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Godina XVIII - Broj 10/2014

ODLUKE VIJEĆA

Proračun općine Bol za 2014.godinu (Službeni
glasnik općine Bol br.11/2013) u strani rashoda
povećava se:

Na temelju članka 43. Zakona o
proračunu (NN 97/08) vijeće općine Bol je na
8/2014 sjednici dana 3. listopada 2014. godine
donijelo

Konto 31111, plaće za zaposlene povećava se za
60.000,00 kn i iznosi: 1.969.000.00 kn

ODLUKU
O DRUGOM REBALANSU PRORAČUNA OPĆINE
BOL ZA 2014.GODINU
Članak 1.
Proračun općine Bol za 2014.godinu (Službeni
glasnik općine Bol broj 11/2013) u strani prihoda
povećava se:

Konto 322312, trošak električne energije u
poslovnim prostorima povećava se za 100.000,00
kn i iznosi 175.000,00 kn.
Konto 3232941, održavanje kanalizacije (za tri
mjeseca) povećava se za 20.000,00 kn i iznosi
20.000,00 kn.
Konto 323299, održavanje poljskih puteva i
biciklističkih staza povećava se za 10.000,00 kn i
iznosi 35.000,00 kn

Konto 64216, naknada za koncesije na javnim
cestama povećava se za 80.000,00 kn i iznosi
150.000,00 kn.

Konto 32376, usluge vještačenja povećava se za
30.000,00 kn i iznosi 40.000,00 kn

Konto 64217, koncesija za upotrebu pomorskog
dobra povećava se za 200.000,00 kn i iznosi
900.000,00 kn

Konto 343493, prijenos provizije 5 % Vodovodu
d.o.o. iz 2013.godine, povećava se za 50.000,00
kn i iznosi 50.000,00 kn.

Konto 64214, naknada za koncesije na
pomorskom dobru povećava se za 1.350.000,00
kn i iznosi 3.150.000,00 kn

Konto 37217, porodiljske naknade, povećava se
za 100.000,00 kn i iznosi 250.000,00 kn

Konto 652697, naknada za štekate ispred
ugostiteljskih objekata povećava se za 720.000.00
kn i iznosi 1.220.000,00 kn.
Proračun općine Bol za 2014.godinu na strani
prihoda se povećava za 2.350.000,00 i iznosi
21.280.000,00 kn

Konto 381197, Centar za kulturu Brač (Galerija B.
Dešković) povećava se za 27.000,00 kn i iznosi
27.000,00 kn
Konto 38311, naknade za štete (požar kraj
Supetra) povećava se za 70.000,00 kn i iznosi
70.000,00 kn.
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Na temelju članka 109. Zakona o
proračunu (NN 87/08 i 136/12), vijeće općine Bol
je na 7/2014. sjednici dana 25. srpnja 2014.
godine, donijelo

Konto 42211, nabavka računala povećava se za
10.000,00 kn i iznosi 20.000,00 kn.

ODLUKU O POLUGODIŠNJEM
IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Konto 42261, sportska oprema-Ponton na
Martinici, povećava se za 20.000,00 kn i iznosi
25.000,00 kn.

Članak 1.

Konto 42239, ostala oprema – poklopci za šahte
povećava se za 75.000,00 kn i iznosi 75.000,00 kn

Prihvaća se polugodišnji izvještaj o
izvršenju proračuna općine Bol za razdoblje
siječanj-lipanj 2014. godine.
U razdoblju siječanj – lipanj 2014. ostvareni su
prihodi od 6.057.377,00 kn a rashodi u visini od
6.801.459,00 kn.

Konto 421466 , uređenje javne površine na
Studencu (Yolo, Eqvinox, Skalinada) povećava se
za 1.000.000,00 kn i iznosi 1.000.000,00 kn.
Konto 421399, gradnja potpornog zida i ulice na
Račiću povećava se za 878.000,00 kn i iznosi
878.000,00 kn.

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

Proračun općine Bol za 2014.godinu u strani
rashoda smanjuje se za:
Konto 32334, promidžbeni materijal smanjuje se
za 20.000,00 kn i iznosi 30.000,00 kn.

Klasa:400-05/14-01/40
Ur.broj: 2104/02-14-02/01
Bol, 28. srpnja 2014. godine

Konto 32379, ostale intelektualne usluge
smanjuje se za 100.000,00 kn i iznosi 220.000,00
kn.

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

Proračun općine Bol za 2014.godinu na strani
rashoda povećava se za 2.350.000,00 kn i iznosi
21.280.000,00 kn
Članak 2.

Na temelju članka 90. Zakona o
proračunu („Narodne novine“, broj 87/08), članka
17. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja
jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj
55/09 i 139/10) i članka 29. Statuta Općine Bol
(“Službeni glasnik Općine Bol” broj 05/09),
Općinsko vijeće Općine Bol na 8/2014 sjednici
održanoj dana 3. listopada 2014. godine, donijelo
je

Utvrđuje se da ovim drugim rebalansom
proračuna općine Bol za 2014.godinu povećanje i
smanjenje proračuna ostaje uravnoteženo te da
se planiraju ukupni prihodi i rashodi proračuna za
2014.godinu u iznosu od 21.280.000,00 kn
Članak 3.

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZADUŽENJE I
DAVANJE JAMSTVA TRGOVAČKOM DRUŠTVU
GRABOV RAT D.O.O. IZ BOLA

Ova odluka stupa na snagu dan nakon
nakon objave u „Službenom glasniku“ općine Bol.
Klasa:400-05/14-01/80
Ur.broj: 2104/02-13-02/01
Bol, 6. listopada 2014. godine

Članak 1.
Daje se jamstvo i suglasnost trgovačkom
društvu Grabov rat d.o.o. Bol za zaduživanje kod
Erste & Steiermarkisce bank d.d., a za

Predsjednik vijeća
Doro Adulmar
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restrukturiranje društva i pretvaranja kratkoročne
dospjele obveze duga nastalog temeljem
neplaćene koncesijske naknade za 2007. i 2008.
godinu, u dugoročnu obvezu te njezino
zatvaranje.
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Na temelju članka članka 29. Statuta
Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol br.
05/09.) općinsko vijeće Općine Bol na 8/2014
sjednici održanoj dana 3. listopada 2014. godine
donijelo je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI I POTPORI PROJEKTA
„SVJETSKO SELO PISACA BRAČ“

Članak 2.
Trgovačko društvo Grabov rat d.o.o. Bol bi se
zadužilo kod Erste & Steiermarkisce bank d.d., po
slijedećim uvjetima:

Članak 1.
Daje se suglasnost i potpora projektu
„Svjetsko selo pisaca Brač“ izrađenom od tvrtke
Cerado d.o.o. iz Postira.

Iznos i valuta: 2.700.000,00 kuna.
Kamatna stopa: tromjesečni Zibor + 4,78 %
Rok otplate: 12 mjeseci
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50%
jednokratno, a na neiskorišteni iznos kredita
zaračunava se naknada od 0,15 % kvartalno

Članak 4.
Ova odluka će se objaviti u "Službenom
glasniku" Općine Bol i stupa na snagu osmog dana
nakon objave.

Kredit se uzima putem postupka javne nabave.
Članak 3.

Klasa: 021-05/14-01/122
Ur. broj: 2104/02-14-02/01
Bol, 6. listopada 2014. godine

Financijska sredstva za otplatu kreditnih
anuiteta osigurati će se iz poslovanja tvrtke uz
jamstvo Općine Bol.
Vijeće Općine Bol ovlašćuje načelnika Općine Bol
Tihomira Marinkovića da u ime Općine Bol jamči
tražbinu vjerovnika koja će nastati temeljem
Ugovora o kreditu koji će se zaključiti između
vjerovnika Erste & Steiermarkisce bank d.d i
dužnika tvrtke Grabov rat d.o.o. i to izdavanjem 2
mjenice i zadužnice.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar
________________________________________
Na temelju članka članak 214-246 Zakona
o obveznim odnosima („Narodne novine» broj
35/05, 41/08 i 125/11) i članka 29. Statuta
Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol
br.5/09), Općinsko vijeće Općine Bol na 8/2014
sjednici, održanoj 3. listopada 2014. godine,
donijelo je

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon
objave u „Službenom glasniku Općine Bol“.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje i
davanje jamstva trgovačkom društvu Grabov rat
d.o.o. iz Bola („Službeni glasnik Općine Bol“ br.
9/2013).

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OTPIS DIJELA
DUGOVANJA PO EVIDENTIRANIM RAČUNIMA
Članak 1.

KLASA: 400-01/14-01/79
UR.BROJ: 2104/02-14-02/01
Bol, 6. listopada 2014. godine

Općinsko vijeće Općine Bol daje
suglasnost načelniku Općine Bol za otpisivanje storniranje dijela dugovanja tvrtke COR
MERIDIANUM, dom za starije i nemoćne osobe,
Supetar, Ive Vojnovića 14, OIB: 55841815424, i to
za dio evidentiranih dugovanja u iznosu od
94.381,97 kuna.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar
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djelatnika Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol
(„Službeni glasnik“ Općine Bol broj 7/2011)
mijenja se i glasi:
„Osnovica za obračun plaće za djelatnike Dječjeg
vrtića „Mali princ“ Bol utvrđuje se u visini od
6.030,92 kuna bruto.“
Sve
ostale
odredbe
Pravilnika
ostaju
nepromijenjene.

Općinsko vijeće Općine Bol utvrđuje da se
dugovanje iz članka 1. Ove Odluke odnosi na
zakup poslovnog prostora iz prve godine rada
Doma za stare i nemoćne kada u Domu nije bilo
štićenika.
Članak 3.

Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Bol daje
suglasnost načelniku Općine Bol da zaključi
Sporazum sa
ravnateljicom Doma Višnjom
Cvitešić da preostali iznos dugovanja u iznosu od
31.000,57 kuna podmiri do 1. siječnja 2015.
godine.
Općinsko vijeće Općine Bol daje suglasnost
načelniku Općine Bol da se Sporazumom obveže
dio prihoda od zakupa poslovnog prostora zgrade
Doma uložiti u održavanje Doma.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u "Službenom glasniku" Općine Bol, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

Klasa: 021-05/14-01/119
Ur. broj: 2104/02-14-02/01
Bol, dana 06. listopada 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL

Članak 4.
Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar
________________________________________

Temeljem ove Odluke i Sporazuma
načelnika sa ravnateljicom Doma zadužuje se
Odjel za financije da otpiše gore navedeni iznos
dugovanja.

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, br 28/10.) i članka 29. Statuta
općine Bol («Službeni glasnik» općine Bol broj:
5/09), općinsko vijeće općine Bol, na prijedlog
načelnika općine Bol, na 8/2014 sjednici održanoj
03. listopada 2014.godine donosi

KLASA:021-05/14-01/119
URBROJ:2104/02-14-02/01
Bol, 6 . listopada 2014.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Doro Adulmar
________________________________________

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Na temelju članka 29. Statuta Općine Bol
(»Službeni glasnik« Općine Bol broj 5/09), te na
temelju prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Mali princ“ Bol Općinsko vijeće Općine Bol, na
8/2014. sjednici održanoj dana 3. listopada 2014.
donijelo je

Članak 1.
U članku 2. iza alineje 3. tablice Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika („Službeni glasnik“ Općine Bol br.
6/2010) dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O PLAĆAMA I NAKNADAMA TE
OSTALIM MATERIJALNIM PRAVIMA DJELATNIKA
DJEĈJEG VRTIĆA „MALI PRINC“

RADNO MJESTO
REFERENT ZA TEHNIČKE POSLOVE
I KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 1.
Članak 2. Pravilnika o plaćama i
naknadama te ostalim materijalnim pravima

KOEFICIJENT
3,10

Dosadašnje alineje 4. - 10. članka 2. postaju
alineja 5.-11.
4
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Članak 2.
Na temelju članka članak 214-246 Zakona
o obveznim odnosima („Narodne novine» broj
35/05, 41/08 i 125/11) i članka 29. Statuta
Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol
br.5/09), Općinsko vijeće Općine Bol na 8/2014
sjednici, održanoj 03. listopada 2014. godine,
donijelo je

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

KLASA: 021-05/14-01/81
URBROJ: 2104/02-14-02/01
Bol, 6. listopada 2014. godine

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OTPIS DIJELA
DUGOVANJA PO EVIDENTIRANIM RAČUNIMA

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar
________________________________________

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Bol daje
suglasnost za otpisivanje - storniranje dugovanja
Damira Ratkovića iz Bola, Donja Obala 16, i to za
evidentirana dugovanja u iznosu od 85.274,65
kuna.

Na temelju članka 35.
Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne
novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i
114/01) i članaka 29. Statuta Općine Bol
("Službeni glasnik" Općine Bol br.05/09.)
Općinsko vijeće Općine Bol na 8/14 sjednici
održanoj dana 3. listopada 2014. godine donijelo
je

Članak 2.

ODLUKU
O PRIZNANJU TUŽBENOG ZAHTJEVA

Općinsko vijeće Općine Bol utvrđuje da se
dugovanje iz članka 1. Ove Odluke odnosi na
neplaćeni komunalni doprinos.

Članak 1.

Članak 3.

Priznajemo tužbu i tužbeni zahtjev Zorana
i Keti Bodlović u parničnom postupku koji se vodi
pred Općinskim sudom u Supetru pod poslovnim
broj P-217/13, odnosno priznajemo da Općina Bol
nije vlasnik čest. zgr. 326 k.o. Bol.
Općina Bol je putem svojih stručnih službi utvrdila
da je kuća tužitelja izgrađena sukladno građevnoj
dozvoli i projektnoj dokumentaciji bivše SO Brač,
te da se dijelom nalazi na čest. zgr. 326 k.o. Bol.

Temeljem ove Odluke zadužuje se Odjel
za financije da otpiše gore navedeni iznos
dugovanja.
KLASA:021-05/14-01/121
URBROJ:2104/02-14-02/01
Bol, 6 . listopada 2014.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Doro Adulmar
________________________________________

Članak 2.

Na temelju članka 14. 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 7/2014 sjednici dana 25. srpnja
2014. godine donijelo

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljena u "Službenom
glasniku" Općine Bol.
Klasa: 021-01/14-01/120
Ur. broj: 2104/02-14-02/01
Bol, 6. listopada 2014. godine

ODLUKU
O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA
GODIŠNJA NAGRADA OPĆINE BOL
ZA 2014. GODINU

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Doro Adulmar
________________________________________
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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
Vijeće općine Bol, na 7/2014 sjednici dana 25.
srpnja 2014. godine donijelo

Pojedinačno javno priznanje Godišnja
nagrada općine Bol za 2014.godinu dodjeljuje se
Gospođi Vlasti Cvitanić kao znak priznanja za
nesebično pomaganje tijekom svog radnog vijeka
u zubnoj ambulanti Bol.
Članak 2.

ODLUKU
O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA ZA 2014.
GODINU
GRB OPĆINE BOL

Gospođi Vlasti Cvitanić se dodjeljuje
Godišnja nagrada općine Bol u obliku povelje,
pismena potvrda i novčana nagrada u iznosu od
5.000,00 kn.

Članak 1.

Članak 3.

Pojedinačno javno priznanje općine Bol
GRB OPĆINE BOL dodjeljuje se:
Jurici Boškoviću kao znak priznanja za izuzetne
rezultate u očuvanju kulturne baštine Bola.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon
objave u Službenom glasniku općine Bol.
Obrazloženje:

Članak 2.

Vlasta Cvitanić je rođena u Povljima na otoku
Braču. Stomatološku školu je završila u Splitu
1971. godine. Zavod za zapošljavanje općine Brač
je kupio neophodnu opremu za zubnu ambulantu
a pok. Zvonko Bačić je ustupio jednu manju
prostoriju u Osnovnoj školi gdje je 1972. godine
gospođa Vlasta započela svoj radni vijek.
Prvih pet godina je radila bez asistentice. Bila je
na raspolaganju 24 sata dnevno.
U vrijeme rijetkih prometnih veza sa Supetrom
sama je popravljala i zubne proteze.
Tijekom Domovinskog rata nesebično je
pomagala izbjeglicama koje su boravile u Bolu bez
ikakve naknade.Kako je sama kazala, godine su
prolazile u kojima je bilo i lijepih i teških
trenutaka. Pri kraju radnog vijeka zbog bolesti je
bila primorana otići na bolovanje, a od 2012.
godine je u zasluženoj mirovini.
Prijedlog za godišnju nagradu je prihvaćen
jednoglasno jer gospođu Vlastu Cvitanić i mlađi
vijećnici poznaju kao dobru i požrtvovnu osobu
koja je uvijek bila na usluzi mještanima Bola.

Jurici Boškoviću 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 danom objave
u Službenom glasniku općine Bol.
Obrazloženje:
Jurica Bošković je Osnovnu i Srednju školu završio
na Bolu.
Od 1997. godine živi i djeluje u Zagrebu gdje je
završio studij Etnologije i kulturne antropologije
te fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Od brojnih profesionalnih uspjeha, od članstva u
zboru HRT-a do današnjeg uspješnog rada na
Hrvatskoj radio televiziji izdvajamo ukratko:
Osnovao je desetak klapa, zborova i vokalnih
ansambala, sa svojim klapama osvojio je preko 20
nagrada
na
Omiškom
festivalu,
na
međunarodnim
natjecanjima
zborova
u
inozemstvu osvojio je preko 20 zlatnih plaketa i
posebnih nagrada, kao umjetnički voditelj,
glazbeni producent,
ili izvršni producent
sudjelovao je u izdavanju 50- tak cd-ova, od toga
ih je dvadesetak nominirano za nagradu Porin,
pokrenuo je brojne seminare, susrete i koncertne
cikluse, osnovao je Hrvatsku udrugu klapa čiji je

Klasa: 021-05/13-01/133
Ur.broj: 2104/13-02/01
Bol, 31. srpnja 2013. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Doro Adulmar
________________________________________
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prvi predsjednik. S udrugom klapa aktivno je
sudjelovao u zaštiti klapskog pjevanja odnosno
uvrštenju na UNESCO- vu reprezentativnu listu
svjetske nematerijalne baštine.
Znanja i iskustva iz Zagreba od samog početka
prenosio je u Bol, te je osnovao mušku i okupio
žensku klapu na Bolu, a u radu Braciere
sudjelovao je dugo kao pjevač i voditelj, dolazeći
na probe i nastupe često i na jedan dan iz
Zagreba.Promicao je Bol kao centar klapskog
pjevanja.
Projektom Bračka sjećanja, izdavanje dvostrukog
cd-a i popratnih fotografija , oživio je tradicijske
napjeve otoka Brača.
U spomenutom aktivnom sudjelovanju i zasluzi za
uvrštavanje klapskog pjevanja na UNESCO-vu listu
uključio je u službenu dokumentaciju pjesme
bolskih klapa Užonce i Braciere, a na tim
stranicama se nalaze i fotografije Bola i bolskih
koncerata.
Važna je i njegova suradnja s bolskim crkvenim
zborom pa je bio jedan od organizatora
gostovanja bolskih pučkih pjevača na Pasionskoj
baštini.Važno je spomenuti i njegovu suradnju s
mladim
bolskim
glazbenikom
Vinkom
Karmelićem. Jurica je osnovao poznati zbor
Concordia discors, te je pozvao Vinka da bude
dirigent, a u zbor je doveo i nekoliko bolskih
studenata u Zagrebu.
U brojnim medijskim istupima i kroz cijelo
profesionalno djelovanje uvijek je isticao bolsko
porijeklo i promovirao Bol.

Klasa: 021-05/14-01/215
Ur.broj: 2104/14-02/01
Bol, 31. srpnja 2014. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Doro Adulmar
________________________________________

7

__

Broj 10/2014

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL

06. listopad, 2014.

ODLUKE NAČELNIKA

__

Broj 10/2014

Obavlja poslove na unapređenju
uređenja naselja i stanovanja, poslove
prostornog i urbanističkog planiranja
(od prostornog plana općine Bol do
pojedenih
detaljnih
planova)
i
komunalnih djelatnosti
Obavlja poslove na zaštiti i unapređenju
prirodnog okoliša, protupožarne i
civilne zaštite
Obavlja poslove na pripremi projektne
dokumentacije pojedinih zahvata u
prostoru (od idejne skice do građevne
dozvole)
Priprema natječajnu dokumentaciju za
izbor najpovoljnije ponude za izvođenje
pojedinih zahvata u prostoru na
području općine Bol

Na temelju članka 4. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, br 86/08.), članka 47. Statuta općine Bol
(«Službeni glasnik» općine Bol broj: 5/09), članka
32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, br. 74/10) i članka 3. Odluke o ustrojstvu
i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela općine
Bol («Službeni glasnik» broj: 5/01 ) načelnik
Općine Bol je dana 05. rujna 2014. godine donio
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE BOL

20

15

20

20

Članak 2.
Članak 1.
Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu
osmog dana od dana objave se u "Službenom
glasniku" općine Bol.

U članku 6. Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela općine Bol
(„Službeni glasnik“ Općine Bol br. 06/2010) iza
točke 3. dodaje se točka 3a. koja glasi:

KLASA: 022-01/14-01/22
URBROJ: 2104/14-02/01
Bol, 05. rujna 2014. godine

„Redni broj: 3a
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: III.
Potkategorija: Referent
Klasifikacijski rang: 11
Naziv: REFERENT ZA TEHNIČKE POSLOVE I
KOMUNALNE DJELATNOSTI
Stručno znanje:
 srednja stručna sprema tehničkog smjera,
sveučilišni prvostupnik struke ili stručni
prvostupnik struke tehničkog smjera
 najmanje jedna godina radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima
 položen državni stručni ispit
 poznavanje rada na računalu

Načelnik Općine Bol:
Tihomir Marinković
________________________________________

Na temelju članka 93. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ 86/08) i članka 47. Statuta Općina Bol
(„Službeni glasnik“ Općine Bol broj 5/09.) načelnik
Općine Bol dana 04. rujna 2014. godine, utvrđuje
PROGRAM
STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA VOLONTERAVJEŽBENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM
ODJELU OPĆINE BOL

Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA
Poslovi radnog mjesta
%
Priprema dokumentaciju i obavlja 25
korespondenciju sa nadležnim tijelima i
institucijama radi aplikacije na natječaje
državnih tijela ili europskih fondova radi
dobivanja novčanih sredstava

OPĆE ODREDBE
I.
Ovim programom utvrđuje se stručno
osposobljavanje volontera-vježbenika primljenog
u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol, u
svojstvu volontera-vježbenika više stručne spreme
8
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Vodi evidenciju otkupa stanova u 60
društvenom vlasništvu
Vodi evidenciju grobne naknade
Vodi evidenciju gotovinskih plaćanja
putem blagajne
Obavlja računovodstveno-financijske
poslove za javne ustanove i društva u
vlasništvu općine
( Dječji vrtić, knjižnicu, Centar za
kulturu, DVD)

II.
Programom iz točke I. utvrđuje se:
• način praćenja rada volontera-vježbenika za
vrijeme trajanja vježbeničkog staža
• poslovi i zadaće što ih je volonter-vježbenik u
tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati
• obrazovanje i stručno osposobljavanje
volontera-vježbenika
za
vrijeme
trajanja
vježbeničkog staža
• prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru
vježbeničkog staža
• prava i obveze volontera-vježbenika

OBRAZOVANJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
VOLONTERA-VJEŽBENIKA ZA VRIJEME TRAJANJA
VJEŽBENIČKOG STAŽA
V.
Obrazovanje i stručno osposobljavanje volonteravježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža
odnosi se na stručnu izobrazbu za polaganje dijela
državnog stručnog ispita i samostalno obavljanje
poslova i zadaća referenta pod nadzorom i uz
pomoć mentora.

NAČIN PRAĆENJA RADA VJEŽBENIKA-VOLONTERA
ZA VRIJEME TRAJANJA VJEŽBENIČKOG STAŽA

Prema Uredbi o postupku, načinu polaganja i
programu državnog stručnog ispita, stručna
izobrazba iz općeg dijela državnog stručnog ispita
obuhvaća predmete:

III.
Volonter-vježbenik
se
osposobljava
za
samostalno obavljanje poslova referenta za
financije i računovodstvo u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Bol pod stalnim
nadzorom mentora.

1. Ustavno uređenje
2. Sustav državne uprave
3. Službenički odnosi
4. Sustav lokalne i područne (regionalne)
samouprave
5. Upravni postupak i upravni poslovi
6. Uredsko poslovanje
7. Osnove sustava Europske unije
Stručna izobrazba iz posebnog dijela državnog
stručnog ispita obuhvaća sve pozitivne propise
kojima se uređuje financijski sustav opće upravelokalne i područne (regionalna) samouprave.

Mentor kontinuirano prati rad volonteravježbenika, upućuje ga na pravilnu primjenu
propisa i pravilnu administrativno-tehničku
obradu pismena.

POSLOVI I ZADAĆE KOJE VJEŽBENIK OBAVLJA U
TIJEKU VJEŽBENIČKOG STAŽA
IV.
Poslovi i zadaće što ih je volonter-vježbenik u
tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol su:

Stručna izobrazba volontera-vježbenika osigurava
se na način da:
• dobiva na raspolaganje pravne izvora propisane
programom općeg dijela državnog stručnog ispita
• zakone i druge propise koje je dužan
primjenjivati pri obavljanju određenih mu poslova
i zadaća
• stručnu i drugu potrebnu literaturu
• prisustvuje seminarima koje organizira Središnji
državni ured za upravu.

Poslovi radnog mjesta
%
Vodi poslove zaduženja komunalne 40
naknade, vodne naknade i deratizacije
za domaćinstva i poslovne subjekte,
Prati plaćanje istih i šalje opomene za
zakašnjela plaćanja,
9
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PRAVA I OBVEZE MENTORA U PROVOĐENJU I
NADZORU VJEŽBENIČKOG STAŽA

ODLUKU
O DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE NAGRADE

VI.
Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru
vježbeničkog staža sastoje se u:

Članak 1.
Općina Bol dodjeljuje novčanu nagradu u
iznosu od 2.000,00 kuna Lidiji Halilović za završeni
sveučilišni
diplomski
sveučilišni
studij
menadžmenta.

• pružanju stručne pomoći volonteru-vježbeniku i
upućivanju na pravilnu primjenu propisa
• kontinuiranim provođenju nadzora nad radom
volontera-vježbenika tijekom vježbeničkog staža
• osiguravanju uvjeta za uspješno obavljanje
vježbeničkog staža i pripremu za polaganje
državnog stručnog ispita, te prisustvovanje
seminarima iz točke V. ovog programa
• upoznavanju sa važećim zakonima, drugim
propisima i stručnom literaturom
• kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova
i zadaća iz djelokruga Upravnog odjela

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku"
Općine Bol.
Obrazloženje:
Na temelju članka 14. stavak 2. Odluke o dodjeli
novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i
studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br.
01/10) načelnik Općine Bol je dana 4. kolovoza
2014. godine donio Odluku o dodjeli jednokratne
novčane nagrade Lidiji Halilović u iznosu od
2.000,00 kuna.

PRAVA I OBVEZE VOLONTERA-VJEŽBENIKA
VII.
Ako se stručna i praktična izobrazba ne provede
prema odredbama ovoga programa, volonteravježbenika je dužan o tome obavijestiti pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela.
Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe
volonter-vježbenik nema status službenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Člankom 14. stavak 2. Odluke je propisano da će
se studentima sa područja općine dodijeliti
jednokratna novčanu nagradu za završeni
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij (magistar) u iznosu od 2.000,00 kuna.

VIII.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine
Bol.

Budući da je Lidija Halilović dostavila Potvrdu
Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 602-04/14-06/01,
Ur.broj: 2198-1-79-09/14-143 od 23. srpnja 2014.
godine kojom se potvrđuje da je završila
sveučilišni diplomski studij menadžmenta dana
10. srpnja 2014. godine i time stekla akademski
naziv magistra ekonomije, te da ima prebivalište
na području Općine Bol, odlučeno je kao u
dispozitivu.

Klasa: 022-01/14-01/21
Ur. broj: 2104/02-14-02/02
Bol, 04. rujna 2014. godine
Načelnik Općine Bol:
Tihomir Marinković
________________________________________

Klasa: 602-01/14-01/47
Ur. broj: 2104/02-14-02/01
Bol, 4. kolovoza 2014. godine

Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli
novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i
studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br.
01/10) i članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni
glasnik“ Općine Bol, broj 5/09) načelnik Općine
Bol dana 04. kolovoza 2014. godine donio je

Načelnik Općine Bol:
Tihomir Marinković
________________________________________
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Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli
novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i
studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br.
01/10) i članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni
glasnik“ Općine Bol, broj 5/09) načelnik Općine
Bol dana 20. kolovoza 2014. godine donio je
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novčane nagrade Adriani Kale Johnston u iznosu
od 2.000,00 kuna.
Člankom 14. stavak 1. Odluke je propisano da će
se studentima sa područja općine dodijeliti
jednokratna novčana nagrada za završeni
diplomski sveučilišni studij u iznosu od 2.000,00
kuna.

ODLUKU
O DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE NAGRADE

Budući da je Adriana Kale Johnston dostavila
Potvrdu Arizona State University od 14. svibnja
2014. godine kojom se potvrđuje da je završila
studij Commuty Resources and Development in
the College of Public Programs dana 14. svibnja
2014. godine i time stekla akademski naziv
Master of science Community Resources and
Development, te da ima prebivalište na području
Općine Bol, odlučeno je kao u dispozitivu.

Članak 1.
Općina Bol dodjeljuje novčanu nagradu u
iznosu od 2.000,00 kuna Adriani Kale Johnston.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku"
Općine Bol.

Klasa: 602-01/14-01/48
Ur. broj: 2104/02-14-02/01
Bol, 20. kolovoza 2014. godine

Obrazloženje:
Na temelju članka 14. stavak 1. Odluke o dodjeli
novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i
studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br.
01/10) načelnik Općine Bol je dana 20. kolovoza
2014. godine donio Odluku o dodjeli jednokratne

Načelnik Općine Bol:
Tihomir Marinković
________________________________________
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KAZALO
ODLUKE VIJEĆA
Odluka o drugom rebalansu proračuna općine bol za 2014.godinu
Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva trgovačkom društvu
Grabov rat d.o.o. iz Bola
Odluku o davanju suglasnosti i potpori projekta „Svjetsko selo pisaca Brač“
Odluka o davanju suglasnosti za otpis dijela dugovanja po evidentiranim računima
Odluku o izmjenama i dopunama pravilnika o plaćama i naknadama te ostalim
materijalnim pravima djelatnika djeĉjeg vrtića „Mali princ“
Odluku o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika
Odluka o priznanju tužbenog zahtjeva
Odluka o davanju suglasnosti za otpis dijela dugovanja po evidentiranim računima
Odluka o dodjeli javnog priznanja godišnja -Nagrada općine Bol za 2014. Godinu
Odluka o dodjeli javnog priznanja za 2014. godinu - Grb općine Bol
ODLUKE NAČELNIKA
Odluku o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog
odjela općine Bol
Program stručnog osposobljavanja volontera-vježbenika u jedinstvenom upravnom
odjelu općine Bol
Odluka o dodjeli jednokratne novčane nagrade
Odluka o dodjeli jednokratne novčane nagrade

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