SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BOL
List izlazi po potrebi

24.09.2009. godine

ODLUKE NAČELNIKA
Temeljem članka 34. Statuta Općine Bol
(»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 1/06),
članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i
178/04), članka 5. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora ("Službeni glasnik" Općine Bol,
br. 2/07), načelnik Općine Bol Tihomir
Marinković, donio je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja o povjeravanju
komunalnih poslova
Članak 1.
Načelnik Općine Bol donosi odluku o
raspisivanju javnog natječaja za obavljanje
komunalne djelatnosti temeljem pisanog ugovora
za održavanje nerazvrstanih cesta.
Načelnik
Općine
Bol
ovlašćuje
Jedinstveni upravni odjel Općine Bol da objavi
natječaj o raspisivanju natječaja o povjeravanju
komunalnih poslova sukladno Odluci o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju pisanog ugovora (»Službeni glasnik«
Općine Bol, broj 2/07).
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OPĆINSKI NAČELNIK
Načelnik:
Tihomir Marinković
................................................................................
Na temelju članka 6. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju pisanog ugovora („Službeni glasnik“
Općine Bol broj 2/07) i članka 34. Statuta Općine
Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol broj 1/06)
načelnik Općine Bol Tihomir Marinković, dana
31. srpnja 2009. godine, donio je

RJEŠENJE
o imenovanju povjerenstva za provedbu
javnog natječaja o povjeravanju komunalnih
poslova
Članak 1.
Radi provedbe javnog natječaja o
povjeravanju komunalnih poslova za obavljanje
komunalne djelatnosti temeljem pisanog ugovora
za održavanje nerazvrstanih cesta, imenuje se
povjerenstvo u slijedećem sastavu:
1. TIHOMIR MARINKOVIĆ, predsjednik
povjerenstva,
2. MATE PETRIĆ, član povjerenstva,
3. STIPE KARMELIĆ, član povjerenstva.

Članak 2.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u “Službenom glasniku” Općine Bol.
Klasa: 022-01/09-01/44
Ur. broj: 2104/09-02/01
Bol, 31. srpnja 2009. godine

Povjerenstvo otvara ponude pristigle na
javni natječaj o povjeravanju komunalnih poslova
za obavljanje komunalne djelatnosti temeljem
pisanog ugovora za održavanje nerazvrstanih
cesta, vrši procjenu pristiglih ponuda i daje

24.rujna, 2009.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL

prijedlog odluke o izboru najpovoljnijih
ponuditelja Općinskom vijeću Općine Bol.

Broj 06/ 2009
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Bol.

Klasa:022-05/09-01/
Ur. broj: 2104/09-02/01
Bol, 09. rujna 2009. godine

Klasa: 022-01/09-01/44
Ur. broj: 2104/09-02/02
Bol, 31. srpnja 2009. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Načelnik:
Tihomir Marinković
................................................................................

OPĆINSKI NAČELNIK
Načelnik:
Tihomir Marinković
................................................................................

Na temelju odredaba članka 7. stavka 2. i
članka 8. stavka 1. Zakona o sustavu unutarnjih
financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne
novine 141/06), načelnik Općine Bol Tihomir
Marinković dana 09. rujna 2009. godine donosi,

Na temelju odredbi članka 36. Zakona o
sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom
sektoru (Narodne novine 141/06), načelnik
Općine Bol Tihomir Marinković, dana 09. rujna
2009. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju voditelja za financijsko
upravljanje i kontrole

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Jakša
Marinković-Šimić predsjednik vijeća Općine Bol
voditeljem za financijsko upravljanje i kontrole u
Općini Bol.

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Jakša
Marinković-Šimić predsjednik vijeća Općine Bol
osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Bol.

Članak 2.
Voditelj za financijsko upravljanje i
kontrole odgovoran je za uspostavu, razvoj i
provoñenje sustava financijskog upravljanja i
kontrola u Općini Bol.

Članak 2.
Sukladno odredbama članka 36. Zakona o
sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom
sektoru predsjednik vijeća Jakša MarinkovićŠimić obvezan je:

Članak 3.

1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima i
sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati
radnje protiv nepravilnosti i prijevara,

Voditelj za financijsko upravljanje i
kontrole dužan je, uz suglasnost čelnika korisnika
proračuna, u roku šest mjeseci od dana stupanja
na snagu Zakona o sustavu unutarnjih financijskih
kontrola u javnom sektoru donijeti plan uspostave
i razvoja financijskog upravljanja i kontrola kao i
metodologiju za provoñenje plana.

2. poduzimati potrebne mjere i o tome
obavijestiti Državno odvjetništvo Republike
Hrvatske i Odsjek za suzbijanje nepravilnosti i
prijevara u Odjelu proračunskog nadzora Državne
riznice u Ministarstvu financija,

Članak 4.

3. o poduzetim mjerama obavijestiti u
roku 15 dana od dana zaprimanja obavijesti u
pisanom obliku osobu koja je upozorila na
nepravilnosti ili sumnju na prijevaru.

Voditelj za financijsko upravljanje i
kontrole
priprema
godišnje
izvješće
o
aktivnostima vezanima uz uspostavu i razvoj
financijskog upravljanja i kontrola te ga, nakon
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odobrenja čelnika korisnika proračuna, dostavlja
Ministarstvu financija, Upravi za harmonizaciju
unutarnje revizije i financijske kontrole
(Središnjoj harmonizacijskoj jedinici) do 31.
siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.
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Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove
Odluke ostvarili su:
- Hrvatska demokratska zajednica - HDZ (2
izborna kruga) u iznosu od 6.000,00 kuna
- Socijaldemokratska partija Hrvatske SDP (2
izborna kruga) u iznosu od 6.000,00 kuna
- Nezavisna općinska lista nositelja Tomislava
Marčića (1 izborni krug) u iznosu od 3.000,00
kuna

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja.
Klasa: 022-05/09-01/
Ur.broj: 2104/09-02/01
Bol, 09. rujna 2009. godine

IV.
Naknada troškova iz točke III. ove Odluke
isplatit će se na žiro-račun političke stranke
odnosno na račun nositelja liste iz sredstava
proračuna Općine Bol.

OPĆINSKI NAČELNIK
Načelnik:
Tihomir Marinković
................................................................................
Na temelju Odluke o odreñivanju visine
naknade troškova izborne promidžbe za izbor
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i
gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih
zamjenika (Narodne novine br. 48/09), Odluke o
objavi rezultata izbora za izbor načelnika Općine
Bol i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09) načelnik Općine Bol
dana 21. rujna 2009. godine donio je

Klasa: 400-01/09-01/72
Ur.broj: 2104/06-02-09-02
Bol, 21. rujna 2009. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Načelnik:
Tihomir Marinković
................................................................................
Na temelju Odluke o odreñivanju visine
naknade troškova izborne promidžbe za izbor
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (rgionalne) samouprave (Narodne
novine br. 48/09), Odluke o objavi rezultata
izbora za članove Općinskog vijeća Općine Bol i
članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09) načelnik Općine Bol
dana 21. rujna 2009. godine donio je

ODLUKU
o odreñivanju visine naknade troškova izborne
promidžbe za
izbor načelnika i zamjenika načelnika Općine
Bol
I.
Ovom Odlukom odreñuje se visina
naknade troškova izborne promidžbe za izbor
načelnika i zamjenika načelnika Općine Bol.

ODLUKU
o odreñivanju visine naknade troškova izborne
promidžbe za
izbor članova Općinskog vijeća Općine Bol

II.
Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove
Odluke ostvaruju političke stranke odnosno
nezavisni kandidati čije kandidacijske liste dobiju
najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja
birača koji su izašli na izbore u iznosu od
3.000,00 kuna u svakom izbornom krugu.

I.
Ovom Odlukom odreñuje se visina
naknade troškova izborne promidžbe za izbor
članova Općinskog vijeća Općine Bol.
II.

III.
Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove
3
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Odluke ostvaruju političke stranke i nositelji
nezavisne liste koji su na izborima za članove
Općinskog vijeća dobili najmanje jednog člana
Općinskog vijeća u iznosu od 1.500,00 kuna za
svakog člana.

Broj 06/ 2009

Grb općine Bol
Članak 1.
Kolektivno javno priznanje općine Bol
GRB OPĆINE BOL dodjeljuje se
Osnovnoj školi „Bol“ kao znak priznanja za
dugogodišnji uspješan rad iz područja odgoja i
obrazovanja.

III.
Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove
Odluke ostvarili su:

Članak 2.
- Hrvatska demokratska zajednica - HDZ (4 člana
Općinskog vijeća) u iznosu od 6.000,00 kuna
- Socijaldemokratska partija Hrvatske SDP (4
člana Općinskog vijeća) u iznosu od 6.000,00
kuna
- Nezavisna općinska lista nositelja Tomislava
Marčića (1 člana Općinskog vijeća) u iznosu od
1.500,00 kuna
- Nezavisna općinska lista nositelja Jakše
Marinkovića-Tomića (1 član Općinskog vijeća) u
iznosu od 1.500,00 kuna
- Hrvatska stranka prava - HSP (1 član Općinskog
vijeća) u iznosu od 1.500,00 kuna

Osnovnoj školi „Bol“ dodjeljuje se Grb
općine Bol izrañen od kovine na kamenoj podlozi,
pismena potvrda i novčana nagrada u iznosu od
7.000,00 kn.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave
u Službenom glasniku općine Bol.
Obrazloženje:
Osnovna škola „Bol“ započela je svoje
djelovanje kao samostalna pučka škola prije 160
godina.
U burnim političkim previranjima 19. i
20. stoljeća, pa sve do naših dana, ostvaruje svoju
temeljnu zadaću odgoja i obrazovanja mnogih
generacija bolske djece.
Osnovna škola „Bol“ iz svojih klupa je
iznjedrila mnoga značajna imena koja su svojim
stvaralačkim radom na raznim područjima davali i
daju značajni doprinos svekolikom razvoju naše
uže i šire zajednice.
Pobjedom Narodnjaka za Dalmatinski
Sabor 1883. godine narodni-hrvatski duh dobiva
„pravo grañanstva“ diljem Dalmacije, pa tako i u
općini Bol i u njezinoj Osnovnoj školi, u kojoj se
od toga vremena hrvatski jezik upotrebljava kao
službeni i nastavni jezik.
Osnovna škola Bol uspješno sudjeluje u
kulturnom i javnom životu općine Bol.
Učitelji i učenici škole u okviru izvannastavnih
aktivnosti četiri puta godišnje pripreme javne
nastupe (priredbe) za roditelje i ostale grañane
općine Bol.
Osnovna škola Bol je u poslijednjih
nekoliko godina postigla izvrsne rezultate u
obrazovnim postignućima njezinih učenika.

IV.
Naknada troškova iz točke III. ove Odluke
isplatit će se na žiro-račun političke stranke
odnosno na račun nositelja liste iz sredstava
proračuna Općine Bol.

Klasa: 400-01/09-01/71
Ur.broj: 2104/06-02-09-01
Bol, 21. rujna 2009. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Načelnik:
Tihomir Marinković
................................................................................
ODLUKE VIJEĆA

Na temelju članka 13. i 25. Odluke o
javnim priznanjima općine Bol (Službeni glasnik
općine Bol br. 4/09), Komisija za dodjelu javnih
priznanja je predložila, a vijeće općine Bol je, na
temelju članka 31. Odluke o javnim priznanjima
općine Bol, na 6/09 sjednici dana 23. srpnja 2009.
godine donijelo

Ovdje ćemo nabrojiti samo neke:
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja za 2009. godinu

- Prije dvije godine časopis National Geographic
4
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Junior proveo je meñu svojim čitateljima veliko
kviz natjecanje diljem Hrvatske. Na tom kviz
natjecanju predstavnici Osnovne škole Bol
osvojili su prvo mjesto i dobili za nagradu
sedmodnevno putovanje u SAD – Washington.

Broj 06/ 2009
Članak 1.

Pojedinačno javno priznanje općine Bol
GRB OPĆINE BOL dodjeljuje se
ocu Eugenu Bižaci O.P. kao znak priznanja za
dugogodišnji rad na području općine Bol, a
povodom 60. godišnjice misništva.

- Prošle godine Nacionalni centar za vanjsko
vrednovanje proveo je testiranje obrazovnih
postignuća meñu učenicima četvrtih i osmih
razreda u cijeloj Hrvatskoj. Na tom testiranju
bolski četvrtaši i osmaši, gotovo iz svih predmeta,
imali su rješenost testova znatno iznad
županijskog i državnog prosjeka. Ovaj rezultat
doveo je Osnovnu školu Bol na sam vrh kvalitete
rada u cijeloj Hrvatskoj.

Članak 2.
Ocu Eugenu Bižaci O.P. se dodjeljuje
Grb općine Bol izrañen od kovine na kamenoj
podlozi, pismena potvrda i novčana nagrada u
iznosu od 7.000,00 kn.
Članak 3.

-Prošle školske godine učenici naše škole imali su
vrlo dobre rezultate na testiranjima u poznavanju
školskog gradiva. Tako su na županijskom
natjecanju osvojili 1. i 7. mjesto iz matematike za
6. i 7. razred i 1. mjesto iz likovne kulture za 4. i
8. razred.

Ova odluka stupa na snagu danom objave
u Službenom glasniku općine Bol.
Obrazloženje:
Padre Eugen Bižaca je roñen u Postirima
1921. godine.
Kao jedanaestogodišnji dječak je došao u
dominikansko sjemenište na Bol kao svećenički
kandidat. Poslije male mature preselio se u Gruž,
te je u Dubrovniku, kao dominikanski kandidat
kod franjevaca završio četiri viša gimnazijska
razreda.
U dominikanski red je stupio 1941.
godine, na dominikanskoj Visokoj teološkoj školi
je završio novicijat, dvije godine filozofije i jednu
godinu teologije.
Dolaskom partizana u Dubrovnik, s još
pedesetak bogoslova je mobiliziran i poslan na
bojište.
Nakon II svjetskog rata, a prije izbora u
FNR Jugoslaviji, bez ikakvog obrazloženja je po
noći uhapšen i bez suñenja prebačen u
kažnjenički bataljon, gdje je proveo 16 mjeseci.
Nakon 26 mjeseci vojne službe, demobiliziran je
u mjesecu travnju 1947. godine , te je nastavio
studij
bogoslovije
na
zagrebačkom
Rimokatoličkom fakultetu, gdje je diplomirao iz
filozofije i bogoslovije 1952. godine.
Zareñen je za svećenika u lipnju 1949.
godine, a pastoralno je radio u Zagrebu do 1954.
godine. Tada je premješten na službu u Split, a
1959. godine drugi put dolazi na Bol, ovaj put kao
učitelj –odgojitelj sjemeništaraca.
Godine 1966. premješten je u Split na
službu prvog župnika novoosnovane župe Gospe
od ružarija i splitskog priora.
Godine 1969. treći put dolazi na Bol kao

Ovdje nabrojeni rezultati plod u dobrog
rada, te su istovremeno garancija da će tako biti i
ubuduće.
S ovim mladim ljudima i njihovim
učiteljima, Hrvatska će postati društvo znanja,
samo ako im dademo dobru šansu.

Klasa: 021-05/08-01/234
Ur.broj: 2104/08-02/01
Bol, 28. srpnja 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................
Na temelju članka 13. i 25. Odluke o
javnim priznanjima općine Bol (Službeni glasnik
općine Bol br. 4/09), Komisija za dodjelu javnih
priznanja je predložila, a vijeće općine Bol je, na
temelju članka 31. Odluke o javnim priznanjima
općine Bol, na 6/09 sjednici dana 23. srpnja 2009.
godine donijelo
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja za 2009. godinu
Grb općine Bol
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općine Bol br. 4/09), Načelnik općine Bol je
predložio, a vijeće općine Bol je na temelju
članka 31. Odluke o javnim priznanjima općine
Bol na 6/09 sjednici dana 23. srpnja 2009. godine
donijelo

samostanski prior, ali već 1971. godine odlazi u
Zagreb gdje je dva mandata bio na službi
provincijala Dominikanske provincije.
Od 1979. godine je ponovno na službi na Bolu: u
nekoliko navrata je obavljao službu samostanskog
priora i ekonoma, a prošle godine je, na vlastitu
želju, umirovljen.
Kao ekonom, prior ili provincjal, padre
Eugen je pokretao razne grañevinske i druge
podhvate. Za pedesetogodišnjeg boravka na Bolu
završeno je ureñenje samostanske crkve i
obnovljena je crkvica Sv. Ivana. Prigodom
proslave 500. obljetnice dolaska dominikanaca na
Bol sagrañena je muzejska zgrada gdje su izloženi
i pohranjeni razni vjekovima skupljani predmeti:
inkunabule,
liturgijske
knjige,
bule,
srednjovjekovne slike, numizmatička zbirka itd.
U dominikanskom muzeju je jedna od
najbogatijih arheoloških zbirki našeg podmorja
koju je u najvećm dijelu sakupio padre Eugen.
U nedostatku financijskih sredstava za održavanje
samostana i uzdržavanje samostanskog osoblja, na
inicijativu padre Eugena bolski Dominikanski
samostan se davne 1960. godine počeo baviti
turističkom djelatnošću.
Padre Eugen je najzaslužniji što je
samostanski vrt, bogat maditeranskim biljem i
raznovrsnim cvijećem, postao jedan od atrakcija
bolskog turizma.
Dominikanski samostan, zajedno sa padre
Eugenom, nije zanemario ni poljoprivredu.
Trenutno obrañuju 1000 čokota vinograda, 140
stabala maslina, dvadesetak stabala mandarina i
kivija.
Padre Eugen je najzaslužniji što su se
obnovili božični susreti dominikanaca i Boljana,
gdje se očuvala tradicija pjevanja starih kolendi.

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja ZAHVALNICA za
2009. godinu
Članak 1.
Javno priznanje ZAHVALNICA općine
Bol za 2009.godinu dodjeljuje se gospodinu
Branku Šegoviću, kao znak priznanja za
dugogodišnji uspješni rad na području kulture.
Članak 2.
Gospodinu Branku Šegoviću se dodjeljuje
ZAHVALNICA općine Bol u obliku povelje.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave
u Službenom glasniku općine Bol.
Obrazloženje:
Gospodin Branko Šegović je najugledniji
hrvatski koreograf i etnokoreolog.
Njegov etnokoreološki rad na području
narodne i plesne umjetnosti počinje 1946. godine
u splitskom društvu „Jedinstvo“. Daljnjih godina
istražuje narodne plesove Dalmacije i raznih
krajeva bivše Jugoslavije. Cijenjeni je predavačdemonstrator na domaćim i inozemnim folklornim
školama i seminarima. Voditelj je brojnih
folklornih društava.
Postavio je oko 20-tak koreografija starih
plesova društvima diljem Hrvatske i svijeta.
Radio je koreografije za otvaranje Mediteranskih
igara u Splitu i Casablanci, i za otvaranje
atletskog prvenstva Europe u Splitu.
Nakon što je na inicajativu gospoñe
Jadranke Nejašmić, 1999. godine rekonstruirana
bračka nošnja i osnovana folklorna družina
„Krejonca“, gospodin Branko Šegović nakon 40
godina istraživanja, za folklornu družinu
„Krejonca“ postavlja koreografiju starih bračkih
plesova i Bolskog kola. Osim koreografije starih
bračkih plesova, gospodin Šegović je folklornoj
družini „Krejonca“ postavio i koreografije šotića,
trogirske kvadrilje i makarskih plesova.
Gospodin Branko Šegović je već desetak

Padre Eugen Bižaca je najveći dio svog
života proveo na Bolu. Svaki napredak Bola ga
veseli, a u tom napretku i on ima velike zasluge,
zbog čega mu općina Bol daje javno priznanje
Grb općine Bol.
Klasa: 021-05/08-01/229
Ur.broj: 2104/08-02/01
Bol, 28. srpnja 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................
Na temelju članka 15. i 25. Odluke o
javnim priznanjima općine Bol (Službeni glasnik
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godina uz družinu, i zahvaljujući njegovoj
stručnoj potpori svaki njezin nastup bio je
zapažen i hvaljen.
„Krejonca“ je izmeñu ostalog nastupila na Smotri
starogradskih plesova u ðakovu, Meñunarodnoj
smotri folklora u Zagrebu, dva puta na
Vinkovačkim jesenima, više puta na smotri
folklora u Metkoviću, Splitu, Kaštelima, Murteru,
a gostovala je i kod gradišćanskih Hrvata u
Uzlopu.
Treba posebno istaknuti rad gospodina
Šegovića sa dječjom folklornom družinom iz
Bola.
Cjelokupni njegov rad, postavljanje koreografija i
probe, uvijek je bio i ostao dragovoljan.
Zahvaljujući njegovom zalaganju i
doprinosu, naša djeca i mladi dobili su kulturni
sadržaj koji je kvalitetno ispunio njihovo
slobodno vrijeme, a Bol izvorni prigram kojim je
obogaćena naša turistička ponuda, te mu općina
Bol dodjeljuje Zahvalnicu.

Broj 06/ 2009

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave
u Službenom glasniku općine Bol.
Obrazloženje:
Prof. dr. sc. Mate Škegro, dr. med.
pročelnik je Zavoda za hepatobilijarnu kirurgiju i
transplataciju abdominalnih organa u Kliničkobolničkom centru Zagreb. Specijalist je
abdominalne kirurgije.
Usavršavao se u Njemačkoj, Velikoj
Britaniji i Sloveniji. Autor je više od 120 stručnih
radova, sudjeluje na svim kiruškim kongresima u
Hrvatskoj i svijetu.
Gospodin Škegro je voditelj tima za
transplantaciju jetre u KBC Zagreb, te je prvi
radio presañivanje dijela jetre sa živog donora
kod transplantacije jetre s oca na dječaka. Na
klinici je uveo nove kirurške zahvate kod
krvarenja iz varikoziteta jednjaka, nove tehnike
kod operacije hernije i novi način kreiranja
anstomoza tankog i debelog crijeva.
Najviše se bavi kirurgijom jetre,
gušterače i laparoskopskom kirurgijom.
Od 1996. gospodin Škegro i njegova
obitelj svake godine posjećuju Bol.
Ovdje su izgradili svoju kućicu okruženu
maslinama i drugim mediteranskim biljkama.
Ovdje krijepi dušu i tijelo da bi na svome radnom
mjestu mogao bolje pomagati najtežim
bolesnicima.
Meñutim, i na odmoru gospodin Škegro
ostaje liječnik. Mnogim Boljanima je pomogao u
liječenju najtežih bolesti. Boljani ga iznimno
poštuju, a on im, kao pravi humanitarac pomaže
samozatajno i ustrajno.
Zato zahvalnicu za humanitarni rad nije
potrebno dulje obrazlagati, jer riječi ne mogu
opisati takvu vrstu zasluge.

Klasa: 021-05/09-01/231
Ur.broj: 2104/09-02/01
Bol, 28. srpnja 2008. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................
Na temelju članka 15. i 25. Odluke o
javnim priznanjima općine Bol (Službeni glasnik
općine Bol br. 4/09), Načelnik općine Bol je
predložio, a vijeće općine Bol je, na temelju
članka 31. Odluke o javnim priznanjima općine
Bol, na 6/09 sjednici dana 23. srpnja 2009. godine
donijelo
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja ZAHVALNICA za
2009. godinu

Klasa: 021-05/09-01/231
Ur.broj: 2104/09-02/01
Bol, 28. srpnja 2008. godine.

Članak 1.
Javno priznanje ZAHVALNICA općine
Bol za 2009. godinu dodjeljuje se gospodinu prof.
dr. sc. Mati Škegri, kao znak priznanja za
dugogodišnji humanitarni rad.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

Članak 2.

Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................

Gospodinu Mati Škegri se dodjeljuje
ZAHVALNICA općine Bol u obliku povelje.

Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
7
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(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09), vijeće općine Bol je na 7.sjednici , dana
22.09.2009 donijelo
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Bol, 24.rujna 2009.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................

ODLUKU
O STJECANJU NEKRETNINE „DVA
FERALA“
1.

Na temelju članka 109. i 111. Zakona
o proračunu (NN 87/08), vijeće općine Bol je
na 7/2009 sjednici dana 22.rujna 2009.godine
donijelo

Vijeće općine Bol donosi odluku da
općina Bol kupuje knjižno i vanknjižno vlasništvo
tvrtke Zlatni rat d.d. Bol kompleksa Teatrina
„Dva fearala“.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA
DJEČJEG VRTIĆA „MALI PRINC“

2.
Vijeće općine Bol ovlašćuje načelnika da
sklopi kupoprodajni ugovor u tekstu kao što je
dostavljen vijećnicima na sjednici.

1.
Klasa:021-05/09-01/213
Ur.broj:2104/09-02/01
Bol, 24.09.2009.godine

Izvanproračunski korisnik dječji vrtić
Mali princ Bol je u razdoblju siječanj-lipanj
2009.godine realizirao prihode u iznosu od
625.968,00 kn, a rashode u iznosu od
608.391,00 kn, te je ostvario višak poslovanja
u iznosu od 17.577,00 kn.

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

2.
Ovaj izvještaj će se
Službenom glasniku općine Bol.

Na temelju članka 109. i 111. Zakona
o proračunu (NN 87/08), vijeće općine Bol je
na 7/2009 sjednici dana 22. rujna 2009.godine
donijelo

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

1.
Izvanproračunski
korisnik
KJP
Grabov rat d.o.o. je u razdoblju siječanj-lipanj
2009.godine realizirao prihode u iznosu od
1.153.453,41 kn, a rashode u iznosu od
1.083.817,46
kn, te je ostvario višak
poslovanja u iznosu od 69.635, 95 kn.

Na temelju članka 109. i 111. Zakona
o proračunu (NN 87/08), vijeće općine Bol je
na 7/2009 sjednici dana 22.rujna 2009.godine
donijelo
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA
CENTRA ZA KULTURU OPĆINE BOL

2.
objaviti

u

Klasa:021-05/09-01/209
Ur.broj:2104/09-02/01
Bol, 24.rujna 2009.godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA
KJP Grabov rat d.o.o.

Ovaj izvještaj će se
Službenom glasniku općine Bol.

objaviti

u

1.

Klasa:021-05/09-01/210
Ur.broj:2104/09-02/01

Izvanproračunski korisnik Centar za
kulturu općine Bol je u razdoblju siječanj8
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Jakša Marinković Šimić
................................................................................

lipanj 2009.godine realizirao prihode u iznosu
od 325.430,00 kn, a rashode u iznosu od
266.093,00 kn, te je ostvario višak poslovanja
u iznosu od 59.337,00 kn.
2.
Ovaj izvještaj će se objaviti u
Službenom glasniku općine Bol.

Na temelju članka 15. stavka 2.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu
(»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04), na
temelju provedenog natječaja od 30. srpnja
2009. godine te članka 23. Statuta Općine Bol
(»Službeni glasnik« Općine Bol 01/06),
Općinsko vijeće Općine Bol, na 7/2009
sjednici održanoj dana 22. rujna 2009. godine,
donijelo je

Klasa:021-05/09-01/208
Ur.broj:2104/09-02/01
Bol, 24.rujna 2009.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava
obavljanje komunalnih poslova na
temelju pisanog ugovora

Na temelju članka 37. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne
novine „ 10/97) i članka 23. Statuta Općine
Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol broj
01/06) Općinsko vijeće Općine Bol, na
7/2009. sjednici održanoj dana 22. rujna 2009.
godine, donijelo je

Općina Bol povjerava obavljanje
komunalnih poslova temeljem pisanog
ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta za
područje Općine Bol, tvrtki Županijske ceste
Split d.o.o. - Društvo za održavanje i zaštitu
cesta, grañevinarstvo i projektiranje, Split,
Ruñera Boškovića 22, na rok od 4 godine.

ODLUKU
o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića
„Mali princ“ Bol

Obrazloženje:
Članak 1.
Općina Bol je dana 30. srpnja 2009.
godine objavila javni natječaj za obavljanje
komunalnih djelatnosti za održavanja
nerazvrstanih cesta za područje Općine Bol.
Po objavljenom javnom natječaju pristigla je
jedna ponuda - tvrtke Županijske ceste Split
d.o.o. - Društvo za održavanje i zaštitu cesta,
grañevinarstvo i projektiranje, Split, Ruñera
Boškovića 22.
Razmatrajući ponudu, u postupku je
utvrñeno da ona u potpunosti ispunjava uvjete
tražene natječajem, a sukladno mjerilima za
odabir ponude koja su propisana člankom 12.
Odluke o komunalnim djelatnostima koje se
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
("Službeni glasnik" Općine Bol br. 2/07) te je
Povjerenstvo za odabir ponuda predložilo da
se izabere komunalna tvrtka Županijske ceste
Split d.o.o. –Društvo za održavanje i zaštitu

Breza Marinković iz Bola, Ruñera
Boškovića 3, se imenuje za ravnatelja Dječjeg
vrtića „Mali princ“ Bol na 0,25 radnog
vremena na vrijeme od četiri godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga
dana od dana objave u „Službenom glasniku“
Općine Bol.
Klasa: 021-05/09-01/114
Ur. broj: 2104/09-02/01
Bol, 24. rujna 2009. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća
9
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cesta, grañevinarstvo i projektiranje, Split,
Ruñera Boškovića 22.
Uvjeti
obavljanja
komunalne
djelatnosti na temelju pisanog ugovora,
odreñeni objavljenim javnim natječajem od
30. srpnja 2009. godine, pobliže će se odrediti
ugovorom o povjeravanju komunalnih
poslova, sukladno odredbi članka 15. Zakona
o komunalnom gospodarstvu.

Broj 06/ 2009

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom
Odlukom
odreñuju
se
komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati
na temelju koncesije, te se utvrñuju uvjeti i
mjerila za provedbu javnog prikupljanja
ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje
tih djelatnosti na temelju koncesije na
području Općine Bol.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv Odluke Općinskog vijeća nije
dopuštena žalba, već se može pokrenuti
upravni spor u roku 30 dana od dana dostave
ovog rješenja.
Tužbu treba predati neposredno
Upravnom sudu Republike Hrvatske ili preko
pošte preporučeno, a može se izjaviti i
usmeno na zapisnik kod redovitog suda
nadležnog za pružanje pravne pomoći.
Uz tužbu se podnose i dvije preslike
pobijanog rješenja te primjerak tužbe za
tuženo upravno tijelo.
Kada se tužbom zahtijeva naknada štete,
potrebno je u tužbenom zahtjevu istaknuti
visinu štete koja se potražuje.

II.
ODREðIVANJE
DJELATNOSTI

KOMUNALNIH

Članak 2.
Komunalne djelatnosti koje se mogu
obavljati na temelju koncesije na području
Općine Bol jesu:
– opskrba pitkom vodom,
– odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
– crpenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz
septičkih, sabirnih i crnih jama,
– opskrba plinom,
– opskrba toplinskom energijom,
– prijevoz putnika u javnom prometu,
– skupljanje i odvoz komunalnog otpada,
– odlaganje komunalnog otpada,
– tržnice na malo,
– prijevoz pokojnika i
– obavljanje dimnjačarskih poslova.

Klasa: 021-05/09-01/115
Ur.broj: 2104/09-02/01
Bol, 24. rujna 2009. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

III. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA

Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................

Članak 3.
Postupak podnošenja ponuda za
obavljanje komunalnih poslova komunalnih
djelatnosti iz članka 2. ove Odluke provodi se:
- prikupljanjem ponuda
- javnim natječajem
Prikupljanju ponuda pristupit će se
kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti
u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od
200.000,00 kuna.
Javnom natječaju pristupit će se kada
vrijednost poslova komunalne djelatnosti u
godišnjem iznosu prelazi vrijednost od
200.000,00 kuna.
Odluku o prikupljanju ponuda ili

Na temelju članka 11. st. 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba) i
članka 23. Statuta Općine Bol („Službeni
glasnik“ br. 1/06) Općinsko vijeće Općine Bol
na 7/2009. sjednici održanoj 22. rujna
2009.godine donijelo je
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati
na temelju koncesije u Općini Bol
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objavi javnog natječaja donosi Općinski
načelnik Općine Bol.
Odlukom iz st. 4. ovog članka utvrñuje
se i postupak prikupljanja ponuda ili javnog
natječaja.
Članak 4.

Povjerenstva za provedbu natječaja,
- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.
Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka
objavljuje se u dnevnom tisku ili „Narodnim
novinama“ i na oglasnoj ploči Općine Bol.
Članak 7.

Postupak prikupljanja ponuda ili
javnog natječaja iz članka 3. ove Odluke
provodi Povjerenstvo za provedbu postupka
nabave roba, usluga i ustupanju radova (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo za nabavu) koje
imenuje Načelnik Općine Bol.
Povjerenstvo
se
sastoji
od
predsjednika i dva člana.

Ponude se podnose u dvostruko
zapečaćenom omotu, Općini Bol neposredno
ili putem pošte preporučeno, s naznakom «NE
OTVARAJ – ZA NATJEČAJ» u roku od 15
dana od dana objave natječaja.
Članak 8.
Uz ponudu ponuditelji su dužni
priložiti sljedeće isprave:
- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne
djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra
trgovačkog suda),
- potvrde BON 1 i BON 2,
- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima
za zadnji mjesec prije objave natječaja
(Porezna uprava, RFMIO, HZZO),
- ovjerenu izjavu da direktor tvrtke – vlasnik
obrta nije kažnjavan za kaznena djela iz
oblasti gospodarstva,
- reference tvrtke za obavljanje komunalne
djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema,
poslovni prostor, broj i struktura djelatnika,
dosadašnji poslovi).

Prikupljanje ponuda
Članak 5.
Prikupljanje ponuda provodi se
pozivom za dostavu ponude za najmanje tri
ponuditelja.
Poziv
za
dostavu
ponude
ponuditeljima upućuje Općinski načelnik
Općine Bol.
Poziv za dostavu ponude mora
sadržavati
sve
elemente
potrebne
ponuditeljima za pravilno podnošenje ponude,
koji su navedeni u članku 6. ove Odluke.
Postupak odabira ponude provodi
Povjerenstvo iz članka 4. ove Odluke na način
i u postupku odreñenom u članku 9. ove
Odluke.

Članak 9.
Povjerenstvo za provedbu natječaja iz
članka 4. ove Odluke, provesti će otvaranje
pristiglih ponuda, nakon isteka roka za
dostavu ponuda koji je ujedno i rok za
otvaranje prispjelih ponuda.
Radu Povjerenstva mogu prisustvovati
podnositelji ponuda.
O tijeku postupka otvaranja prispjelih
ponuda na javni natječaj vodi se zapisnik koji
potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva.
Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u
javnom
natječaju
smatrati
će
se
nepravovaljanim.
Na
osnovi
pristiglih
ponuda
Povjerenstvo će donijeti Zaključak o
prijedlogu za odabir ponude, te isti putem
Općinskog načelnika uputiti Općinskom

Javni natječaj
Članak 6.
Javni natječaj mora sadržavati:
- djelatnost za koju se daje koncesija,
- vrijeme na koje se daje koncesija,
- vrstu i opseg poslova,
- način odreñivanja cijene za obavljanje
poslova, te način i rok plaćanja,
- potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjavanje
ugovora o koncesiji,
- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,
- rok važenja ponude,
- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
- mjesto i vrijeme održavanja sjednice
11
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Ugovor o koncesiji s odabranim
ponuditeljem sklapa Općinski načelnik na
temelju odluke Općinskog vijeća o dodjeli
koncesije.
Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:
- djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,
- vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,
- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
- cijenu i način uplate za pruženu uslugu,
- prava i obveze davatelja koncesije,
- prava i obveze korisnika koncesije,
- jamstva korisnika koncesije,
- uvjete otkaza ugovora,
- ugovorne kazne.

vijeću Općine Bol, zajedno sa svim pristiglim
ponudama i ispravama koje uz njih prileže,
radi donošenja odluke o izboru osobe kojoj će
se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na
temelju koncesije.
Općinsko vijeće Općine Bol može
donijeti odluku da se ne izabere nijedna od
ponuda pristiglih na natječaj.
Članak 10.
Odluka o izboru osobe, odnosno
davanju koncesije za obavljanje komunalnih
poslova donosi se na temelju sljedećih
elemenata:
- poslovnog ugleda podnositelja ponude,
- sposobnosti za ostvarivanje koncesije,
- povoljnosti ponude (tehnička i financijska),
- povoljnosti ponude za provedbu mjera
očuvanja i zaštite okoliša,
- Odluka obvezatno treba sadržavati:
- djelatnost za koju se koncesija daje,
- vrijeme na koje se koncesija daje,
- visinu i način plaćanja naknade za
koncesiju,
- cijenu i način naplate za pruženu uslugu i
- obvezu koncesionara.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga
dana od dana objave u „Službenom glasniku“
Općine Bol.
Klasa: 363-01/09-01/65
Ur. broj: 2104/09-02/01
Bol, 24. rujna 2009. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

IV. MJERILA ZA ODABIR PONUDE

Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................

Članak 11.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će
se ponuda prema sljedećim kriterijima:
- reference ponuditelja za obavljanje
komunalnih poslova (broj izvršenih poslova,
oprema, poslovni prostor, broj i struktura
radnika, ponuñena cijena, uvjeti plaćanja).
1. Broj izvršenih poslova- 6 bodova
2. Oprema- 4 boda
3. Broj i struktura radnika- 5 bodova
4. Ponuñena cijena- naknada 20 bodova
5. Uvjeti plaćanja- 10 bodova
U slučaju da dva ili više ponuditelja
ostvare isti broj bodova, kao najpovoljniji
ponuditelj izabrati će se ponuditelja koji je
ostvario više bodova po osnovi ponuñene
cijene naknade.

Na osnovi članka 20. stavka 2. Zakona
o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne
novine“ broj 10/97 i 107/ 07) i članka 44.
Statuta Dječjeg vrtića „Mali princ“ u Bolu,
vijeće Općine Bol, na prijedlog Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića „Mali princ“ u Bolu,
dana 22. rujna 2009. donosi
ODLUKU
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu
djece u
Dječji vrtić „Mali princ“ u Bolu
I. UVODNE ODREDBE
Ovom Odlukom utvrñuju se načini
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji
vrtić „Mali princ“ u Bolu .

Članak 12.
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U Dječji vrtić „Mali princ“ imaju se
pravo upisivati djeca od navršenih 12 mjeseci
života do polaska u osnovnu školu.
Prednost pri upisu djece u redovne programe
vrtića u njegovom sjedištu u Bolu imaju djeca
prema slijedećim mjerilima ostvarivanja
prednosti pri upisu:

UPISI
Članak 3.
Prije upisa roditeljima će biti
ponuñene prijavnice za upis.
Obavijest o upisu biti će plakatirana na
oglasnoj ploči Općine Bol te na dječjem
vrtiću. On sadrži mjesto i vrijeme upisa,
potrebne dokumente koji se prilažu, vrijeme i
mjesto objave rezultata i druge specifične
uvjete ako postoje.
Upisi u sve skupine provodit će se od
15. svibnja do 15. lipnja rezultati upisa biti će
objavljeni na oglasnoj ploči Općine Bol te
dječjeg vrtića do 1. srpnja. kriterije za upis
donosi vijeće Općine Bol

II.
MJERILA
I
POSTUPCI
OSTVARIVANJA
PREDNOSTI
PRI
UPISU DJECE U PROGRAME DJEČJEG
VRTIĆA „MALI PRINC“
PROGRAM DJELATNOSTI
Članak 1.
Dječji vrtić „Mali princ“ će svake
pedagoške godine ostvarivati programe
odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite,
prehrane i socijalne skrbi djece predškolske
dobi na području lokalne samouprave.

POTREBNA
UPIS

1.
2.

U pedagoškoj godini vrtić će u skladu
s planom upisa provoditi slijedeće programe:
4 skupine redovitog programa za djecu od 1
god. do polaska u školu :
- 2 skupine jasličkog programa
- 1 skupina cjelodnevnog programa
- 1 skupina poludnevnog programa

MALI
PRINC

program

1 skupina 10 satnog
programa ( mlaña
jaslička dob )
1 skupina 10 satnog
programa ( starija
jaslička dob )
1 skupina 9 satnog i
5,5 satnog programa
( mješovita vrtićka
dob)
1 skupina 9 satnog i
5,5 satnog programa
( mješovita vrtićka
dob)
UKUP.
4 SKUPINE

DOKUMENTACIJA

ZA

Članak 4.

Članak 2.

objekt
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

broj
djece
15

Prijava za upis
preslika rodnog lista ili izvadak iz matične
knjige roñenih
liječničko
uvjerenje
o
obavljenom
sistematskom pregledu djeteta
potvrde o zaposlenju roditelja
preslika osobne iskaznice roditelja
potvrda o prebivalištu djeteta
dokaz o činjenicama bitnim za ostvarivanje
prednosti pri upisu
(rješenje o invalidnosti, dokumenti da je
dijete roditelja žrtve ili invalida
domovinskog rata, rješenja o dječjem
doplatku... )
UPISNI KRITERIJI

15

Članak 5.
15
Mjerila za ostvarivanje prednosti pri
upisu djece u redovne programe u skladu s
člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i
naobrazbi (N.N. 10/97 ) su :
1. djeca roditelja žrtve ili invalida
domovinskog rata
2. djeca iz obitelji s troje i više djece
3. djeca zaposlenih roditelja
4. djeca s teškoćama u razvoju

15

60
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5. djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na
uzdržavanje
6. djeca u godini prije polaska u osnovnu
školu
7. djeca roditelja koja primaju dječji doplatak

Broj 06/ 2009

upisuje u kraći posebni program u trajanju od
2,5 sati.
Djeca samohranih roditelja i djeca
uzeta na uzdržavanje- vrednuju se sa 4 boda,
Djeca u godini prije polaska u
osnovnu školu- izravan upis bez obzira na
ostale prednosti,
Djeca roditelja koja primaju dječji
doplatak- vrednuju se sa 1 bodom.
Potrebno je dostaviti presliku rješenja
o dječjem doplatku.

BODOVNI KRITERIJI
Članak 6.
Bodovni kriterij za ostvarivanje prava
upisa :

Članak 7.
Za dijete invalida Domovinskog rata –
izravan upis bez obzira na ostale prednosti. Za
ostvarivanje ove prednosti potrebno je
dostaviti presliku odgovarajućeg rješenja
nadležne ustanove.
Prema broju djece u obitelji – prvo
dijete u obitelji vrednuje se sa 1 bodom, drugo
dijete u obitelji vrednuje se sa 3 boda, treće,
četvrto i svako iduće dijete u obitelji ostvaruje
pravo na izravan upis bez obzira na ostale
prednosti.
Djeca zaposlenih roditelja – vrednuju
se 2 boda za svakog zaposlenog roditelja ili sa
2 boda za jednog zaposlenog roditelja.
Roditeljima zaposlenim tijekom cijele godine
dodjeljuje se po bod više. Za ostvarivanje ove
prednosti dostavlja se potvrda o zaposlenju.
Djeca s teškoćama u razvoju – upisuju
se izravno bez obzira na ostale prednosti ako
su stara najmanje dvije godine. Uz predočenje
dokaza nadležne zdravstvene ustanove (
preslika medicinske dokumentacije) o
smetnjama u razvoju u redovnu skupinu mogu
se upisati djeca s posebnim potrebama koja s
obzirom na vrstu i stupanj teškoće mogu
savladati osnove programa s ostalom djecom
u skupini. Uz osnovnu teškoću ne smiju imati
dodatne teškoće osim lakših poremećaja
glasovno-govorne komunikacije. U odgojnu
skupinu može se uključiti samo jedno dijete
sa teškoćama u razvoju i tada se broj djece u
redovnoj skupini smanjuje za dvoje.
U slučaju većih oštećenja koje su
potvrñene odgovarajućom dokumentacijom
zdravstvenih ustanova a dijete se uključuje u
programa na zahtjev odgovarajućih ustanova,
djetetu
se
dodjeljuje
jedna
osoba
(odgojiteljica ili stručni suradnik) te ga se

Na osnovi navedenih kriterija za svako
dijete utvrñuje se broj bodova koji služi za
utvrñivanje mjesta na ljestvici poretka ako se
prilikom upisa prijavi više djece od
planiranog.
Ako se na ljestvici poretka nañe više
djece sa istim brojem bodova od planiranog
broja za upis primit će se ono čiji roditelji
imaju manji prihod po članu obitelji, što se
dokazuje potvrdama o dohotku i imovini.
UPISNO POVJERENSTVO
Članak 8.
u upisno povjerenstvo predlažu se
sljedeće osobe :
1. Breza Marinković
2. Jelena Kalpić
3. Jadranka Doljanin
Povjerenstvo
zaprima
dokumentaciju,
provodi odabir djece prema mjerilima upisa i
po okončanju postupka rezultate dostavlja
Upravnom vijeću.
Članak 9.
U Dječji vrtić „Mali princ„ mogu se
upisati djeca koja imaju prebivalište na
području Općine Bol i čiji roditelji ili skrbnici
imaju prebivalište na području Općine Bol i
koji ispunjavaju kriterije iz čl. 6. ove odluke.
Članak 10.
U Dječji vrtić „Mali princ„ mogu se
14
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upisati i djeca koja ne ispunjavaju uvjet iz
prethodnog članka, ukoliko ima slobodnog
mjesta i u tom slučaju plaćaju ekonomsku
cijenu vrtića.
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pravilnik o proračunskom računovodstvu i
računskom planu, Zakon o javnoj nabavi i
druge zakone koje reguliraju rad financijsko
poslovanje općine, te donijeti odluku kojom
se utvrñuju uvjeti upravljanja grobljem, te
voditi grobne očevidnike i registre mrtvih.

III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.

3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavljuje u „Službenom
glasniku“ Općine Bol.

Ova odluka će se objaviti
Službenom glasniku općine Bol.

u

Klasa:021-05/09-01/217
Ur.broj:2104/09-02/01
Bol, 24.rujna 2009.godine

Klasa: 601-02/09-01/15
Ur. broj: 2104/09-02/01
Bol, 24. rujna 2009. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................

Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................

Na temelju članka 109. i 111. Zakona
o proračunu (NN 87/08), vijeće općine Bol je
na 7/2009 sjednici dana 22. rujna 2009.godine
donijelo

Na temelju Zakona o proračunu (NN
87/08), vijeće općine Bol je na 7/2009
sjednici dana 22.rujna 2009.donijelo
ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji
poslovanja općine Bol za 2008.godinu

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINSKE KNJIŽNICE „HRVATSKA
ČITAONICA“

1.
Vijeće općine Bol prihvaća izvješća o
obavljenoj reviziji poslovanja općine Bol za
2008.godinu, koja je obavljena od 18. svibnja
do 17. srpnja 2009.godine od strane Državnog
ureda za reviziju-Područni ured Split,
klasa:041-01/09-01/23.

1.
Izvanproračunski korisnik Općinska
knjižnica je u razdoblju siječanj-lipanj
2009.godine realizirala prihode u iznosu od
122.540,00 kn, a rashode u iznosu od
116.858,00 kn, te je ostvario višak poslovanja
u iznosu od 5.682,00 kn.

2.
Nalaže se jedinstvenom upravnom
odjelu da pripremi odluku o imenovanju
voditelja za financijsko upravljanje i kontrolu
te odluku o imenovanju osobe zadužene za
nepravilnosti i prijevare.
Nalaže se jedinstvenom upravnom
odjelu pripremiti odluku o izboru osobe kojoj
će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta na temelju
pisanog ugovora.
Nalaže se jedinstvenom upravnom
odjelu striktno provoditi Zakon o proračunu,

2.
Ovaj izvještaj će se
Službenom glasniku općine Bol.

objaviti

Klasa:021-05/09-01/208
Ur.broj:2104/09-02/01
Bol, 24.rujna 2009.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća
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Jakša Marinković Šimić
................................................................................
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Izdavač: Općina Bol, Županija Splitsko - dalmatinska
Glavni i odgovorni urednik: Tihomir Marinković
Urednik: Stipe Karmelić
Tehnički urednik: Željko Bralić

16

4.
5.
6.
7.
7.
8.
8.
8.
9.
9.
10.
12.
15.
15.

