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ODLUKE VIJEĆA 
 
 

Na temelju članka 6., točke 5. Uredbe o postupku 
davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom 
dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13) Vijeće za dodjelu 
koncesijskih odobrenja na sjednici održanoj 20. 
srpnja 2017. godine, donijelo je 
 

POSLOVNIK O RADU 
Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja za 

Općinu Bol 
 
I. UVODNA ODREDBA 
 
Članak 1. 
Ovim Poslovnikom uređuje se postupak 
konstituiranja i način rada Vijeća za davanje 
koncesijskog odobrenja za Općinu Bol (u daljnjem 
tekstu: Vijeće), i to: 
1. postupak konstituiranja Vijeća, 
2. sazivanje sjednica i utvrđivanje kvoruma, 
3. način odlučivanja Vijeća, 
4. način rada Vijeća pri razmatranju 
zahtjeva i odlučivanju o davanju koncesijskog 
odobrenja, 
5. izrada i potpisivanje akata Vijeća, 
6. vođenje zapisnika i dokumentacije Vijeća. 
 
 
II. NAČIN KONSTITUIRANJA I RADA VIJEĆA 
 
1. Postupak konstituiranja vijeća 
Članak 2. 
Prvu (konstituirajuću) sjednicu Vijeća saziva i do 
konstituiranja Vijeća predsjedava joj predsjednik 
Općinskog vijeća Bol. 

Članak 3. 
Na konstituirajućoj sjednici Vijeća članovi između 
sebe biraju predsjednika Vijeća javnim 
glasovanjem. 
Kandidata za predsjednika može predložiti svaki 
član Vijeća, a predloženi član smatra se 
kandidatom za predsjednika Vijeća ako se suglasi s 
kandidaturom. 
 
Članak 4. 
O predloženim kandidatima za predsjednika 
Vijeća, Vijeće se izjašnjava redoslijedom njihova  
kandidiranja. 
O izboru predsjednika Vijeća, Vijeće odlučuje 
većinom glasova ukupnog broja svojih glasova. 
Nakon što jedan od kandidata dobije potreban 
broj glasova iz stavka 2. ovog članka, smatra se 
izabranim za predsjednika Vijeća, a o eventualno 
preostalim kandidatima se ne glasuje. 
 
Članak 5. 
Izborom predsjednika Vijeća, Vijeće se smatra 
konstituiranim. 
Nakon izbora za predsjednika, predsjednik Vijeća 
preuzima vođenje sjednice. 
 
Članak. 6. 
Za slučaj da se Vijeće ne uspije konstituirati po 
pravilima iz članaka 1. do 5. ovog Poslovnika, 
shodnom primjenom tih pravila sazvati će se nova 
sjednica Vijeća, radi izbora predsjednika, odnosno 
konstituiranja Vijeća. 
Ako se Vijeće ne uspije konstituirati na sjednici iz 
stavka 1. ovog članka, smatrati će se da se Vijeće 
ne može konstituirati, u kojem slučaju će 
predsjednik Općinskog vijeća izvijestiti Općinsko 
vijeće, radi donošenja odgovarajuće odluke 
(razrješenja pojedinih članova Vijeća ili Vijeće u 
cjelini, te izbor novih članova). 
 

SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE BOL 
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2. Sazivanje sjednica i utvrđivanje kvoruma 
Članak 7. 
Sjednice Vijeća saziva predsjednik Vijeća, u pravilu 
pisanim pozivom i najmanje 3 dana prije 
održavanja sjednice. 
Poziv se može uputiti i elektroničkim putem - e 
mailom. 
 
Članak 8. 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika 
Vijeća, sjednicu može sazvati  član kojeg on odredi, 
u kojem slučaju on predsjedava sjednicom i 
potpisuje akte Vijeća. 
 
Članak 9. 
Smatra se da postoji kvorum za održavanje 
sjednice ako je sjednici nazočna većina od 
ukupnog broja članova Vijeća, a odlučuje većinom 
glasova nazočnih članova. 
 
3. Način odlučivanja Vijeća 
Članak 10. 
Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova, 
osim iznimno u slučaju iz članka 4. stavka 2. ovog 
Poslovnika. 
 
Članak 11. 
Članovi Vijeća odlučuju javnim glasovanjem, na 
način da se izjašnjavaju sa "za", "protiv" ili 
"suzdržan". 
 
4. Način rada Vijeća pri razmatranju zahtjeva i 
odlučivanje o davanju koncesijskog odobrenja 
Članak 12. 
Pri razmatranju zahtjeva i odlučivanju o davanja 
koncesijskog odobrenja, Vijeće postupa po 
postupovnim pravilima Glave II. Uredbe o 
postupku davanja koncesijskog odobrenja na 
pomorskom dobru (u daljnjem tekstu: Uredba), uz 
primjenu odgovarajućih pravila Zakona o općem 
upravnom postupku (u daljnjem tekstu: ZUP) o 
postupanju kolegijalnih tijela pri odlučivanju o 
upravnim stvarima. 
Administrativne, tehničke i druge poslove za 
Vijeće obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Bol 
(u daljnjem tekstu: upravno tijelo). 
 
5. Izrada i potpisivanje akata Vijeća 
Članak 13. 
Na temelju rezultata rasprave i odlučivanja na 
sjednicama Vijeća, po završetku sjednice Vijeća, 
upravno tijelo izrađuje akte i podnosi ih na potpis 
predsjedniku Vijeća, odnosno predsjedatelju 
sjednice Vijeća na kojem se donio odnosni akt. 

Predsjednik Vijeća, odnosno predsjedatelj 
potpisuje akte iz stavka 1. ovog članka, ako zaključi 
da su izrađeni u skladu sa stavovima Vijeća, a u 
suprotnom ih vraća Upravnom tijelu radi preinake 
u smislu stavova Vijeća. 
 
Članak 14. 
Po potpisu akta u smislu članka 13. ovog 
Poslovnika, upravno tijelo otprema akte i 
poduzima odgovarajuće mjere. 
 
6. Vođenje zapisnika i dokumentacije Vijeća 
Članak 15. 
O sjednici Vijeća vodi se zapisnik. 
Zapisnik Vijeća mora sadržavati podatke o mjestu 
i vremenu održavanja sjednica, nazočnim 
članovima Vijeća i drugih osoba, dnevnom redu, 
zaključcima Vijeća, potpis predsjednika i 
zapisničara. 
 
Članak 16. 
Upravno tijelo osigurava vođenje i čuvanje 
odgovarajuće dokumentacije o radu Vijeća. 
 
III. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Članak 17. 
Postupovne odredbe ovog Poslovnika uređene su 
Uredbom i ZUP-om. 
Članak 18. 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u "Službenom glasniku Općine Bol". 
 
Klasa: 021-01/02-17-01/92 
Urbroj: 2104/02-17-02/01 
Bol, 20. srpnja 2017. godine 
 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
 
Na osnovi članka 34.Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 19/2013)  i članka 
30. Statuta općine Bol  i članka 24. Poslovnika 
vijeća općine Bol (Službeni glasnik općine Bol br. 
5/2009, 11/2014 i 1/2015.) Vijeće općine Bol je na 
7/2017 sjednici dana 25. srpnja 2017. godine 
donijelo   
 

O D L U K U 
  o izboru drugog potpredsjednika općinskog 

Vijeća općine Bol 
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Članak 1.   
Utvrđuje se činjenica podnošenja ostavke 
Katarine Marčić na dužnost druge 
podpredsjednice vijeća općine Bol. 
Za drugog potpredsjednika općinskog Vijeća 
općine Bol, iz reda predstavničke manjine, na 
njihov prijedlog, bira se: 
Tonči Buljan, Blato 26, Bol 
 
Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 
objavit će se u Službenom glasniku općine Bol. 
 
Članak 3. 
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti 
odluka od 19. lipnja 2017. godine (Službeni glasnik 
općine Bol br.5/17) 
 
Klasa:021-05/17-01/101 
Urbroj: 2104/17-02/01 
Bol, 26. Srpnja 2017. godine 
 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
Na osnovi članka 39. Statuta  općine Bol i na 
temelju članka 25. Poslovnika općinskog vijeća 
(Službeni glasnik broj 5/2009, 11/2014 i 1/2015 ), 
Vijeće općine Bol je na 7/2017 sjednici dana 
25.srpnja 2017. donijelo 

 
          O D L U K U  

o razriješenju i izboru novog člana Odbora za 
izbor i imenovanje  

 
Članak 1. 
Utvrđuje se činjenica podnošenja ostavke 
Katarine Marčić u Odboru za izbor i imenovanje.  
Za novog člana Odbora za izbor i imenovanje bira 
se Nataša Paleka Jakšić. 
 
Članak 2. 
Ova  odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u Službenom glasniku općine Bol. 
 
 
Klasa:021-05/17-01/98 
Ur.broj: 2104/17-01/01 
Bol, 26. srpnja 2017. godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
Na temelju članka 3. odluke o komunalnom redu 
(Službeni glasnik općine Bol broj 2/05, 5/06, 5/07 i 
7/08) Vijeće Općine Bol je na 7 /2017 sjednici dana 
25. srpnja 2017. donijelo 
                                                       

ODLUKU 
o postavljanju spomen ploče 

 
 
Članak 1. 
Donosi se odluka o postavljanju spomen ploče 
Boljaninu Frani Radiću, povodom 160 godišnjice 
njegovog rođenja i to na sjevernoj fasadi obiteljske 
kuće (današnji hotel Kaštil). 
 
Članak 2. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u Službenom glasniku općine Bol. 
 
 
Klasa:021-05/17-01/100 
Ur.boj:2104/01-02/01 
Bol, 26. srpnja 2017.godine 
 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
Na temelju članka 35 b. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13) i na temelju članka 29. 
Statuta općine Bol („Službeni glasnik“ br. 05/09, 
11/2014 i 1/2015) vijeće općine Bol je na 7/2017 
sjednici dana 25. srpnja 2017. godine donijelo  
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća načelnika općine Bol  

 
Članak 1. 
Prihvaća se izvješće o radu načelnika općine Bol za 
razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine. 
 
Članak 2. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u „Službenom glasniku“ općine Bol. 
 
Klasa: 021-05/17-01/94 
Ur.broj: 2104/02-17-02/01 
Bol, 26. srpnja 2017. godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 
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Na temelju članka 13. i 25. Odluke o javnim 
priznanjima općine Bol (Službeni glasnik općine 
Bol br. 4/09 i 7/09), Komisija za dodjelu javnih 
priznanja je predložila, a vijeće općine Bol je, na 
temelju članka 31. Odluke o javnim priznanjima na 
7/2017 sjednici dana 25. srpnja 2017. godine 
donijelo 

O D L U K U 
o dodjeli javnog priznanja za 2017. godinu 

Grb općine Bol 
Članak 1. 
Pojedinačno  javno priznanje općine Bol GRB 
OPĆINE BOL dodjeljuje se: 
gospođi dr.sc. Neveni Škrbić Alempijević za 
izuzetne zasluge za razvitak i ugled općine Bol iz 
područja znanosti i kulture. 
 
Članak 2. 
Gospođi dr.sc.Neveni Škrbić Alempijević se 
dodjeljuje Grb općine Bol izrađen od kovine na 
kamenoj podlozi,  pismena potvrda i novčana 
nagrada u iznosu od 6.000,00 kn. 
 
Članak 3. 
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u 
Službenom glasniku općine Bol. 
 
Obrazloženje: 
Gospođa dr.sc.Nevena Škrbić Alempijević je naša 
Bolka, a rođena je u Supetru na Braču. 
Dodiplomski studij etnologije, engleskog jezika i 
književnosti završila je na filozofskom fakultetu 
sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplomiranja radila je 
kao kustosica u Etnografskom muzeju Istre u 
Pazinu. Od 2001.godine zaposlena je kao 
znanstvena novakinja u odsjeku za etnologiju i 
kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu. Godine 2013. stekla je zvanje 
izvanrednog profesora. Trenutačno ja angažirana 
kao istraživačica na znanstvenom projektu 
„Stvaranje grada: prostor, kultura, identitet“. 
Pored svog svakodnevnog rada kao profesorice 
Sveučilišta u Zagrebu, naša Nevena je našla 
vremena za sređivanje bolske etnografske zbirke 
Čečuk-Romac. 
Na popisivanju zbirke, koja sada uključuje 670 
predmeta, radili su nastavnici i studenti Odsjeka za 
etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čiji je angažman 
bio isključivo volonterski. 
Voditelj tog projekta bila je Nevena Škrbić 
Alempijević. Rad na izradi inventarne knjige ove 
zbirke obavljen je u suradnji s Ministarstvom 
kulture-konzervatorskim odjelom u Splitu. 

Riječ je o opsežnom etnografskom radu koji je 
pratio fotografiranje, opis i dokumentiranje 
podataka. Rad je počeo prije više godina, a obrada 
građe je provedena u Bolu i u Zagrebu, u više 
navrata te uz reviziju prikupljenih podataka. 
Nakon obrade većeg dijela zbirke upravo je 
Nevena oblikovala sam pijedlog upisa zbirke kao 
pokretnog dobra pri Ministarstvu kulture. Zbirka 
Čečuk-Romac upisana je u registar kulturnih 
dobara Republike Hrvatske od 2013.godine. Danas 
imao tiskani i digitalni katalog etnografske zbirke 
koja je srž budućeg bolskog etnografskog muzeja. 
Gospođa Nevena Škrbić Alempijević je svojim 
radom i dostignućima u profesionalnom životu, a 
posebno u volonterskom djelovanju za dobrobit 
općine Bol zaslužila javno priznanje Grb općine 
Bol.    
 
Klasa: 021-05/17-01/96 
Ur.broj: 2104/17-02/01 
Bol, 26. srpnja 2017. godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
 
Na temelju članka 14. i 25. Odluke o javnim 
priznanjima općine Bol (Službeni glasnik općine 
Bol br. 4/09 i 7/09), Komisija za dodjelu javnih 
priznanja je predložila, a vijeće općine Bol je, na 
temelju članka 31. Odluke o javnim priznanjima 
općine Bol, na 7/2017 sjednici dana 25. srpnja 
2017. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o dodjeli javnog priznanja  

Godišnja nagrada općine Bol za 2017 godinu 
 
Članak 1. 
Pojedinačno javno priznanje Godišnja nagrada 
općine Bol za 2017.godinu dodjeljuje se  
Gospodinu Šimi Strikomanu kao znak priznanja za 
izuzetne zasluge za razvitak i ugled općine Bol na 
područja kulture. 
 
Članak 2. 
Gospodinu Šimi Strikomanu se dodjeljuje Godišnja 
nagrada općine Bol u obliku povelje, pismena 
potvrda i novčana nagrada u iznosu od 5.000,00  
kn. 
 
Članak 3. 
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u 
Službenom glasniku općine Bol. 
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Obrazloženje: 
 
Akademski filmski i televizijski snimatelj i redatelj 
gospodin Šime Strikoman direktor je fotografije i 
snimatelj u nizu igranih, dokumentarnih i 
namjenskih filmova u kojima je surađivao s 
eminentnim hrvatskim redateljima i glumcima. Do 
sada je održao 20-tak samostalnih izložbi u zemlji i 
inozemstvu i dobitnik je niza nagrada i priznanja. 
 
Šime Strikoman je na Bolu snimio dvije Milenijske 
fotografije: povodom proslave 40-te obljetnice 
bolske Gimnazije i povodom 20-te obljetnice 
bolske Glazbene škole s knjigom i klavirom kao 
instalacijama.  
Šime Strikoman snimao je dokumentarni film 
„BookBol“ koji govori o Bolu u prvom redu kao o 
kulturnom, a zatim i turističkom središtu. Film je 
Šime Strikoman darovao bolskim prijateljima. 
Šime Strikoman napravio je film „Zmajevo selo“ na 
osnovu snimljene istoimene predstave u kojem je 
na vrlo sugestivan način prenio atmosferu 
ushićenih turista koji su posjetili Murvicu i doživjeli 
prikaz suživota puka toga pitoresknog mjesta i 
pustinjaka koji su u 15. stoljeću, bježeći pred 
Turcima, naselili špilju u brdu iznad Murvice, a u 
kasnijim stoljećima sagradili i samostane. 
Film „Zmajevo selo“ je na 19. Međunarodnom 
festivalu turističkog filma u Solinu proglašen 
najboljim filmom festivala u filmskom prikazu 
predstave iz tradicijskog života, a Zbor turističkih 
novinara HND-a i Hrvatske udruge turističkih 
novinara i pisaca u turizmu dodijelilo je Šimi 
Strikomanu nagradu „Marko Polo – slavni 
putopisac“ za najbolji turistički film.  
Na osmom festivalu Trsat-Festival hrvatskih 
katoličkih filmova, film „Zmajevo selo“ prikazan je 
u finalnoj večeri. 
Šime Strikoman snimio je i kratki dokumentarni 
film „Brač: kamen i voda“  na istoimenoj izložbi 
prošlog ljeta na bolskoj šetnici i na lokalitetu Lokve 
kod Gornjeg Humca. 
Krajnji cilj ovog filma je postizanje empatije kod 
naših gostiju za prihvaćanjem otoka Brača kao 
kulturne destinacije s cjelogodišnjom ponudom. 
Filmovi su dar bolskoj knjižnici „Hrvatskoj 
čitaonici“ . 
Od ove godine Šime Strikoman započeo je projekt 
pod nazivom „Terra Croatica - Bročko blogo“ u 
kojem će se snimati  10 000 godina bračke 
kulturne povijesti. To će biti bajkovit prikaz našeg 
otoka kroz fotografiju, fjabe, gočice, legende i 
mitove. 

 
Zbog svih gore navedenih projekata koje provodi 
Šime Strikoman  u suradnji s ravnateljicom 
Općinske knjižnice „Hrvatske čitaonice“ 
Jadrankom Nejašmić, zaslužio je Godišnju nagradu 
općine Bol za 2017.godinu. 
 
 
Klasa: 021-05/17-01/95 
Ur.broj: 2104/17-02/01 
Bol, 26. srpnja 2017. godine 
 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
 
Na osnovi članka 37. stavka 1.  Zakona o zaštiti i 
očuvanju kulturnih dobara 
(NN  69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/1
0, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15,  
44/17) vijeće općine Bol je na 7/2017. sjednici 
dana 25. srpnja 2017. godine donijelo 
 
 

ODLUKU 
o ponudi za kupnju kulturnog dobra 

 
 
Članak 1. 
Općina Bol ima namjeru koristiti svoje  pravo 
prvokupa na dijelu čest. zem. 344/1, ZU 3155 k.o. 
Bol i to u idealnom dijelu od 23/263 istočnog dijela 
čestice zemlje od 23 m2, prema geodetskom 
snimku tvrtke Geokompas d.o.o. Split broj 
333/2017 od srpnja 2017. 
O tome se obavještava punomoćnik vlasnika 
Odvjetnički ured Bartolić & Bartolić iz Zagreba, 
Splitsko-dalmatinska županija i Ministarstvo 
kulture Republike Hrvatske. 
 
Članak 2. 
Ova odluka stupa na snagu danom objave u 
Službenom glasniku općine Bol. 
 
 
Klasa: 940-01/17-01/23 
Ur.broj: 2104/02-17-02/01 
Bol, 26. srpnja 2017. godine 
 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 
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Na temelju članka 17. odluke o javnim priznanjima 
općine Bol (Službeni glasnik općine Bol broj 4/09 i 
7/09), vijeće općine Bol je na 7/2017 sjednici dana 
25. srpnja 2017. donijelo 
 

ODLUKU  
o novčanim nagradama uz javna priznanja 

 
Članak 1. 
Uz javno priznanje Godišnja nagrada općine Bol za 
2017.godinu dodjeljuje se novčana nagrada u 
iznosu od 5.000,00 kn. 
Uz javno priznanje Grb općine Bol za 2017.godinu 
dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 
6.000,00 kn. 
 
Članak 2. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u Službenom glasniku općine Bol. 
 
 
Klasa: 810-01/17-01/14 
ur.broj:2104/02-17-02/01 
Bol, 26. srpnja 2017. godine 
 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
 
Na temelju Naputka o načinu i uvjetima korištenja 
sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za 
financiranje kapitalnih projekata od interesa za 
razvoj otoka (NN 52/2015) i na temelju zakona o 
financiranju jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (NN 117/93, 
33/00,73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 
147/03, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14), vijeće 
općine Bol je na 7/2017 sjednici, dana 25. srpnja 
2017. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o listi kapitalnih projekata na području općine 

Bol od interesa za razvoj otoka Brača 
 
Sredstva ostvarena od poreza na dohodak na 
području općine Bol koja čine udio u porezu na 
dohodak izdvojen na poziciji Ministarstva 
nadležnog za otoke koriste se za financiranje 
kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka 
Brača, tj. za slijedeće kapitalne projekte: 
 

1. 
Izrada prostorno-planskih dokumenata 
podrazumijeva troškove koji su vezani uz: 

- osiguravanje baze prostornih, 
gospodarskih, socioloških i drugih 
podataka bitnih za izradu prostornog 
plana, propisanih geodetskih i drugih 
podloga i izradu prostornih planova 
uključivo s troškovima objave u tisku za 
prostorni plan šireg područja plaže Zlatni 
rat 

- osiguravanje baze prostornih, 
gospodarskih, socioloških i drugih 
podataka bitnih za izradu prostornog 
plana, propisanih geodetskih i drugih 
podloga i izradu prostornih planova 
uključivo s troškovima objave u tisku za 
prostorni plan šireg područja Vidove gore- 
Koštila. 

 
2. 
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija komunalnih i 
društvenih građevina podrazumijeva troškove koji 
su vezani uz:  

- osiguravanje odgovarajuće geodetske 
podloge, izradu projektne dokumentacije 
na odgovarajućoj geodetskoj podlozi, 
izradu parcelacijskog elaborata, 
reguliranje vlasništva u zahvatu pojedine 
građevine odnosno istoj pripadajuće 
građevne čestice, izvođenje radova uz 
osiguravanje stručnog i projektantskog 
nadzora nad izvođenjem samih radova, te 
osnovno opremanje građevina za 
izgradnju novog groblja Sv. Lucija. 

- osiguravanje odgovarajuće geodetske 
podloge, izradu projektne dokumentacije 
na odgovarajućoj geodetskoj podlozi, 
izradu parcelacijskog elaborata, 
reguliranje vlasništva u zahvatu pojedine 
građevine odnosno istoj pripadajuće 
građevne čestice, izvođenje radova uz 
osiguravanje stručnog i projektantskog 
nadzora nad izvođenjem samih radova, te 
osnovno opremanje građevina za 
izgradnju novog Vatrogasnog doma. 

- osiguravanje odgovarajuće geodetske 
podloge, izradu projektne dokumentacije 
na odgovarajućoj geodetskoj podlozi, 
izradu parcelacijskog elaborata, 
reguliranje vlasništva u zahvatu pojedine 
građevine odnosno istoj pripadajuće 
građevne čestice, izvođenje radova uz 
osiguravanje stručnog i projektantskog 
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nadzora nad izvođenjem samih radova, te 
osnovno opremanje građevina za 
arheološku zbirku odnosno zavičajni 
muzej u zgradi na adresi Ribarski put 5 
(kuća Romac – Čečuk). 

- osiguravanje odgovarajuće geodetske 
podloge, izradu projektne dokumentacije 
na odgovarajućoj geodetskoj podlozi, 
izradu parcelacijskog elaborata, 
reguliranje vlasništva u zahvatu pojedine 
građevine odnosno istoj pripadajuće 
građevne čestice, izvođenje radova uz 
osiguravanje stručnog i projektantskog 
nadzora nad izvođenjem samih radova, te 
osnovno opremanje građevina za 
multifunkcionalnu dvoranu (kino Bol) na 
adresi Vladimira Nazora 2. 

- osiguravanje odgovarajuće geodetske 
podloge, izradu projektne dokumentacije 
na odgovarajućoj geodetskoj podlozi, 
izradu parcelacijskog elaborata, 
reguliranje vlasništva u zahvatu pojedine 
građevine odnosno istoj pripadajuće 
građevne čestice, izvođenje radova uz 
osiguravanje stručnog i projektantskog 
nadzora nad izvođenjem samih radova, te 
osnovno opremanje građevina za Dom 
kulture, na adresi Frane Radića 16. 

- osiguravanje odgovarajuće geodetske 
podloge, izradu projektne dokumentacije 
na odgovarajućoj geodetskoj podlozi, 
izradu parcelacijskog elaborata, 
reguliranje vlasništva u zahvatu pojedine 
građevine odnosno istoj pripadajuće 
građevne čestice, izvođenje radova uz 
osiguravanje stručnog i projektantskog 
nadzora nad izvođenjem samih radova, te 
osnovno opremanje građevina za dječji 
vrtić Mali princ na adresi Uz pjacu 13. 

- osiguravanje odgovarajuće geodetske 
podloge, izradu projektne dokumentacije 
na odgovarajućoj geodetskoj podlozi, 
izradu parcelacijskog elaborata, 
reguliranje vlasništva u zahvatu pojedine 
građevine odnosno istoj pripadajuće 
građevne čestice, izvođenje radova uz 
osiguravanje stručnog i projektantskog 
nadzora nad izvođenjem samih radova, te 
osnovno opremanje građevina za 
parkiralište i garaže na ulasku u mjesto. 

- osiguravanje odgovarajuće geodetske 
podloge, izradu projektne dokumentacije 
na odgovarajućoj geodetskoj podlozi, 
izradu parcelacijskog elaborata, 

reguliranje vlasništva u zahvatu pojedine 
građevine odnosno istoj pripadajuće 
građevne čestice, izvođenje radova uz 
osiguravanje stručnog i projektantskog 
nadzora nad izvođenjem samih radova, te 
osnovno opremanje građevina za 
parkiralište i garaže kod hotela Bijela kuća. 

- osiguravanje odgovarajuće geodetske 
podloge, izradu projektne dokumentacije 
na odgovarajućoj geodetskoj podlozi, 
izradu parcelacijskog elaborata, 
reguliranje vlasništva u zahvatu pojedine 
građevine odnosno istoj pripadajuće 
građevne čestice, izvođenje radova uz 
osiguravanje stručnog i projektantskog 
nadzora nad izvođenjem samih radova, te 
osnovno opremanje građevina za športsku 
dvoranu kod hotela Bijela kuća. 

 
3. 
Otkup zemljišta podrazumijeva:  

- otkup postojećih čestica zemlje koje je 
osnovom stanja na terenu i postojeće 
prostorno planske dokumentacije 
nesporno da svojom cjelinom čine 
površinu na kojoj se planira izgradnja 
novog groblja, odnosno otkup zemljišta za 
novo groblje Sv. Lucija. 
 

4. 
Izgradnja rekonstrukcija i sanacija komunalne 
infrastrukture vodoopskrbe kao i odvodnje 
otpadnih i oborinskih voda obuhvaća troškove: 

- izvedbe radova na rekonstrukciji 
postojećih, podzemnih i nadzemnih 
komunalnih instalacija koje se 
rekonstruiraju zbog izgradnje sustava 
oborinskih voda u naselju Murvica. 

- izvedbe radova na rekonstrukciji 
postojećih, podzemnih i nadzemnih 
komunalnih instalacija koje se 
rekonstruiraju zbog izgradnje novih 
sustava oborinskih voda u Bolu i to na trasi 
od mehaničkog pročistača otpadnih voda 
na čest.zemlj.1675 i 1677 k.o. Bol do 
ispusta u more, izgradnje novih sustava 
oborinskih voda u Bolu i to na trasi Kupina 
– Ulica Ivana Mažuranića- Bračka cesta – 
more, izgradnje novih sustava oborinskih 
voda na trasi Blato Ratac – David cesta – 
Račić. 

- Potpuno saniranje oštećenih cesta i drugih 
javno prometnih i ostalih površina u 
zahvatu izvedenih radova na 
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rekonstruiranju i izgradnji sustava 
vodoopskrbe i odvodnje otpadnih i 
oborinskih voda u Bolu i Murvici. 
 

5. 
Financiranje izgradnje rekonstrukcije i sanacije 
komunalnih i društvenih građevina koje nisu u 
neposrednoj nadležnosti općine Bol, ali 
podrazumijeva moguće učešće općine Bol u 
sufinanciranju pojedinog kapitalnog projekta, kao 
što su: 

- Pristanište za hidroavion 
- izvedbe radova na rekonstrukciji 

postojećih, podzemnih i nadzemnih 
komunalnih instalacija koje se 
rekonstruiraju zbog izgradnje novih 
sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih 
voda u naselju Murvica. 

- izvedbe radova na rekonstrukciji 
postojećih, podzemnih i nadzemnih 
komunalnih instalacija koje se 
rekonstruiraju zbog izgradnje novih 
sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih 
voda u Bolu i to na trasi od mehaničkog 
pročistača otpadnih voda na 
čest.zemlj.1675 i 1677 k.o. Bol do ispusta 
u more. 

 
 
6. 
Ova lista kapitalnih projekata je sastavni dio 
Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih 
projekata od interesa za razvoj otoka Brača. 
 
7.  
Ovlašćuje se načelnik općine Bol za potpisivanje 
sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih 
projekata od interesa za razvoj otoka Brača i 
posebne ugovore o realizaciji kapitalnih projekata 
od interesa za razvoj otoka Brača. 
 
7. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u Službenom glasniku općine Bol. 
 
 
Klasa: 021-05/17-01/97 
Ur. broj: 2104/17-02/01 
 
Bol,  26. srpnja 2017. godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 

Na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o prijevozu 
u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 
82/13) i članka 29. Statuta Općine Bol ("Službeni 
glasnik" broj 5/09, 11/14 i 1/15) Općinsko vijeće 
Općine Bol, na sjednici 2/2017 održanoj  27. ožujka 
2017. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama odluke o autotaksi 

prijevozu 
 
 

Članak 1. 
 
U članku 29.  stavak 1. Odluke o autotaksi 
prijevozu (Službeni glasnik br. 8/2016) brišu se 
alineje 1. 5. i 6.  
 

Članak 2. 
 
U prijelaznim i završnim odredbama članak 29. 
postaje članak  30., a članci 30. i 31. postaju članci 
31. i 32.  
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 
objave u »Službenom glasniku Općine Bol«. 
 
Klasa: 021-05/17-01/24 
Ur. broj: 2104/17-02/01 
Bol, 28. ožujka 2017. godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar 
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ODLUKE NAČELNIKA 
 
 
 
Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 
91/96, 68/98, 137/99-Odluka USRH, 22/00-Odluka 
USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,146/08, 
38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)  i članka 47. 
Statuta Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol 
broj 5/09, 11/14 i 1/15)  Načelnik Općine Bol dana 
26. srpnja 2017. godine, donio je 
 

ZAKLJUČAK 
o određivanju prinudnog upravitelja zgrada 

 
1. Određuje se Scripea d.o.o. za 

graditeljstvo, upravljanje i održavanje 
stambenih i  

poslovnih zgrada iz Škripa, 21410 Postira, Otok 
Brač, prinudnim upraviteljem slijedećih 
višestambenih zgrada na području Općine Bol na 
adresi: 

- Stara cesta 16, kč.br. 571/1 
- Stara cesta 17, kč.br. 571/2 
- Stara cesta 18, kč.br. 573/5 

- Stara cesta 19, kč.br. 573/3 
- Stara cesta 20, kč.br. 573/1 
- Hrvatskih domobrana 11,    kč.br. 585/1 
- Hrvatskih domobrana 11A,  kč.br. 585/5   
- Hrvatskih domobrana 11B,  kč.br. 585/4 
- Hrvatskih domobrana 11C,  kč.br. 577/2 

            2. Prinudni će upravitelj utvrditi za svaku 
zgradu posebno godišnje troškove upravljanja, 
rasporediti troškove na suvlasnike prema 
suvlasničkim udjelima, utvrditi mjesečnu naknadu, 
te osigurati naplatu redovnim odnosno ovršnim 
putem. 
            Troškovi upravljanja iz prethodnog stavka 
ove točke podrazumijevaju sredstva potrebna za 
podmirenje troškova: 
            - redovnog održavanja zajedničkih dijelova i 
uređaja zgrade u graditeljskom i funkcionalnom 
stanju, 
            - hitnih i nužnih popravaka zajedničkih 
dijelova i uređaja zgrade, 
            - osiguranja zgrade kod osiguravajućeg 
društva, 
            - poslovanja prinudnog upravitelja. 
            3. Prinudni upravitelj dužan je poslove 
upravljanja obavljati pažnjom dobrog gospodara. 
            4. Prinudni upravitelj prestaje obavljati 
poslove upravljanja zgradom primitkom obavijesti 

da su suvlasnici zgrade sklopili međuvlasnički 
ugovor i ugovor o upravljanju zgradom. 
            Prinudni upravitelj dužan je izvršiti 
primopredaju i predstavniku suvlasnika dostaviti 
izvješće o radu, naročito o poduzetim radovima i 
do tada utrošenim sredstvima zajedničke pričuve, 
te na račun zgrade dostaviti sredstva zajedničke 
pričuve koja joj pripadaju. 
            5. Očevidnike zgrada iz točke 1. ovog 
zaključka vodi Jedinstveni upravni odjel Općine 
Bol. 
            6. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenom glasniku“ 
Općine Bol.  
 
KLASA: 022-01/17-01/12  
URBROJ: 2104/02-17-02/01  
Bol, 26. srpnja 2017. Godine 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Načelnik: 
Tihomir Marinković 
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