje tako
da se anulira gubitak iz prvog polugodišta ove
godine.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom
objave u "Službenom glasniku" Općine Bol.
Klasa: 400-05/11-01/57
Ur. broj: 2104/02-11-02/01
Bol, 10. rujna 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BOL
Predsjednik
Jakša Marinković-Šimić
.............................................................................

Na temelju članka 43. Zakona o
proračunu (NN 97/08) vijeće općine Bol je na
5/2012 sjednici dana 07. rujna 2012.godine
donijelo

Članak 2.

ODLUKU
o drugom rebalansu proračuna općine Bol
za 2012.godinu

Utvrđuje se da proračun općine Bol za
2012.godinu u stavci prihoda iznosi:
19.390.000,00 kn I u stavci rashoda iznosi
19.390.000,00 kn.

Članak 1.
Proračun općine Bol za 2012.godinu
(“Službeni glasnik” općine Bol br.10/2011) u
stavci prihoda,
 Konto 611111 HBOR povećava se za
610.000,00 kn (tj. od 1.390.000,00 kn na
2.000.000,00 kn)
 i u kontu 65311 komunalni doprinos
povećava se 300.000,00 kn (tj.od
950.000,00 kn na 1.250.000,00 kn)
 odnosno ukupni prihodi se povećavaju
za 910.000,00 kn.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog
dana nakon objave u “Službenom glasniku “
općine Bol.
Klasa:400-01/12-01/58
Ur.broj:2104/12-02/01
Bol, 10. rujna 2012.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BOL

Proračun općine Bol za 2012. Godinu
(“Službeni glasnik” općine Bol br.10/11 i
3/2012) u stavci rashoda,
 konto 3232931 uređenje Rudine planira se
na 100.000,00 kn,
 konto 3232932 uređenje tržnice planira se
na 70.000,00 kn,

Predsjednik
Jakša Marinković-Šimić
.............................................................................

Na temelju članka 117.Poslovnika
općinskog vijeća općine Bol (Službeni glasnik
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NA PODRUČJU OPĆINE BOL
ZA 2012.godinu
1.
Općinsko vijeće općine Bol je na
4/2012 sjednici održanoj dana 20.srpnja
2012.godine donijelo Odluku o Prihvaćanju
Procjene
ugroženosti
stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za općinu Bol
klasa:810-01/1-01/6;
ur.broj:2104/02-1202/01 od 23. srpnja 2012.godine a po
predhodno dobivenoj suglasnosti Državne
uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured
za zaštitu i spašavanje Split klasa: 810-03/1204/05; ur. Br.543-15-12-3 od dana
27.06.2012.godine.
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. Postrojbe civilne zaštite opće namjene
nisu popunjene ali je prijedlog za popunu
upućen državnoj upravi za zaštitu i spašavanje
dana 05. rujna 2012.godine.
U izradi su Plan civilne zaštite za područje
općine Bol i Plan zaštite i spašavanja za
područj eopćine Bol.

ZAKLJUČAK
o ponovnom stavljanju na dnevni red
1.
Donosi se zaključak o ponovnom
stavljanju na dnevni red prijedlog aakata koji
nisu bili prihvaćeni na prošloj sjednici vijeća,
odnosno u predhodnom razdoblju od šest
mjeseci.
Zaključuje se da na dnevni red mogu
biti slijedeće tri točke:
1.
Rasprava i donošenje odluke o drugom
rebalansu proračuna općine Bol za
2012.godinu
2.
Rasprava i donošenje zaključka o
razdiobi sredstava na depozitu proračun
aopćine Bol za 2012.godinu
3.
Rasprava i donošenje odluke o
izmjenama i dopunama programa gradnje
objekata
komunalne
infrastructure
za
2012.godinu.
2.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u Službenom
glasniku općine Bol.
Klasa:021-05/12-01/135
Ur.broj:2104/12-02/01
Bol, 10. rujna 2012.godine

4.
Vijeće općine Bol je na sjednici dana
10. srpnja 2009.godine donijelo odluku o
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja u
sastavu: Tihomir Marinković, Mate, Petrić,
zapovijednik stožera, Jakša Marinković Šimić,
Željko Šeravić, Nikša Bjelobradić, Teo
Bogunović, Đimi Žuvić, Ivica Ščepanović dr.
Markica Tomić i Drago Jerkin.Na temelju
dopisa Državnog ureda z azaštitu i spašavanje
vijeće općine Bol je na sjednici dana 30.
listopada 2012. Godine, za člana Stožera
umjesto Željka Šeravić imenuje Danijela
Mornar.
5.
Načelnik općine Bol je dana 02.
Svibnja 2012.godine donio Plan motrenja,
čuvanja i ophodnje i zaključak o motrilačko-

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BOL
Predsjednik
Jakša Marinković-Šimić
.............................................................................

Na temelju članka 28. stavak 1.Zakona
o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10), vijeće općine Bol je na
6/2012 sjednici dana 30. listopada 2012.
godine razmatralo
ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA
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BOL

6.
U toku 2009.godine načelnik općine
Bol je obavio nužnu obuku iz područja zaštite
i spašavanja. Općina Bol treba omogućiti
obuku i osposobljavanje i drugih članova
Stožera zaštite i spašavanja, te opremiti
službenim odorama Stožer, a postrojbu opće
namjene treba opremiti najnužnijom odjećom i
obućom

Predsjednik
Jakša Marinković-Šimić
.............................................................................

Na temelju članka 35. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (
"Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00 i 114/01), članka 391. stavak 3.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i
141/06), članka 8. Odluke
o stjecanju,
raspolaganju i upravljanju nekretninama u
vlasništvu Općine Bol ("Službeni glasnik"
Općine Bol broj 3/07) i članka 29. Statuta
Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol
broj 5/09) Općinsko vijeće Općine Bol, na 6.
sjednici održanoj dana 30. listopada 2012.
godine, donijelo je

7.
Na području općine Bol djeljuje DVD
„Bol“ od 1995.godine koje je opremljeno, a
članovi
njegove
vatrogasne
postrojbe
osposobljeni sukladno Zakonu o vatrogastvu,
Zakonu o zaštiti od požara i ostalim
podzakonskim aktima. DVD Bol raspolaže i
sanitetskim vozilom, te obavlja prijevoz
pacijenata uz prisustvo liječnika kada su
ugroženi zdravlje i život pacijenata.DVD Bol
za potrebe općine Bol obavlja i manje
komunalne intervencije na području općine.
Ministarstvo zdrastva i socijalne skrbi se dana
26. listopada 2011.godine očitovalo da općina
Bol nije ovlaštena podnositi zahtjev za
obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza ili
hitne medicine.

ODLUKU
o prodaji nekretnine
Članak 1.
Općina Bol prodaje dio nekretnine
označene kao čest. zem. 570/2, Z.U. 2953,
k.o. Bol, oznaka zemljišta vinograd, pašnjak,
površine 200 m2, Antunu Gondiju iz Bola, Uz
Pjacu 7, kojem je dio navedene čestice
potreban za formiranje građevne čestice u
skladu s lokacijskom dozvolom i idejnim
projektom oznake Z.D. 19/10-I.P. od srpnja
2012. godine izrađenom po ARHIS d.o.o. iz
Slatine po ovlaštenom arhitektu Snježani
Stipeč dipl. ing. arh. br. pečata A-56.

8.
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.
9.
Općina se obvezuje nabaviti plakate sa
znakovima za uzbunjivanje, te ih podjeliti
organizacijama i udrugama radi upoznavanja
građana sa istima.

Članak 2.
Cijena nekretnine iz prethodnog članka
iznosi
66.000,00
eura
(slovima:
šezdesetšesttisućaeura), odnosno 330 €/m2,
sukladno
procjeni
tržišne
vrijednosti
nekretnine Porezne uprave-Ispostava Supetar,
Klasa: 410-20/11-01/53, Urbroj: 513-07-1711-1 od 13. lipnja 2011. godine.
Ukupna cijena nekretnine prodavatelju
će biti isplaćena odjednom u kunskoj

10.
Ova analiza stanja zaštite i spašavanja
za 2012.godinu će se objaviti u Službenom
glasniku općine Bol.
Klasa:021-05/12-01/370
Ur.Broj:2104/12-02/01
Bol, 30. listopada 2012.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
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objave u Službenom glasniku općine Bol.
Klasa:021-05/12-01/370
Ur.Broj:2104/12-02/01
Bol, 30. listopada 2012.godine

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Bol,
kao prodavatelja i Antuna Gondija, kao kupca
regulirat će se ugovorom, za čije se sklapanje
ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.
Članak 4.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BOL
Predsjednik
Jakša Marinković-Šimić
.............................................................................

ODLUKE NAČELNIKA

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljena u "Službenom
glasniku" Općine Bol.

Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli
novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima
i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol
br. 01/10) i članka 47. Statuta Općine Bol
(„Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09)
načelnik Općine Bol dana 2. listopada 2012.
godine donio je

Klasa: 021-05/12-01/126
Ur. broj: 2104/02-12-02/01
Bol, dana 31. listopada 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BOL

ODLUKU
o dodjeli jednokratne novčane nagrade

Predsjednik
Jakša Marinković-Šimić
.............................................................................

Članak 1.

Na temelju članka 9. stavka 3. i 4.
Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10) vijeće općine Bol je na
6/2012 sjednici
dana 30. listopada
2012.godine
donijelo

Općina Bol dodjeljuje novčanu
nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna Martini
Lukreciji Bonačić za završeni preddiplomski
sveučilišni studij poslovne ekonomije smjer
poduzetništvo.
Članak 2.

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana stožera
ZIS

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku" Općine Bol.

1.
Željko Šeravić se razrješuje dužnosti
člana Stožera zaštite i spašavanja općine Bol.

Obrazloženje:

2.
Za člana Stožera zaštite i spašavanja
imenuje se Danijela Mornar, predstavnica
područnog ureda za zaštitu i spašavanje iz
Splita, mjesto prebivališta 21 217 Kaštel
Štafilič, Čurkova 2, broj faxa na poslu :260258, broj telefona na poslu 353-789, kućni
telefon 234-709, broj mob: 091/393-1384.
3.

Na temelju članka 14. stavak 1.
Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih
nagrada učenicima i studentima („Službeni
glasnik“ Općine Bol br. 01/10) načelnik
Općine Bol je dana 2. listopada 2012. godine
donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane
nagrade Martini Lukreciji Bonačić u iznosu od
1.000,00 kuna.
Člankom 14. stavak 1. Odluke je

Ova odluka stupa na snagu danom
6
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propisano da će se studentima sa područja
općine dodijeliti jednokratna novčana nagrada
za završeni preddiplomski sveučilišni studij
(prvostupnik) u iznosu od 1.000,00 kuna.
Budući da je Martina Lukrecijea Bonačić
dostavila Potvrdu Sveučilišta u Splitu,
Ekonomskog fakulteta, Klasa: 602-04/1214/1412, Ur.broj: 2181-196-05-05-12-01 od
27. rujna 2012. godine kojom se potvrđuje da
je završila preddiplomski sveučilišni studij
poslovne ekonomije smjer poduzetništvo dana
21. rujna 2012. godine i time stekla akademski
naziv Stručna prvostupnica (baccalaurea)
ekonomije, te da ima prebivalište na području
Općine Bol, odlučeno je kao u dispozitivu.

__
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donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku" Općine Bol.
Obrazloženje:
Na temelju članka 14. stavak 1.
Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih
nagrada učenicima i studentima („Službeni
glasnik“ Općine Bol br. 01/10) načelnik
Općine Bol je dana 23. listopada 2012. godine
donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane
nagrade Kristini Marinković u iznosu od
1.000,00 kuna.
Člankom 14. stavak 1. Odluke je
propisano da će se studentima sa područja
općine dodijeliti jednokratna novčana nagrada
za završeni specijalistički stručni studij u
iznosu od 1.000,00 kuna.
Budući da je Kristina Marinković
dostavila Potvrdu Sveučilišta u Splitu,
Ekonomskog fakulteta, Klasa: 602-04/1217/493, Ur.broj: 2181-196-05-05-12-01,
kojom se potvrđuje da je dana 14. rujna 2012.
godine završila specijalistički diplomski stručni
studij management smjer računovodstvo i
time stekla stručni naziv Stručna specijalistica
ekonomije, te da ima prebivalište na području
Općine Bol, odlučeno je kao u dispozitivu.

Klasa: 022-01/12-01/29
Ur. broj: 2104/02-12-02/01
Bol, 2. listopada 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BOL
Predsjednik
Jakša Marinković-Šimić
.............................................................................

Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli
novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima
i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol
br. 01/10) i članka 47. Statuta Općine Bol
(„Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09)
načelnik Općine Bol dana 23. listopada 2012.
godine donio je

Klasa: 022-01/12-01/34
Ur. broj: 2104/02-12-02/01
Bol, 23. listopada 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BOL

ODLUKU
o dodjeli jednokratne novčane nagrade

Predsjednik
Jakša Marinković-Šimić
.............................................................................

Članak 1.
Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli
novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima
i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol
br. 01/10) i članka 47. Statuta Općine Bol
(„Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09)
načelnik Općine Bol dana 9. listopada 2012.
godine donio je

Općina Bol dodjeljuje novčanu
nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna Kristini
Marinković
za
završeni
specijalistički
diplomski stručni studij management smjer
računovodstvo.
Članak 2.
Ova

ODLUKU
o dodjeli jednokratne novčane nagrade

odluka stupa na snagu danom
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Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli
novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima
i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol
br. 01/10) i članka 47. Statuta Općine Bol
(„Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09)
načelnik Općine Bol dana 23. listopada 2012.
godine donio je

Članak 1.
Općina Bol dodjeljuje novčanu
nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna Nives
Serventi za završeni specijalistički diplomski
stručni
studij
management
smjer
računovodstvo.
Članak 2.

ODLUKU
o dodjeli jednokratne novčane nagrade

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku" Općine Bol.
Obrazloženje:

Članak 1.
Na temelju članka 14. stavak 1.
Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih
nagrada učenicima i studentima („Službeni
glasnik“ Općine Bol br. 01/10) načelnik
Općine Bol je dana 9. listopada 2012. godine
donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane
nagrade Nives Serventi u iznosu od 1.000,00
kuna.
Člankom 14. stavak 1. Odluke je
propisano da će se studentima sa područja
općine dodijeliti jednokratna novčana nagrada
za završeni specijalistički stručni studij u
iznosu od 1.000,00 kuna.
Budući da je Nives Serventi dostavila
Potvrdu Sveučilišta u Splitu, Ekonomskog
fakulteta, Klasa: 602-04/12-17/422, Ur.broj:
2181-196-05-05-12-01 od 28. lipnja 2012.
godine kojom se potvrđuje da je završila
specijalistički
diplomski
stručni
studij
management smjer računovodstvo dana 15.
lipnja 2012. godine i time stekla stručni naziv
Stručna specijalistica ekonomije, te da ima
prebivalište na području Općine Bol, odlučeno
je kao u dispozitivu.

Općina Bol dodjeljuje novčanu
nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna Kristini
Marinković
za
završeni
specijalistički
diplomski stručni studij management smjer
računovodstvo.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku" Općine Bol.
Obrazloženje:
Na temelju članka 14. stavak 1.
Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih
nagrada učenicima i studentima („Službeni
glasnik“ Općine Bol br. 01/10) načelnik
Općine Bol je dana 23. listopada 2012. godine
donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane
nagrade Kristini Marinković u iznosu od
1.000,00 kuna.
Člankom 14. stavak 1. Odluke je
propisano da će se studentima sa područja
općine dodijeliti jednokratna novčana nagrada
za završeni specijalistički stručni studij u
iznosu od 1.000,00 kuna.
Budući da je Kristina Marinković
dostavila Potvrdu Sveučilišta u Splitu,
Ekonomskog fakulteta, Klasa: 602-04/1217/493, Ur.broj: 2181-196-05-05-12-01,
kojom se potvrđuje da je dana 14. rujna 2012.
godine završila specijalistički diplomski stručni
studij management smjer računovodstvo i

Klasa: 022-01/12-01/32
Ur. broj: 2104/02-12-02/01
Bol, 9. listopada 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BOL
Predsjednik
Jakša Marinković-Šimić
.............................................................................
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time stekla stručni naziv Stručna specijalistica
ekonomije, te da ima prebivalište na području
Općine Bol, odlučeno je kao u dispozitivu.
Klasa: 022-01/12-01/34
Ur. broj: 2104/02-12-02/01
Bol, 23. listopada 2012. godine

__
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propisano da će se studentima sa područja
općine dodijeliti jednokratna novčana nagrada
za završeni specijalistički stručni studij u
iznosu od 1.000,00 kuna.
Budući da je Katarina Marinković dostavila
Potvrdu Sveučilišta u Splitu, Ekonomskog
fakulteta, Klasa: 602-04/12-17/494, Ur.broj:
2181-196-05-05-12-01, kojom se potvrđuje
da je dana 14. rujna 2012. godine završila
specijalistički
diplomski
stručni
studij
management smjer računovodstvo i time
stekla stručni naziv Stručna specijalistica
ekonomije, te da ima prebivalište na području
Općine Bol, odlučeno je kao u dispozitivu.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BOL
Predsjednik
Jakša Marinković-Šimić
.............................................................................

Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli
novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima
i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol
br. 01/10) i članka 47. Statuta Općine Bol
(„Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09)
načelnik Općine Bol dana 23. listopada 2012.
godine donio je

Klasa: 022-01/12-01/35
Ur. broj: 2104/02-12-02/01
Bol, 23. listopada 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BOL

ODLUKU
o dodjeli jednokratne novčane nagrade

Predsjednik
Jakša Marinković-Šimić
.............................................................................

Članak 1.
Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli
novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima
i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol
br. 01/10) i članka 47. Statuta Općine Bol
(„Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09)
načelnik Općine Bol dana 29. listopada 2012.
godine donio je

Općina Bol dodjeljuje novčanu
nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna Katarini
Marinković
za
završeni
specijalistički
diplomski stručni studij management smjer
računovodstvo.
Članak 2.

ODLUKU
o dodjeli jednokratne novčane nagrade

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku" Općine Bol.

Članak 1.
Općina Bol dodjeljuje novčanu
nagradu u iznosu od 2.000,00 kuna Elizabeti
Marinković za završeni diplomski sveučilišni
studij poslovne ekonomije smjer management.

Obrazloženje:
Na temelju članka 14. stavak 1.
Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih
nagrada učenicima i studentima („Službeni
glasnik“ Općine Bol br. 01/10) načelnik
Općine Bol je dana 23. listopada 2012. godine
donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane
nagrade Katarini Marinković u iznosu od
1.000,00 kuna.
Člankom 14. stavak 1. Odluke je

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom glasniku" Općine
Bol.
Obrazloženje:
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BOL

Na temelju članka 14. stavak 2.
Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih
nagrada učenicima i studentima („Službeni
glasnik“ Općine Bol br. 01/10) načelnik
Općine Bol je dana 29. listopada 2012. godine
donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane
nagrade Elizabeti Marinković u iznosu od
2.000,00 kuna.
Člankom 14. stavak 2. Odluke je
propisano da će se studentima sa područja
općine dodijeliti jednokratna novčanu nagradu
za završeni preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij (magistar)
u
iznosu od 2.000,00 kuna.
Budući da je Elizabeta Marinković
dostavila Potvrdu Sveučilišta u Splitu,
Ekonomskog fakulteta, Klasa: 602-04/1216/718, Ur.broj: 2181-196-05-05-12-01 od
19. listopada 2012. godine kojom se potvrđuje
da je završila diplomski sveučilišni studij
poslovne ekonomije smjer management dana
16. listopada 2012. godine i time stekla
akademski naziv magistra ekonomije, te da
ima prebivalište na području Općine Bol,
odlučeno je kao u dispozitivu.

Predsjednik
Jakša Marinković-Šimić
.............................................................................

Klasa: 022-01/12-01/36
Ur. broj: 2104/02-12-02/01
Bol, 29. listopada 2012. godine
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Izdavač: Općina Bol, Županija Splitsko dalmatinska
Glavni i odgovorni urednik: Tihomir Marinković
Urednik: Stipe Karmelić
Tehnički urednik: Željko Bralić
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