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SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BOL
List izlazi po potrebi

19.09.2017. godine

ODLUKE VIJEĆA

Na temelju članka 119. Zakona o sudovima
(NN28/2013, 33/2015, 82/15 i 82/16) vijeće
općine Bol je na 8/2017 sjednici dana 15. rujna
2017. donijelo
ODLUKU
o kandidatu za suca porotnika
1.
Predlaže se Skupštini splitsko-dalmatinske
županije da za suca porotnika općinskog suda u
Splitu imenuje
Ivana Karmelića iz Bola, Podan Glavice 4

2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u Službenom glasniku općine Bol.

Klasa: 740-01/17-01/64
ur.broj:2104/02-17-02/01
Bol,18. rujna 2017. godine

Godina XXI - Broj 08/2017

ODLUKU
o oslobađanju od dijela plaćanja komunalnog
doprinosa

1.
Na osnovi zahtjeva Gluten free food d.o.o. iz Bola
i Ane Petričević iz Donjeg Prološca, investitora
adrenalinskog parka na čest.zemlj.818/6 i 795/3
k.o. Bol, vijeće općine Bol donosi odluku o
oslobađanju od dijela plaćanja komunalnog
doprinosa od 90 % od punog iznosa komunalnog
doprinosa koji iznosi 241.120,00 kn, za taj zahvat u
prostoru.

2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u Službenom glasniku općine Bol.

Klasa: 363-05/17-01/54
Ur.broj: 2104/02-17-02/01
Bol, 18. rujna 2017. godine

Predsjednik vijeća:
Matko Baković

Predsjednik vijeća:
Matko Baković

Na temelju članka 6. Uredbe o postupku davanja
koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (NN
36/2004), vijeće općine Bol je na 8/2017. sjednici
dana 15.rujna 2017. godine donijelo

Na temelju članka 11. Odluke o komunalnom
doprinosu općine Bol (Službeni glasnik općine Bol
br.9/2016), vijeće općine Bol je na 8/2017 sjednici
dana 15. rujna 2017. godine donijelo

ODLUKU
o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju vijeća za
davanje koncesijskih odobrenja
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objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
1.
Donosi se odluka o izmjeni i dopuni odluke o
imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja na
području općine Bol (Službeni glasnik broj 6/2017)
tako da se u prvom članku odluke imenuju:

Klasa: 021-01/17-01/111
Ur. broj: 2104/02-17-02/01
Bol, 18. rujna 2017. godine

- Frane Radelja - član (predstavnik Upravnog
odjela za pomorstvo u SDŽ)
- Drago Jerkin, član (predstavnik nadležne lučke
kapetanije)

Predsjednik vijeća:
Matko Baković

2.
Ostale odredbe odluke o imenovanju vijeća za
koncesijska odobrenja ostaju nepromijenjene.

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu
("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15)
vijeće Općine Bol je na svojoj 8. sjednici održanoj
dana 15. rujna 2017. godine donijelo

3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u Službenom glasniku općine Bol.

polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
općine Bol za razdoblje siječanj - lipanj 2017.
godine
Članak 1.
Općina Bol je u razdoblju siječanj - lipanj 2017.
godine realizirala

Klasa: 021-05/17-01/114
Ur.broj: 2104/02-17-02/01
Bol, 18. rujna 2017. godine

•
•

Predsjednik vijeća:
Matko Baković

Prihode u iznosu od 6.053.881,00 kuna
Rashode u iznosu od 5.850.360,00 kuna

Iz navedenog proizlazi višak poslovanja u iznosu
od 203.521,00 kuna. Manjak iz prethodnih godina
iznosi 915.123,00 kuna, što bi značilo da je rezultat
poslovanja za razdoblje siječanj - lipanj 2017.
godine manjak u iznosu od 711.602,00 kuna.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Bol
("Službeni glasnik" Općine Bol broj 5/09, 11/14 i
1/15) Općinsko vijeće Općine Bol, na 8/2017
sjednici održanoj 15. rujna 2017. godine, donijelo
je

Opći dio proračuna, posebni dio proračuna,
izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom
tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim
jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te
rashoda i izdataka, prijenos proračunskim
korisnicima Općine Bol su sastavni dio ovog
izvješća i možete ga pogledati OVDJE.

ZAKLJUČAK
o neimenovanju promjenjivog člana Stručnog
tijela za ocjenu ponuda za koncesije na
pomorskom dobru
I.
Općina Bol neće imenovati promjenjivog člana
Stručnog tijela SDŽ za ocjenu ponuda za dodjelu
koncesija na pomorskom dobru na području
općine Bol.

Članak 2.
Ovaj izvještaj će se objaviti u Službenom glasniku
Općine Bol.
Klasa: 400-01/17-01/64
Ur.broj: 2104/02-17/01
Bol, 15. rujna 2017. godine

II.
Općina Bol traži od Skupštine SDŽ donošenje
odluke kojom bi se ovlaštenje za davanje koncesija
na području Općine Bol povjerilo Općini Bol.

Predsjednik vijeća:
Matko Baković

III.
Ovaj Zaključak stupa na danom donošenja, a
2

19. rujna, 2017.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL __

Broj 08/2017

- Danijela Roso, viša stručna savjetnica za
prevenciju i planiranje u PUZS Split, Kuharičeva
10, Kaštel Novi, Područni ured za zaštitu i
spašavanje, Split, telefon na poslu:353-798, 260258, mobitel 091/393-1384, član
- Zdravko Bartulović, zapovjednik postrojbe opće
namjene civilne zaštite iz Bola, Splitska 2, telefon
kući:635 275, mobitel:099/445 33 99, član
- Pavao Bonačić Proti, predstavnik Društva
Crvenog križa Brač, iz Milne, Racić 15, telefon na
poslu:631 569, mobitel:091/553 34 61, član

ODLUKE NAČELNIKA

Na temelju članka 6. Pravilnika o sastavu stožera,
načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova Stožera civilne
zaštite (NN 37/16 i 47/16), načelnik, općine Bol je
dana 31. kolovoza 2017. godine donio

2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u Službenom glasniku općine Bol.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti
odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja
od 15. srpnja 2013. godine (Službeni glasnik
općine Bol br. 6 /13 ).

ODLUKU
o imenovanju Stožera civilne zaštite općine Bol
1.
U Stožer civilne zaštite općine Bol imenuju se:
- Tihomir Marinković, načelnik općine Bol, iz Bola,
Uz potok 19, Telefon na poslu: 635-114, kućni
broj telefona:635-297, mobitel:098/422-519, član
Stožera,
- Jakov Okmažić, zamjenik načelnika, iz Bola,
David cesta 26, kućni broj telefona: 642-048,
mobitel: 099/218 98 76, zapovjednik Stožera,
- Matko Baković, Predsjednik vijeća općine Bol, iz
Bola, Rudina 34, kućni broj telefona:635-370,
mobitel 098/ 458 218 član
- Nikša Bjelobradić, zapovjednik vatrogasne
postrojbe u općini Bol, iz Bola, Podan glavice 6,
Telefon na poslu:635-582, kućni broj telefona:
635-594, mobitel:098/423-059 i 091/588 32 24,
član
- Ivica Trutanić, policijski službenik četvrte
policijske postaje Brač, iz Pučišća, Pučiških
iseljenika 8, broj telefona na poslu:631-145,
fax:630-340, kućni broj telefona:633-684,
mob:091/949 66 73, član
- Mirko Perić, direktor općinskog komunalnog
poduzeća „Grabov rat“ d.o.o. Bol, iz Bola, Loža 7,
Telefon na poslu:635-393, mobitel:091/272 70 20
član
- Goran Jekić, predsjednik DVD-a Bol, iz Bola,
Glavica 5, Telefon na poslu:740-158, kućni broj
telefona:635-930, mobitel:091/544 59 31, član,
- dr. Markica Tomić, liječnik opće prakse na Bolu
iz Bola, Porat bolskih pomoraca bb, telefon na
poslu 635-112, 717-999, kućni telefon 635-115,
mobitel:099/4210242, član
- Drago Jerkin, lučki kapetan u Kapetaniji Bol, iz
Bola, Blato 26, tel. na poslu 635-903, kućni
telefon 635-573, mobitel:098/448-136, član.

Klasa: 810-01/17-01/14
ur.broj:2104/02-17-02/01
Bol, 31. kolovoza 2017. godine

Načelnik:
Tihomir Marinković

Polugodišnji izvještaj Načelnika o izvršenju
proračuna općine Bol za 2017. godinu pogledajte
OVDJE…
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KAZALO
ODLUKE VIJEĆA
Odluka o kandidatu za suca porotnika
Odluka o oslobađanju od dijela plaćanja komunalnog doprinosa
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju vijeća za davanje koncesijskih
odobrenja
Zaključak o neimenovanju promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Bol za razdoblje siječanj - lipanj
2017. godine
ODLUKE NAČELNIKA
Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite općine Bol
Polugodišnji izvještaj Načelnika o izvršenju proračuna općine Bol za 2017. godinu

Izdavač: Općina Bol, Županija Splitsko dalmatinska
Glavni i odgovorni urednik: Tihomir Marinković
Urednik: Stipe Karmelić
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