
 
 

 
 

List izlazi po potrebi                                       23.11.2009. godine                     Godina  XIII - Broj 07/2009 

 
 
ODLUKE VIJEĆA 
 
 

Temeljem članka 29. Statuta Općine Bol 
(»Službeni glasnik« Općine Bol broj 05/09) i 
članka 24. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol broj 
05/09), Općinsko vijeće Općine Bol, na sjednici 
održanoj 20. studenog 2009. godine, donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o razrješenju potpredsjednika 
Općinskog vijeća Općine Bol 

 
Članak 1. 

 
Zvonko Marić se razrješava dužnosti 

potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bol. 
 

Članak 2. 
 

Danom 20. studenog 2009. godine 
Zvonku Mariću prestaju prava na temelju 
obnašanja dužnosti potpredsjednika Općinskog 
vijeća Općine Bol. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku" 
Općine Bol. 
 
Klasa: 021-05/09-01/227 
Ur. broj: 2104/09-02/01 
Bol, 20. studenog 2009. godine 
 
 
 

 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          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, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) i članaka 
29. Statuta Općine Bol  ("Službeni glasnik" 
Općine Bol br. 05/09.)  Općinsko vijeće Općine 
Bol na sjednici održanoj dana 20. studenog 2009. 
godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o prijenosu vlasništva nekretnine 

 
Članak 1. 

 
Općina Bol je upisani zemljišnoknjižni 

vlasnik nekretnine u zemljišnim knjigama 
Općinskog suda u Supetru upisane u ZU 1553, 
čest. zem. 632/6, k.o. Bol površine 50 m2, što u 
naravi predstavlja sastavni dio nekretnine Vinka 
Breškovića iz Bola, Put Oleandara 8. 

Bivša Općina Brač je 1965. godine, pri 
formiranju grañevinske parcele na čest. zem. 
665/4, na kojoj je sagrañena kuća oznake čest. 
zgr. 839, k.o. Bol, predmetnu nekretninu pripojila 
istoj i od tada i do danas ona je isključivo 
vlasništvo Vinka Breškovića, a prije njega i bivših 
vlasnika od kojih je stjecatelj kupio predmetnu 
nekretninu. 

Općina Bol u naravi nikada nije bila 
vlasnik navedene nekretnine i ne polaže nikakvo  

 
 
 

SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE BOL 
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pravo na istu,  iako se postojeće stanje nije 
sreñivalo niti u katastru niti u zemljišnim 
knjigama tako da je Općina Bol još uvijek upisana 
kao vlasnik na toj nekretnini. 

Općina Bol, zbog gore navedenih 
okolnosti, priznaje vlasništvo Vinka Breškovića iz 
Bola, Put Oleandara 8, na nekretnini označenoj 
kao čest. zem. 632/6, ZU 1553, k.o. Bol. 
 

Članak 2. 
 

Prava i obveze izmeñu Vinka Breškovića, 
kao stjecatelja i Općine Bol, kao prenositelja 
regulirat će se ugovorom o prijenosu vlasništva 
nekretnine, za čije se sklapanje ovlašćuje 
zakonski zastupnik Općine Bol načelnik Tihomir 
Marinković. 
 

Članak 3. 
 

Ova  odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a biti će objavljena u "Službenom 
glasniku" Općine Bol. 
 
Klasa: 021-05/09-01/226 
Ur.broj: 2104/09-02/01 
Bol, 20. studenog 2009. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o 
naseljima ("Narodne novine" broj 54/88) i članka 
29. Statuta Općine Bol ( Službeni glasnik br. 
05/09 ) Općinsko vijeće Općine Bol, na sjednici 
održanoj dana 20. studenog  2009. godine, 
donijelo je 
 

ODLUKU 
o odreñivanju imena ulice na području Općine 

Bol 
 

Članak 1. 
 

Ulici u naselju Bol  koja počinje od ulice 
Stara cesta prema sjeveru do ulice Novi put sa 
ogrankom od sredine ceste prema istoku takoñer 
do ulice Novi put odreñuje se ime "Uz 
Gospojicu". 

Članak 2. 
 

Ulici u naselju Bol  koja počinje od 

križanja ulice Uz pjacu i Težački put prema 
sjevero-zapadu do ulice Bračka cesta (D115) 
odreñuje se ime "Novi put". 
 

Članak 3. 
 

Ulici u naselju Bol  koja počinje od ulice 
Novi put prema sjeveru do ulice Bračka cesta (D 
115)  odreñuje se ime "Gospojica". 
 

Članak 4. 
 

Označavanje imena ulica izvršit će se na 
Ulicama na odgovarajućem obilježju. 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana 
od dana objave u "Službenom glasniku" Općine 
Bol. 
 
Klasa: 021-05/09-01/234 
Ur. broj: 2104/09-02/01 
Bol, 20. studenog 2009. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 

Temeljem članka 34. stavak 1. Zakona o 
popisima birača (»Narodne novine« broj 19/07) i 
članka 29. Statuta Općine Bol (»Službeni glasnik« 
Općine Bol br. 05/09) Općinsko vijeće Općine 
Bol, na sjednici održanoj 20. studenog 2009. 
godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o osnivanju Povjerenstva za popis birača 
 

Članak 1. 
 

Povjerenstvo za popis birača čine 
predsjednik i dva člana.Predsjednik i članovi 
povjerenstva imaju svoje zamjenike.Predsjednik i 
zamjenik predsjednika povjerenstva imenuju se iz 
redova vijećnika Općinskog vijeća, a članovi i 
zamjenici članova mogu biti imenovani iz redova 
grañana. 

Članak 2. 
 

Osniva se Povjerenstvo za popis birača s 
područja Općine Bol u sastavu: 
1. Jakša Marinkvić-Šimić, predsjednik, 
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    Srečko Karmelić, zamjenik predsjednika, 
2. Svjetlana Baković, član, 
     Ivica Klarić, zamjenik člana, 
3. Milan Čulina, član, 
    Zorana Marinković, zamjenik člana. 
 

Članak 3. 
 

Povjerenstvo za popis birača iz članka 2. 
ove Odluke provjerava pravilnost popisa birača, 
odlučuje o zahtjevima grañana sukladno članku 
29. stavak 1. Zakona o popisima birača (»Narodne 
novine« broj 19/07) i potvrñuje popis birača. 

 
Članak 4. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o imenovanju Komisije za popis 
birača ("Službeni glasnik" Općine Bol br. 01/05 ). 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u »Službenom glasniku« 
Općine Bol. 
 
Klasa: 021-05/09-01/237 
Ur. broj: 2104/09-02/01 
Bol, 20. studenog 2009. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Nar. nov. 
br. 33/2001, 60/01,129/05, 109/07, 125/08 i 
036/09), na temelju članka 7. i članka 12. Zakona 
o socijalnoj skrbi (NN br.73/97, 27/01, 59/01, 
82/01,103/03 i 79/07), te na temelju članka 29. 
Statuta općine Bol (Sl. glasnik broj 5/2009), 
Općinsko vijeće općine Bol, na sjednici održanoj 
dana 20. studenog 2009. godine donijelo je 
 

PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA 
NA PODRUČJU OPĆINE BOL 

 
I. Uvodne napomene 
 

Svatko je dužan brinuti se za 
zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba 
osoba koje je dužan uzdržavati. 

Socijalnom skrbi osigurava se i ostvaruje 

pomoć za podmirenje osobnih životnih potreba 
socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim 
osobama koje one same ili uz pomoć članova 
obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih 
osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih 
okolnosti.Takve su osobe u stanju socijalne 
potrebe i mogu biti korisnici socijalne skrbi. 
Sustav socijalne skrbi počiva na načelima 
solidarnosti i supsidijarnosti, što znači da je 
svatko dužan brinuti se za zadovoljenje svojih 
životnih potreba i potreba osoba koje je po 
zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan 
uzdržavati. Isto tako svatko je svojim radom, 
prihodima i imovinom dužan pridonositi 
spriječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite 
socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti 
članova obitelji koje se ne mogu brinuti o sebi. 
Općina Bol u okviru svog samoupravnog 
djelokruga, meñu ostalim, osigurava lokalne 
potrebe stanovnika u oblasti socijalne skrbi.  

Sukladno odredbama članka 7. Zakona o 
socijalnoj skrbi, općine i gradovi obvezni su u 
svom proračunu za potrebe socijalne skrbi 
osigurati sredstva u visini najmanje 5 % svojih 
prihoda. 

Cilj Programa socijalne zaštite jest 
sagledavanje potreba, te vrsta i oblika pomoći 
osobama u stanju socijalne potrebe na području 
općine Bol, kako bi se kroz Proračun osigurala 
potrebna sredstva i odlukom odredili korisnici i 
prava po osnovi socijalne skrbi. 
 
II. Osnovni podaci o postojećem stanju 
 

Prema popisu stanovništva iz 2001. 
godine na području općine Bol tj. u naseljima Bol 
i Murvica živi 1629 stanovnika. Prema sadašnjim, 
neslužbenim podacima u općini Bol živi 1700 
stanovnika. 

Sredstva javnog prijevoza koristi 
razmjerno mali broj stanovnika, i to zbog 
stvorenih navika korištenja osobnog prijevoza. 

Može se ustvrditi da javni prijevoz u 
najvećoj mjeri koriste osobe koje to moraju, znači 
osobe slabijeg imovnog stanja. 

Problemi vezani za gospodarsku recesiju, 
smanjeni opseg prava iz mirovinskog i 
zdrastvenog osiguranja, bolesti ovisnosti, 
otuñenje i drugo prisutni su i u općini Bol, iako 
zasigurno u manjoj mjeri nego u urbanim 
sredinama. 
 
III Oblici i opseg socijalne skrbi  
 
1. Podmirenje obroka učenika osnovnih škola 
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Za djecu korisnika pomoći za uzdržavanje, djecu 
u udomiteljskim  obiteljima, djecu samohranih 
roditelja, te djecu poginulih Hrvatskih branitelja i 
HRVI Domovinskog rata I. i II. skupine, koji 
polaze Osnovnu školu Bol, financirat će se dnevni 
obrok u školi u 100 % iznosu, ili će im se plaćati 
mjesečno 100,00 kn za osiguranje jednog 
dnevnog obroka, za vrijeme školske godine, ako 
škola nema organiziranu kantinu. 

Ovo pravo se može ostvariti na osnovi 
zahtjeva prema Odboru za socijalnu skrb općine 
Bol i uz dostavu potrebnih potvrda.Odbor donosi 
odluku o podmirenju ovih troškova i o obustavi 
podmirenja ovih troškova za pojedinu školsku 
godinu. 
  
2. Podmirenje troškova djece u ustanovama za 
predškolski odgoj 
 

Za djecu korisnika pomoći za 
uzdržavanje, djecu u udomiteljskim obiteljima, 
djecu samohranih roditelja, te djecu HRVI 
Domovinskog rata I i II skupine, koji polaze dječji 
vrtić na Bolu podmirivat će se u cijelosti troškovi 
koje bi trebali snositi roditelji te djece za njihov 
boravak u dječjem vrtiću Mali princ. 

Za djecu sa posebnim potrebama općina 
Bol će podmirivati troškove koje bi trebali snositi 
roditelji te djece za njihov boravak u dječjem 
vrtiću Mali princ i troškove stručne osobe koja 
radi sa djetetom sa posebnim potrebama. 

Ovo pravo se može ostvariti na osnovi 
zahtjeva prema Odboru za socijalnu skrb općine 
Bol i uz dostavu potrebnih potvrda. Odbor donosi 
odluku o podmirenju ovih troškova i o obustavi 
podmirenja ovih troškova za pojedinu školsku 
godinu. 
 
3. Pomoći samcima i obiteljima 
 
a) podmirenje troškova stanovanja 

Samcima i obiteljima koji nemaju 
riješeno stambeno pitanje a koji su korisnici 
pomoći za uzdržavanje, osigurat će se podmirenje 
dijela troškova stanovanja za stan potreban za 
zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. 

Navedena prava osiguravaju se za 
stanovanje na području općine Bol, uz 
ograničenja koja će spriječiti zlouporabu 
navedenog prava. 

Ovo pravo mogu ostvariti samci i obitelji 
koji najmanje poslijednjih pet godina imaju 
prijavljeno prebivalište na području općine Bol. 

Ovo pravo se može ostvariti na osnovi 
zahtjeva prema Odboru za socijalnu skrb općine 

Bol i uz dostavu potrebnih potvrda. 
Odbor donosi odluku o podmirenju ovih troškova 
i o obustavi podmirenja ovih troškova prema 
stambenom statusu korisnika. 
 
b) stalna (mjesečna) novčana pomoć 

Obiteljima sa četvero, petero ili više 
malodobne ili nezaposlene djece davati će se 
mjesečna pomoć u iznosu od 300,00 kn po 
djetetu. 

Ovo pravo će se ostvariti na osnovi 
zahtjeva prema općinskom Odboru za socijalnu 
skrb i uz dostavu potrebnih potvrda. 

Odbor donosi odluku o davanju ove 
pomoći i o obustavi ove pomoći za pojedinu 
kalendarsku godinu. 

Obiteljima sa posebno ugroženim 
socijalnim statusom (nesposobnost za rad zbog 
bolesti, česta putovanja zbog liječenja, samohrani 
roditelji sa dvoje ili više djece) može se davati 
stalna mjesečna pomoć u iznosu od 1.000,00 kn. 
Ovo pravo se može ostvariti na osnovi zahtjeva 
prema odboru za socijalnu skrb općine Bol, i uz 
dostavu potrebnih potvrda. 
Odbor donosi odluku o davanju ove pomoći i o 
obustavi ove pomoći za pojedinu kalendarsku 
godinu. 
 
c) jednokratna pomoć 

Pravo na jednokratnu pomoć u 
maksimalnom iznosu od 5.000,00 kn, mogu dobiti 
pojedinci i obitelji koji zbog trenutnih okolnosti 
nisu u stanju u cjelosti zadovoljiti osnovne 
životne potrebe. 

Ovo pravo se može ostvariti na osnovi 
zahtjeva prema općinskom Odboru za socijalnu 
skrb i uz dostavau potrebnih potvrda. 

Ovu jednokratnu pomoć isti pojednac ili 
obitelj može dobiti najviša 2 puta u jednoj 
kalendarskoj godini. Odbor donosi odluku o 
davanju ove pomoći ili obustavi ove pomoći 
prema trenutnim socijalnim prilikama ugroženog 
pojedinca ili obitelji. 

Korisnicima osobne invalidnine koji 
imaju prijavljen boravak na Bolu najkasnije 
poslijednje tri godine u povodu uskrsnih i 
božičnih  blagdana će se bez podnošenja zahtjeva, 
dati jednokratna novčana pomoć u iznosu od 
1.000,00 kuna za Uskrs i 1.000,00 kn za Božić 
(ukupno 2.000,00 kn). 

Korisnicima Doma za stare i nemoćne 
osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na Bolu 
najmanje poslijednje tri godine će se, u povodu 
uskrsnih i božićnih blagdana, bez podnošenja 
zahtjeva, dati jednokratna novčana pomoć u 
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iznosu  po 500,00 kuna za Uskrs i 500,00 kn za 
Božić (ukupno 1.000,00 kn). 

Svim osobama starijim od 80  godina koji 
najmanje zadnjih deset godina imaju prijavljeno 
prebivalište na području općine Bol, bez obzira na 
imovinsko stanje, dat će se 300,00  povodom 
Božićnih blagdana. 

Svim umirovljenicima koji najmanje 
zadnjih deset godina imaju prijavljeno 
prebivalište na području općine Bol, bez obzira na 
imovinsko stanje, dat će se 200,00  povodom 
Uskrsnih blagdana. 
 

Bolskoj udruzi umirovljenika će se, na 
osnovi zahtjeva udruge, dati jednokratna novčana 
pomoć u maksimalnom iznosu od 10.000,00 kuna 
za pomoć u ostvarivanju njihovog godišnjeg 
programa rada. 

Samohranim roditeljima čije dijete 
pohaña Osnovnu školu Bol, na početku školske 
godine će se bez podnošenja zahtjeva, dati 
jednokratna novčana pomoć u iznosu 1000,00 
kuna po djetetu. 
 
d) podmirenje pogrebnih troškova 

Financirat će se u cjelosti najnužniji 
pogrebni troškovi za osobe za koje te troškove 
nije dužan snositi nadležni Centar za socijalnu 
skrb, ako umrli nije prije smrti osigurao sredstva 
za podmirenje tih troškova (ušteñevina, 
osiguranje i drugo), te ako ne postoje osobe koje 
bi morale i mogle snositi te pogrebne troškove. 

Ovisno o okolnostima općina Bol će 
odobriti i snošenje samo dijela pogrebnih 
troškova za osobe sa socijalnim potrebama, na 
osnovi zahtjeva rodbine i na osnovi odobrenja 
načelnika općine Bol. 
 
e) pomoći za liječenje 

Ovisno o potrebama i mogućnostima, 
općina Bol će pružati pomoć za zadovoljavanje 
osnovnih životnih potreba vezanih za zdrastvenu 
zaštitu (nabava nužnih lijekova, dio troškova 
hospitalizacije bolesnika u vremenu koje prelazi 
zdrastveni standard, dio troškova prijevoza i 
smještaja izvan Bola radi liječničke terapije i dr), 
a na osnovi zahtjeva prema općinskom Odboru za 
socijalnu skrb. 

Pomoć za liječenje teških bolesnika se 
isplaćuje u maximalnom iznosu od 5.000,00 kn 
godišnje na temelju odluke Odbora. 

Načelnik može odobriti istom bolesniku 
još 5.000,00 kn godišnje. 

 
 

Vijeće općine Bol može odobriti istom 
bolesniku još 5.000,00 kn godišnje. 
IV Ostali oblici pomoći 
 
a) ugovor o doživotnom uzdržavanju 

Osobama koje raspolažu odreñenom 
imovinom, a nalaze se u stanju socijalne potrebe, 
omogućit će se sklapanje ugovora o doživotnom 
uzdržavanju sa općinom Bol.  

 
b) novoroñenom djetetu 

Prvom novoroñenom djetetu, posvojenom 
djetetu ili djetetu koji je primljen na skrbništvo u 
obitelji,  koje ima prijavljeno prebivalište na Bolu  
i čiji barem jedan roditelj prije roñenja djeteta 
ima posljednjih pet godina  prijavljeno 
prebivalište na Bolu i stvarno je boravio na Bolu 
najmanje šest mjeseci u godini prije roñenja 
djeteta, te ako drugi roditelj (ukoliko ga ima) 
prijavi boravak na Bolu najkasnije tri mjeseca 
nakon roñenja, posvojenja ili početka skrbništva 
djeteta, isplatit će se 7.000,00 kuna, na osnovi 
zahtjeva prema općini Bol i uz dostavu potrebnih 
potvrda. 

Drugom novoroñenom, posvojenom 
djetetu ili djetetu koji je primljen na skrbništvo u 
obitelji, koje ispunjava uvijete iz I. stavka isplatit 
će se 15.000,00 kn. 

Trećem novoroñenom, posvojenom 
djetetu ili djetetu koji je primljen na skrbništvo u 
obitelji,  koje ispunjava uvjete iz I. stavka isplatit 
će se 30.000,00 kn. 

Čevrtom i svakom idućem djetetu, 
posvojenom djetetu ili djetetu koji je primljen na 
skrbništvo u obitelji koje ispunjava uvjete iz I. 
stavka isplatit će se za 30.000,00 kn veći iznos od 
iznosa isplaćenog za predhodno dijete.  

Zahtjev za dodjelu ove pomoći se može 
dostaviti najkasnije šest mjeseci nakon roñenja 
djeteta, posvojenja djeteta ili početka skrbništva 
nad djetetom. 
 
c) zlatni pir 

Bračnim parovima koji slave zlatni pir, 
ako su oba bračna druga najmanje poslijednjih 
deset godina prijavljeno prebivalište na Bolu, 
isplatit će se novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 
kn, na osnovi zahtjeva prema općini Bol i uz 
dostavu potrebnih potvrda. 

Bračnim parovima koji slave dijamantni 
pir, ako su oba bračna druga najmanje 
poslijednjih deset godina prijavljeno prebivalište 
na Bolu, isplatit će se novčana pomoć u iznosu od 
5.000,00 kn, na osnovi zahtjeva prema općini Bol 
i uz dostavu potrebnih potvrda. 
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d) potpomognuta oplodnja 
Bračnim parovima, od kojih barem jedan 

bračni drug najmanje poslijednje tri godine ima 
prijavljeno prebivalište na području općine Bol, 
isplatit će se pomoć za finananciranje 
podpomognute oplodnje, na osnovi zahtjeva i uz 
dostavu potrebnih liječničkih potvrda. 

Ova pomoć se može isplatiti u 
maksimalnom iznosu od 7.000,00 kn godišnje. 
 
4. Podmirenje troškova javnog prijevoza 

Ukoliko se pravo na besplatan javni 
prijevoz po otoku Braču ne ostvaruje na osnovi 
nekih drugih prava, općina Bol će u cjelosti 
financirati javni prijevoz korisnika prava na 
uzdržavanje, članova obitelji poginulih hrtvatskih 
branitelja, HRVI Domovinskog rata prve i druge 
skupine korisnika materijalne zaštite i osoba 
starijih od 70 godina koje imaju zdrastveno 
opravdane zahtjeve za učestalo korištenje javnog 
prijevoza ( medicinske terapije i slično). 

Ovo pravo se može ostvariti na osnovi 
zahtjeva prema općinskom odboru za socijalnu 
skrb i uz dostavu potrebnih potvrda. 

Korisnicima prava na zaštitni dodatak uz 
mirovinu i invalidima sa tjelesnim oštećenjem 
preko 70 %, koji ne ostvaruju pravo na naknadu 
troškova prijevoza po drugoj osnovi, sufinancirat 
će se troškovi javnog prijevoza na području otoka 
Brača. 

Ovo pravo se može ostvariti na osnovi 
zahtjeva prema općinskom odboru za socijalnu 
skrb i uz dostavu potrebnih potvrda. 

Ukoliko se pravo na besplatan javni 
prijevoz po otoku Braču ne ostvaruje na osnovi 
nekih drugih prava, općina Bol će u cjelosti 
financirati javni prijevoz ñacima-putnicima iz 
Bola koji se školuju u srednjoškolskim 
programima na Braču, a koji programi ne postoje 
u Bolu. 

Ovo pravo se može ostvariti na osnovi 
zahtjeva prema općinskom odboru za socijalnu 
skrb i uz dostavu potrebnih potvrda. 
  
5. Potpore studentima      

Uspješnim studentima sa područja općine 
Bol dodjelivat će se mjesečne potpore u skladu sa 
odlukom vijeća općine Bol i nakon provedenog 
javnog natječaja. 

Studentima iz Bola, koji ne ispunjavaju 
uvjete za dobijanje mjesečne potpore u skladu sa 
odlukom vijeća općine Bol, a  koji žive u obitelji 
sa socijalnim potrebama isplatit će se 3.000,00 kn 
u toku školske godine.  

Ovu potporu može dati načelnik  na 

osnovi mišljenja općinskom Odboru za socijalnu 
skrb i uz dostavu potvrde o polaganju uvjeta za 
upis u tekuću školsku godinu. 
 6. Oslobañanje od plaćanja komunalne 
naknade  

Načelnik općine Bol, na osnovi 
predhodnog mišljenja Odbora za socijalnu skrb, 
može osloboditi od plaćanja komunalne naknade 
obitelji sa posebno ugroženim socijalnim 
statusom, za vrijeme ugroženosti (bolest u 
obitelji, elementarna nepogoda, ...) 

Ako već postoji zaduženje naprijed 
navedenih osoba i njihov dug na ime komunalne 
naknade, potraživanja prema njima će se 
obustaviti. 

 
 7. Prevencija ovisnosti  

U suradnji sa Osnovnom i Srednjom 
školom će se organizirati i sufinancirati 
edukativna predavanja za učenike, njihove 
roditelje, i njihove profesore na temu o borbi 
protiv ovisnosti i o bolesti  ovisnosti (zlouporaba 
droga i alkohola...). 
 
8. Sufinanciranje rada organizacija invalida i 
humanitarnih organizacija. 

Općina Bol će sufinancirati rad 
organizacije invalida i humanitarnih organizacija 
iz Bola i iz SDŽ prema mogućnostima proračuna, 
a na osnovi zahtjeva prema načelniku općine Bol i 
uz dostavu godišnjeg plana rada. 
 
IV. Završne napomene 
 

Pojedinačna prava iz ovog Programa 
(osim točke 8) osiguravat će se isključivo 
osobama koje imaju prebivalište na području 
općine Bol najmanje posljednje tri godine. 
Pojedinačna prava podliježu redovnom 
preispitivanju glede postojanja uvjeta i okolnosti s 
obzirom na koje su ostvarena. 

Program se provodi putem usvajanja 
proračuna, aktivnostima vijeća, aktivnostima 
općinskog odbora za socijalnu skrb, načelnika i 
jedinstvenog upravnog odjela na rješavanju 
pojedinačnih predmeta, te praćenjem stanja i 
njegove provedbe. 
Socijalna prava koja se ostvaruju prema ovom 
Programu su pojedinačna i jedno pravo ne 
isključuje drugo pravo iz ovog Programa. 

Ovaj Program stupa na snagu danom 
objave u Službenom glasniku općine Bol, a 
stupanjem na snagu ovog Programa prestaje 
vrijediti Program od 19. svibnja 2006. godine 
("Službeni glasnik" općine Bol br. 4/2006)  
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Klasa: 021-05/09-01/236 
ur.broj: 2104/09-02/01 
Bol, 20. studenog 2009. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 

Na temelju članka 25. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu  (NN 26/03–
pročišćeni tekst, 82/04 i Uredba 110/04) na 
temelju članka 29. Statuta općine Bol (Službeni 
glasnik br.5/09), Općinsko vijeće općine Bol je na 
sjednici održanoj  dana 20. sudenog godine 
donijelo 
 

ODLUKU O 
vrijednosti boda za izračun komunalne 

naknade 
 
I. OPĆI DIO 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom odreñuje se: 
 

1. način obračuna komunalne naknade,  
2. vrijednost boda za izračun komunalne naknade        
    i  
3. visina komunalne naknade, u kunama po m2 za 
pojedine prostore i zemljišta na kojima se plaća 
komunalna naknada.  
 
II. OBRAČUN  KOMUNALNE NAKNADE 
 

Članak 2. 
 

Komunalna naknada obračunava se po 
metru kvadratnom korisne površine i to za 
stambeni prostor, prostor koji koriste neprofitne 
organizacije,  garažni prostor, poslovni prostor 
koji služi za proizvodne djelatnosti (proizvodno-
industrijski prostor) i poslovni prostor koji služi 
za ostale djelatnosti (uslužni prostor:ugostiteljska 
djelatnost, trgovačka djelatnost i dr.), te za 
grañevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja 
poslovne djelatnosti  po metru kvadratnom 
stvarne površine. 
 

Članak 3. 
 

Iznos komunalne naknade po m2 
obračunske površine nekretnine utvrñuje se 
množenjem: 

- vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), 
odreñene u kunama po m2 (vrijednost boda), 
- koeficijenta zone (Kz) 
- koeficijenta namjene(Kn) 
III. VRIJEDNOST BODA 
 

Članak 4. 
 

Vrijednost boda  (B) utvrñuje se u iznosu 
od 0,48 kn. 
 
IV. VISINA KOMUNALNE NAKNADE 
 

Članak 5. 
 

Na osnovi gornjih članaka ove odluke, 
odreñuje se visina komunalne naknade, u kunama, 
po m2, koja se naplaćuje u mjesečnim iznosima, 
za područje općine Bol: 
- za stambeni prostor koji koriste neprofitne 
organizacije i domaćinstva.....................0,48 kuna, 
- za garažni prostor ................................0,48 kuna, 
- za poslovni prostor koji služi za proizvodne 
djelatnosti ..............................................0,48 kuna, 
- za poslovni prostor koji služi za ostale (uslužne) 
djelatnosti...............................................1,44 kuna, 
- za grañevno zemljište koje služi u svrhu 
obavljanja poslovne djelatnosti 10 % od iznosa za 
poslovni prostor ...................................0,144 kuna 
 

Članak 6. 
 

Za poslovni prostor koji služi za uslužne 
djelatnosti (ugostiteljska djelatnost, trgovačka 
djelatnost i dr.) i grañevno zemljište koje služi u 
svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju 
kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 
mjeseci u kalendarskoj godini, visina komunalne 
naknade se naplaćuje 50% od gore utvrñenog 
iznosa. 

Općinsko vijeće općine Bol utvrñuje da 
se u Bolu ni jedna poslovna djelatnost ne obavlja 
više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini. 
 
V. ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 7. 
 

Provoñenje ove odluke povjerava se 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bol, u 
skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. 
 

Članak 8. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom objave 
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u Službenom glasniku općine Bol, a primjenjuje 
se od 01. siječnja 2010. godine. 
 

Članak 9. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje vrijediti Odluka o vrijednosti boda za 
izračun komunalne naknade od 07.prosinca 2007.( 
Službeni glasnik općine Bol  6/2007 ). 
 
Klasa: 021-05/09-01/235 
Ur.broj: 2104/09-02/01 
Bol, 20. studenog 2009. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,129/05, 
109/07 i 125/08) i članka 29. i 39. Statuta Općine 
Bol ("Službeni glasnik" broj 5/09), Općinsko 
vijeće Općine Bol, na sjednici održanoj 20. 
studenog 2009. godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama odluke o javnim 

priznanjima Općine Bol 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o javnim priznanjima Općine 
Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol broj 4/09) 
članak 24. mijenja se  i glasi: 
 
"Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Nagrada 
Općine za životno djelo, Počasni grañanin Općine 
Bol, Godišnja nagrada Općine te nagrade Grb 
Općine Bol, razmatra Odbor za dodjelu javnih 
priznanja Općine Bol. 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine 
Bol ima predsjednika i 4 (četiri) člana koje 
imenuje Općinsko vijeće." 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u "Službenom glasniku" Općine 
Bol. 
 
 

Klasa: 021-05/09-01/233 
Ur. broj: 2104/09-02/01 
Bol, dana . studenog  2009. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 

Temeljem članka 29. Statuta Općine Bol 
("Službeni glasnik" Općine Bol br. 05/09) i 
članka 11. Odluke o osnivanju trgovačkog društva 
s ograničenom odgovornošću  ("Službeni glasnik" 
Općine Bol broj 2/00, 4/00, 1/01 i 2/04), 
Općinsko vijeće Općine Bol je na svojoj  sjednici 
održanoj 20. studenog 2009. donijelo 
 

ODLUKU 
o imenovanju članova Skupštine KJP Grabov 

rat d.o.o. 
 
 

Članak 1. 
 

Za člana Skupštine KJP Grabov rat d.o.o.  
imenuju se: 

 
1.Tomislav Marčić - predsjednik, 
2.Jakša Marinković-Šimić - član  
3.Branko Mikulić - član  
4.Matko Baković - član 
5.Vinko Kraljević - član 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u "Službenom glasniku"  Općine 
Bol.  
 
Klasa: 021-05/09-01/232 
Ur.broj: 2104/09-02/01 
Bol, 20. studenog 2009. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................  
  

Na temelju članaka 385.-397. Zakona o 
trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 
111/93, 34/99, 121/99-vjer. tumač., 52/00-Odluka 
USRH, 118/03 i 107/07), članka 7. i 31. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 
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broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - 
Uredba i 178/04) i članka 29. Statuta Općine Bol 
("Službeni glasnik" broj 5/09), Općinsko vijeće 
Općine Bol na sjednici održanoj 20. studenog 
2009. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju 

trgovačkog društva s ograničenom 
odgovornošću 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o osnivanju trgovačkog društva 

s ograničenom odgovornošću ("Službeni glasnik" 
Općine Bol broj 2/00, 4/00, 1/01 i 2/04) članak 
11. stavak 1. mijenja se  i glasi: 
"Skupština društva ima 5 članova koje imenuje 
vijeće Općine Bol." 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u "Službenom glasniku" Općine 
Bol. 
 
Klasa: 021-05/09-01/231 
Ur. broj: 2104/09-02/01 
Bol, dana 20. studenog  2009. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 

Temeljem članka 29. Statuta Općine Bol 
("Službeni glasnik" Općine Bol br. 05/09) i 
članka 5. Sporazuma o organiziranju Trgovačkog 
društva Vodovod Brač d.o.o., Općinsko vijeće 
Općine Bol je na svojoj  sjednici održanoj 20. 
studenog 2009. donijelo 

 
ODLUKU 

o razrješenju i imenovanju člana Skupštine 
KJP Vodovod Brač d.o.o. 

 
Članak 1. 

 
Krešimir Okmažić se razrješava dužnosti 

člana Skupštine KJP Vodovod Brač.  
 

Članak 2. 
 

Za člana Skupštine KJP Vodovod Brač 

d.o.o.  imenuje se Zvonko Marić. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u "Službenom glasniku"  Općine 
Bol.  

Članak 4. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
vrijediti Odluka o razrješenju i imenovanju člana 
Skupštine KJP Vodovod Brač d.o.o. od 04. 
listopada 2005. godine ("Službeni glasnik" 
Općine Bol  07/05). 
 
Klasa: 021-05/09-01/230 
Ur.broj: 2104/09-02/01 
Bol, 20. studenog 2009. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................  
 

Na temelju članka 29. Statuta Općine Bol 
( Službeni glasnik br. 05/09 ), Općinsko vijeće 
Općine Bol je na sjednici dana 20. studenog 2009. 
donijelo  
 

ODLUKU 
o razrješenju i imenovanju predstavnika 

Općine Bol u Skupštini Autotrans-Brač d.o.o. 
Supetar 

 
Članak 1. 

 
Razrješava se dužnosti član  Skupštine 

Autotrans-Brač d.o.o. Supetar ðimi Žuvić, a za 
člana Skupštine Autotrans-Brač d.o.o. Supetar 
imenuje se Jakša Mariković-Tomić. 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
nakon objave u "Službenom glasniku" Općine 
Bol. 
 

Članak 3. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
vrijediti Odluka o razrješenju i imenovanju 
predstavnika Općine Bol u Skupštini Autotrans-
Brač d.o.o. Supetar od 04. listopada 2005. godine 
("Službeni glasnik" 07/05).  



23.studenog, 2009.                             SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL                              Broj 07/ 2009 
 

 10 

Klasa: 021-05/09-01/229 
Ur.broj: 2104/09-02/01 
Bol, 20. studenog 2009.godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................  
    

Na temelju članka 29. Statuta Općine Bol 
("Službeni glasnik" Općine Bol broj 05/09) i 
članka 22. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol broj 05/09)  
Općinsko vijeće Općine Bol, na sjednici održanoj 
dana 20. studenog 2009. godine donosi 
 

ODLUKU 
o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Bol 
 

Članak 1. 
 

Donosi se odluka o izboru dva 
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bol i 
to: 

1. Zvonko Marić za prvog potpredsjednika 
Općinskog vijeća Općine Bol, 
 
2. Matko Baković za drugog potpredsjednika 
Općinskog vijeća Općine Bol. 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku" 
Općine Bol. 
 
Klasa: 021-05/09-01/228 
Ur. broj: 2104/09-02/01 
Bol, 20. studenog 2009. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................  
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