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SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BOL
List izlazi po potrebi

23.12.2016. godine

ODLUKE VIJEĆA
Na temelju članka 29. Statuta Općine Bol
(„Službeni glasnik Općine Bol“ 5/09, 11/14 i 1/15),
Općinsko vijeće Općine Bol na 7/2016 sjednici
održanoj 21. prosinca 2016. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju društva
BRAČ 500 + d.o.o.

Članak 1.
Općina Bol, zajedno sa društvima HOTELI ZLATNI
RAT dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam
Bol, MBS: 060284324, OIB: 52164567674 i ORBICO
d.o.o. za trgovinu, Zagreb, Koturaška Cesta 69,
MBS: 080234144, OIB: 85611744662, osnovat će
trgovačko društvo BRAČ 500 + d.o.o. za prijevoz,
turizam i usluge (u daljnjem tekstu: Društvo).
Članak 2.
Tekst Izjave o osnivanju Društva sadržavat će sve
potrebne elemente sukladno Zakona o trgovačkim
društvima – (“Narodne novine”, br. 111/93, 34/99,
121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09,
125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 dalje ZTD),
a u bitnom slijedeće;
1. Društvo će poslovati pod tvrtkom BRAČ 500 +
d.o.o. za prijevoz, turizam i usluge.
Skraćena tvrtka: BRAČ 500 + d.o.o.
2. Sjedište društva je u Bolu, Bračka cesta 13
3. Predmet poslovanja-djelatnosti:
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* djelatnosti upravljanja i gospodarskog korištenja
žičara
* tehnička i savjetodavna pomoć glede programa
međunarodne i međuregionalne suradnje
usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj
inovativnog poduzetništva
* informiranje poduzetnika putem informativnog
centra
* izrada gospodarskih projekata i studija
* stručno osposobljavanje i izobrazba u
poduzetništvu putem tečajeva i seminara
* projektni marketing-izrada investicijske i
tehnološke dokumentacije
* gospodarenje gospodarskim zonama i
poduzetničkim inkubatorima
* organiziranje i posredovanje pri izgradnji
gospodarskih objekata
* pripremanje poduzetnika za primjenu standarda
i normativa Europske Unije
* poticanje razvoja investicijskog okruženja i
privlačenje stranih i domaćih ulaganja
* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
* promidžba (reklama i propaganda)
* organizacija sajmova, seminara, izložaba,
kongresa, promocija, zabavnih manifestacija,
tribina, priredbi
* izdavačke djelatnosti
* djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i
usluga - obuhvaća: postavljanje,
upravljanje i davanje na korištenje elektroničkih
komunikacijskih mreža i elektroničke
komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme te pružanje elektroničkih
komunikacijskih usluga
* pružanje univerzalnih usluga
* pružanje usluga s dodanom vrijednosti
* usluge davanja pristupa internetu
* djelatnost pružanja audio i audiovizualnih
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medijskih usluga putem elektroničkih
komunikacijskih mreža
* djelatnosti pružanja usluga elektroničkih
publikacija putem elektroničkih komunikacijskih
mreža
* djelatnost pružanja medijskih usluga televizije
i/ili radija
* djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela
* proizvodnja, promet i javno prikazivanje
audiovizualnih djela
* usluge certificiranja elektroničkog potpisa
* pružanje usluga informacijskog društva
* projektiranje, nadzor i izgradnja energetskih,
vodovodnih, telekomunikacijskih mreža
* posredovanje u prometu nekretnina
* poslovanje nekretninama
* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje
nekretnina
* stručni poslovi prostornog uređenja
* projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje
građevina
* nadzor nad gradnjom
* podmorski i podvodni radovi
* tehničko ispitivanje i analiza
* kupnja i prodaja robe
* obavljanje trgovačkog posredovanja na
domaćem i inozemnom tržištu
* zastupanje inozemnih tvrtki
* djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika
i tereta u domaćem i međunarodnom
prometu
* djelatnost otpremništva
* djelatnost pružanja kolodvorskih usluga
* prijevoz za vlastite potrebe
* javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom
prometu
* međunarodni linijski pomorski promet
* povremeni prijevoz putnika u obalnom
pomorskom prometu
* turističke usluge u nautičkom turizmu
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suncobrani, ležaljke i sl.
* turističke usluge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
* iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju
vozila (rent-a-car)
* iznajmljivanje motocikla, bicikli
* taksi prijevoz na kopnu i vodi
* održavanje i popravak motornih vozila
* djelatnosti marina
* usluge skladištenja plovila
* prijevoz i odvez brodova, jahti, ribarskih,
sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
* ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje
roba i drugih materijala
* prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili
iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
* ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke
prekrcajne opreme
* izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i
ustupanje investicijskih radova stranoj osobi
u Hrvatskoj
* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
* pripremanje i usluživanje pića i napitaka
* pružanje usluga smještaja
* pripremanje hrane za potrošnju na drugom
mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom
hranom (catering)
* komercijalni zračni prijevoz
* linijski zračni prijevoz
* operativne usluge u zračnom prometu
* savjetodavne usluge u zračnom prometu
* stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja
Osim djelatnosti predviđenih društvo može
obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju
djelatnosti koja je upisana u trgovački registar ako
se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju
uz opisanu djelatnosti.
4. Članove Uprave – direktore Društva imenovati
će skupština društva, koju pored Općine Bol
sačinjavaju Hoteli Zlatni rat d.d. i Orbico d.o.o.
s time da može biti imenovan jedan ili više
članova Uprave, a po potrebi se jednog može
odrediti i predsjednikom Uprave.

* turističke usluge u ostalim oblicima turističke
ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom,
wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom,
lovnom, športskom, golf-turizmu,
športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru,
ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na
slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju
morskih i slatkovodnih riba, rakova i
školjaka i dr.
* ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i
opreme za šport i rekreaciju, kao što su
sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi,

Član / Predsjednik uprave-direktor može zastupati
Društvo u pravnom prometu prema trećima
samostalno, pojedinačno i neograničeno ili pak uz
ograničenja, ovisno o dogovoru sa ostalim
suosnivačima Društva.
Člana uprave-direktora Društva imenuje,
2
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Skupština Društva, svojom odlukom, na razdoblje
od pet godina.
Skupština društva može razriješiti dužnosti člana
uprave- direktora Društva i prije isteka mandata.
Svaki član uprave-direktor dužan je u svome
poslovanju postupati s pažnjom urednog i
savjesnog gospodarstvenika, te čuvati poslovnu
tajnu društva i u potpunosti se pridržavati
odredaba ugovora o zapošljavanju direktora.
Visinu naknade za rad uprave određuju članovi
Društva / Skupština.

općine Bol broj 5/2009, 11/2014 i 1/2015) vijeće
općine Bol je na 7/2016 sjednici dana 21. prosinca
2016. godine razmatralo

5. Temeljni kapital i poslovni udjeli;
Visina temeljnog kapitala Društva utvrdit će se
Društvenim ugovorom o osnivanju društva.
Ulog osnivača-člana društva, Općine Bol, Bol, Uz
Pjacu Uz Pjacu 2, OIB :88849172829, biti će
uplaćeni u cijelosti u novcu u
iznosu od
20.000,00.-kuna /dvadeset tisuća/ te će isti biti
podijeljen na više poslovnih udjela u nominalnim
iznosima sukladno Društvenom ugovoru o
osnivanju Društva.

Civilna zaštita je sustav organiziranja
sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi,
životinja, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih
razaranja.
Općina Bol je dužna organizirati poslove iz
svog samoupravnog djelokruga koji se odnose
na
planiranje,
razvoj,
učinkovito
funkcioniranje i financiranje sustava civilne
zaštite.

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
ZA 2016. GOD
I PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S
FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA RAZDOBLJE
2017. do 2019.
NA PODRUČJU OPĆINE BOL

Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik, Tihomir
Marinković da u ime i za račun Općine Bol
poduzme sve potrebne na pravu osnovane radnje
i potpiše sva potrebna pismena u svezi osnivanja i
registracije Društva kod javnog bilježnika,
nadležnog Trgovačkog suda, finacijskih institucija,
tijela državne uprave i svih trećih.
Članak 4.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u
Proračunu Općine Bol za 2017. godinu.

1. Općinsko vijeće općine Bol je na 4/2012
sjednici održanoj dana 20. srpnja 2012.
godine donijelo Odluku o Prihvaćanju
Procjene
ugroženosti
stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za općinu Bol
klasa:810-01/1-01/6; ur.broj:2104/02-1202/01 od 23. srpnja 2012.godine a po
predhodno dobivenoj suglasnosti Državne
uprave za zaštitu i spašavanje, Područni
ured za zaštitu i spašavanje Split klasa:
810-03/12-04/05; ur. Br.543-15-12-3 od
dana 27.06.2012. godine. Navedeni
planski dokument ostaje na snazi do
donošenja novog po zakonu u sustavu
civilne zaštite, čiji provedbeni propisi će se
tek donijeti u narednom razdoblju.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u „Službenom glasniku Općine Bol“.

KLASA: 021-05/16-01/82
URBROJ: 2104/16-02/01
Bol, 22 . prosinca 2016. god.

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

2. Načelnik općine Bol je donio Odluku o
određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje Općine Bol Klasa: 81001/12-01/7, ur.broj: 2104/01-12/01 od
dana 23. Srpnja 2012.godine.

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1.
Zakona o sustavu Civilne zaštite (NN 82/2015), te
članka 29. Statuta općine Bol (Službeni glasnik

3. Načelnik općine Bol donio je odluku o
osnivanju postrojbe civilne zaštite opće
3
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namjene općine Bol, Klasa: 810-01/1201/8, ur broj: 2104/12-01/1 od 23. srpnja
2012. godine. Postrojba broji 10 članova i
deset povjerenika i zamjenika povjerenika
civilne zaštite. Nabavljena je minimalna
oprema za cijelu postrojbu.
U izradi su Plan civilne zaštite za područje
općine Bol i Plan zaštite i spašavanja za
područje općine Bol.
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predstavlja najveću snagu te je moguće u
najkraćem mogućem roku okupiti 30 –tak
članova na intervenciju. DVD Bol je glavna
interventna snaga za zaštitu i spašavanje
koja će moći obaviti sve zadaće uz
logističku potporu pripadnika Civine
zaštite, ekipa Crvenog križa i komunalnih
službi općine Bol.
9. Na području općine Bol djeluje Društvo
Crvenog križa Brač. U slučaju većih
nesreća i katastrofa osnovat će se
posebne ekipe Prve pomoći, organizirat će
se dobrovoljno davanje krvi, ugroženim
osobama će se dijeliti pomoć.

4. Vijeće općine Bol je na sjednici dana 15.
srpnja 2013. godine donijelo odluku o
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja u
sastavu: Tihomir Marinković, Mate, Petrić,
zapovijednik stožera, Doro Adulmar, Nikša
Bjelobradić, Teo Bogunović, Tomislav
Marčić, Ivica Ščepanović dr. Markica
Tomić, Drago Jerkin i Danijela Mornar. Do
imenovanja stožera civilne zaštite prema
novom zakonu ovaj Stožer zaštite i
spašavanja je stručno, operativno i
koordinativno tijelo koje pruža stručnu
pomoć i priprema akcije zaštite i
spašavanja. Načelnik aktivira Stožer ZIS
kada se proglasi stanje neposredne
prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
5. U toku 2009.godine načelnik općine Bol je
obavio nužnu obuku iz područja zaštite i
spašavanja.
Dana
13.
studenog
2014.godine članovi Stožera ZIS-a su prošli
program obuke i osposobljavanja.

10. Hrvatska gorska služba spašavanja djeluje
na području Republike Hrvatske kao
neprofitna pravna osoba sukladno
posebnim propisima. U slučaju velike
katastrofe HGSS može u kratkom roku
rasporediti svoje snage na naše područje i
započeti sa akcijom spašavanja.
11. U Gornjem Humcu je stacionirana jedinica
hitne medicinske pomoći koja obavlja
prijevoz životno ugroženih pacijenata.
.
12. Utvrđuje se da u stanju neposredne
prijetnje, veće nesreće i katastrofe
određene usluge na moru mogu pružiti
Nautic centar d.o.o.Bol i Big blue diving
d.o.o. Bol, određene usluge na kopnu
mogu pružiti Bilić d.o.o. Bol i Yekom d.o.o.
Bol. Na usluzi može biti Društvo
dobrovoljnih darovatelja krvi.

6. Načelnik općine Bol je dana 15. travnja
2016. godine donio Plan operativne
provedbe programa aktivnosti iz zaštite od
požara za 2016.godinu, a dana 15.travnja
2016. godine donio Plan motrenja,
čuvanja i ophodnje, a istog dana donio je
i Zaključak o motrilačko-dojavnoj službi za
2016. godinu.

13. Financijski učinci za trogodišnje razdoblje
plana razvoja sustava civilne zaštite

7. Stožer zaštite i spašavanja općine Bol je na
sjednici 08. travnja 2016.godine donio
odluku o pripremi protupožarne sezone u
2016. godini.

Opis pozicije u
2017.
2018.
2019.
proračunu
Civilna zaštita:
20.000,00 20.000,00 20.000,00
opremanje,
osposobljavanje,
izrada
dokumenata CZ
i druge
aktivnosti i
mjere u CZ
DVD Bol:
400.000,00 400.000,00 400.000,00

8. Na području općine Bol djeljuje DVD „Bol“
od 1995. godine koje je opremljeno, a
članovi njegove vatrogasne postrojbe su
osposobljeni
sukladno
Zakonu
o
vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara i
ostalim podzakonskim aktima. DVD Bol
4
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Benačica
50.000,00
- projekt uređenja zgrade zavičajnog muzeja
400.000,00 400.000,00 400.000,00 30.000,00
- donacija za uređenje muzeja
60.000,00
- urbanistički plan uređenja, polazna stanica za
žičaru
40.000,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 - urbanistički plan uređenja, Potočine-Borak
10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00
870.000,00 870.000,00 870.000,00 - ekorenta Pučišća
150.000,00
- projekt uređenja Vidove gore
14. Ova analiza stanja zaštite i spašavanja će
50.000,00
se objaviti u Službenom glasniku općine
- projekt uređenja kina Bol
Bol.
20.000,00

redovne
aktivnosti
DVD Bol:
sufinanciranje
izgradnje
vatrogasnog
doma
Crveni križ Brač
HGSS
Ukupno

Klasa:021-05/16-01/87
Ur.Broj:2104/16-02/01
Bol, 22. prosinca 2016. godine

Članak 3.
Ova odluka će se objaviti u Službenom glasniku
općine Bol, a stupa na snagu osmog dana nakon
objave.

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

Klasa: 363-01/16-01/94
Ur.broj: 2104/16-02/01
Bol, 22.12.2016. godine

Na temelju članka 26. Zakona o turističkim
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN
152/08 i na temelju članka 20. stavka 3. točke 1.
zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) vijeće
općine Bol je na 7/2016 sjednici dana 21.12.2016.
godine donijelo

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12), članka
15. Odluke o plaćama, dodacima na plaću i drugim
materijalnim pravima službenika i namještenika te
o radnom vremenu u jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol
br. 04/06, 03/07 i 08/10) i članka 29. Statuta
Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br.
05/09, 11/14 i 1/15), općinsko vijeće Općine Bol
na 7/2016 sjednici održanoj dana 21. prosinca
2016. donijelo je

PLAN KORIŠTENJA SREDSTAVA BORAVIŠNE
PRISTOJBE ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Od boravišne pristojbe u 2017. godini planira se
uprihoditi 700.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva od boravišne pristojbe se planiraju
potrošiti za unapređenje uvjeta boravka gostiju
kako slijedi:
- prometna i turistička signalizacija
20.000,00
- sportska oprema
20.000,00
- komunalna oprema
160.000,00
- ograda na šetnici
50.000,00
- projekt uređenja plaže, Potočine-Borak-

ODLUKU
o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa
za 2017. godinu
Članak 1.
Ovom odlukom se utvrđuje visina iznosa
Božićnice, dara za djecu i regresa za 2017. godinu.
Članak 2.
Zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru
za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplatiti
5
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izgradnje novog groblja. Temeljem izmjena i
dopuna Zakona o financiranju jedinica lokalne i

Zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru
za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplatiti
će se, na ime dara za djecu do 15 godina starosti u
prigodi Sv. Nikole, iznos od 600,00 kuna po
djetetu.

područne

(regionalne)

samouprave

(NN

147/2014), kao i novog Naputka o načinu i
uvjetima korištenja sredstava od poreza na
dohodak namjenjenih za financiranje kapitalnih

Zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru
za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplatiti
će se regres za korištenje godišnjeg odmora u
iznosu od 1.250, 00 kuna.

projekata od interesa za razvoj otoka (NN
52/2015), dana 09. srpnja 2015. godine izvršen je
prijenos sredstava sa računa HBOR-a na račun
Državnog proračuna na aktivnost K 758040 - Fond
za financiranje kapitalnih projekta od interesa za

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku« Općine Bol, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

razvoj otoka.
Na temelju gore navedenog, općina Bol će u 2017.
godini iz Fonda za financiranje kapitalnih projekata
od interesa za razvoj otoka osigurati 700.000,00

Klasa:400-01/16-01/97
Ur. broj:2104/16-02/01
Bol, 22. prosinca 2016.

kuna za kupnju zemljišta za novo groblje, tj. planira
se uprihoditi ukupno 700.000,00 kuna.
Članak 2.

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

Ovaj zaključak će se objaviti u "Službenom
glasniku" općine Bol, a primjenjuje se od 1. siječnja

Vijeće općine Bol je na 07/2016 sjednici dana

2017. godine

21.12.2016. godine donijelo

Klasa: 400-01/16-01/95
Ur.broj: 2104/16-02/01
Bol, 22.12.2016. godine

ZAKLJUČAK
O RAZDIOBI SREDSTAVA FONDA ZA
FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA ZA 2017. GODINU

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12), i članka
27. Statuta Općine Bol ("Službeni glasnik Općine
Bol", broj 5/09. 11/14), Općinsko vijeće Općine Bol
na 7/2016 sjednici održanoj dana 21. prosinca
2016. godine donijelo je

Članak 1.
Utvrđuje se da je općina Bol na temelju važećih
Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih
projekata od interesa za razvoj otoka Brača sa
Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Bol

već potpisala ugovor o otkupu zemljišta u svrhu
6
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Članak 6.
Plaćanje preuzetih obveza po ugovorima, koje
dospijevaju u sljedećim godinama moraju se kao
obveze uključiti u godinu u kojoj obveze
dospijevaju.

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i
primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njegovo
izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva,
upravljanja financijskom i nefinancijskom
imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika,
ovlasti Općinskog načelnika, te druga pitanja u
izvršavanju Proračuna.

Članak 7.
Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na
temelju prethodne suglasnosti Općinskog
načelnika.

Članak 2.
Proračun se sastoji od prihoda i rashoda.
Račun prihoda i rashoda sastoji se od poreznih i
neporeznih prihoda te ostalih prihoda kojima se
financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih
potreba na razini Općine na temelju zakonskih i
drugim propisa.

Članak 8.
U okviru proračunskih sredstava pojedinog
razdjela i programa dopuštena je preraspodjela
utvrđenih sredstava između pojedinih stavaka
rashoda i izdataka.
Ako se u pojedinom razdjelu nepredviđeni ili
nedovoljno predviđeni rashodi ne mogu podmiriti
u okviru planiranih sredstava, kako je to regulirano
stavkom 1. ovog članka, načelnik može na
prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, odlučiti o
tome da se ti rashodi podmire iz ušteda drugih
razdjela ili smanjivanjem sredstava po njihovim
stavkama.
Preraspodjela sredstava iz stavka 2. ovog članka
može se odobriti da se ne bi dovelo u pitanje
neophodno izvršavanje poslova i programa
upravnih tijela.
O izvršenim preraspodjelama iz stavka 1. i 2. ovog
članka načelnik izvješćuje Općinsko vijeće Općine
Bol.

Članak 3.
Ako se tijekom godine usvoje zakoni i drugi propisi
ili programi na osnovi kojih nastaju nove obveze za
Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za
sljedeću proračunsku godinu u skladu s
trogodišnjim fiskalnim projekcijama.
Članak 4.
U tijeku rasprave o prijedlogu Proračuna
podneseni se amandmani, kojima se predlaže
povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad
iznosa utvrđenih prijedlogom Proračuna, mogu
prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži
smanjenje drugih rashoda i izdataka, ali ne na teret
dodatnog zaduživanja.

Članak 9.
Za nabavu roba, radova i usluga koje podliježu
važećem Zakonu o javnoj nabavi Općinski načelnik
donosi odluku o načinu nabave za svaku
proračunsku poziciju, sukladno Zakonu o nabavi i
Planu nabave.

II IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 5.
Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka
novih obveza za Proračun ili zbog promjena
gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci,
odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna,
Općinski načelnik može obustaviti izvršavanje
pojedinih rashoda ili izdataka najviše 30 dana.
Općinski načelnik donosi privremene mjere
obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera
privremene obustave izvršavanja Proračuna isti ne
može uravnotežiti, Općinski načelnik mora
najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za
privremenu obustavu izvršavanja Proračuna
predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se
ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno
rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 10.
Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela
Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja
prihoda Proračuna, time da će prioritet imati
materijalni izdaci tijela Općine, Jedinstvenog
upravnog odjela, društvenih djelatnosti i
komunalnog sustava.
Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava
Općinski načelnik može samostalno utvrđivati
prioritete izmirenja proračunskih izdataka.
Članak 11.
Zaključivanje ugovora obvezno je:
- za izvođenje investicijskih radova i nabavu
7
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osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost
prelazi 20.000,00 kn
- za obavljanje komunalnih djelatnosti prema
posebnoj odluci,
- za izradu projektne dokumentacije,
- za sredstva koja se izvršavaju kroz programe
javnih potreba,
- za sve nabave iznad 20.000,00 kuna (usluge,
radovi).
Načelnik općine Bol odlučuje o upotrebi sredstava
raspoređenih u poziciji tekuća proračunska
rezerva.
Vijeće ovlašćuje načelnika da raspolaže sa iznosom
od 50.000,00 kuna za hitne rashode po njegovom
nahođenju.
Općinsko vijeće općine Bol će raspravljati o
izvještaju o izvršenju proračuna i to: - do 31. srpnja
2017. za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine. godišnji obračun Proračuna do 15. travnja 2018.
godine za razdoblje siječanj-prosinac 2017.
godine. Uz godišnji obračun Proračuna općine Bol,
Općinsko vijeće raspravlja i o računu dobiti i
gubitaka javnih poduzeća, javnih ustanova i Stalne
i tekuće rezerve općine Bol.

__
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sigurnosti i likvidnosti. Odluku o izboru banke
donosi Općinski načelnik.
Članak 16.
Općinski načelnik može otpisati ili djelomično
otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate
potraživanja bili u nerazmjeru s visinom
potraživanja.
Članak 17.
Za stjecanje imovine bez naknade potrebna je
prethodan suglasnost Općinskog načelnika ukoliko
bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za
Proračun Općine.
Članak 18.
Nefinancijska dugotrajna imovina mora se
osigurati ako postoji zakonska obveza ili o drugim
okolnostima odlučuje sam korisnik poštujući
načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja
proračunskim sredstvima, jer se u protivnom
nadoknadu za štetu nastalu na neosiguranoj
nefinancijskoj imovini isplaćuje iz Proračuna.
IV ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 12.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u
skladu sa Zakonom i drugim propisima neovisno o
visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 19.
Općina se može zaduživati uzimanjem kredita ili
izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu
suglasnost Vlade RH.
Ukoliko godišnja obveza Općine može iznositi
najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja
prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos
ukupne godišnje obveze uključena su i jamstva kao
i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Članak 13.
Prihodi koje ostvaruju tijela Općinske uprave
obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio
prihoda Proračuna.
Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu
vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje
svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika ne uplaćuju
se u Proračun.

Članak 20.
Pravna osoba u većinskom vlasništvu Općine kao i
ustanova čiji je osnivač Općina smije se zaduživati
samo uz suglasnost Općinskog načelnika.
Općinski načelnik također može davati jamstvo
pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Općine kao i
ustanovi čiji je osnivač.
Ugovore o jamstvu sklapa Općinski načelnik.

Članak 14.
Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se
sredstva za amortizaciju zgrada i opreme za 2016.
godinu.
III
UPRAVLJANJE
FINANCIJSKOM
NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

I

V PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Članak 21.
Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za
planiranje i izvršavanje dijela Proračuna (razdjela).
Odgovoran je za zakonitost, svrhovitost,
učinkovitost i za ekonomično raspolaganje
proračunskim sredstvima. Također je odgovoran

Članak 15.
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu
Proračuna upravlja Općinski načelnik.
Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se
polagati u poslovnu banku, poštujući načela
8
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za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za
plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist
proračunskih sredstava. Čelnik proračunskog
korisnika može određena prava unutarnjim
propisima u skladu sa Zakonom prenijeti na druge
osobe.
Prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od
obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima
(vlastiti prihodi) planiraju se u financijskim
planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na
njihov račun.

__

Broj 11/2016

otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja
proračunskog korisnika.
VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Bol.
Klasa: 400-01/16-01/96
Ur.broj: 2104/16-02/01
Bol, 22. prosinca 2016. godine

Članak 22.
Proračunski korisnici dostavljaju polugodišnje
izvještaje koji zajedno sa polugodišnjim
izvještajem
Proračuna
čine
konsolidirani
financijski izvještaj koji se zajedno sa
polugodišnjem obračunom Proračuna dostavlja
Općinskom načelniku do kraja srpnja mjeseca
tekuće godine. Općinski načelnik polugodišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna upućuje na
usvajanje Općinskom vijeću do kraja kolovoza
tekuće proračunske godine.

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i
naobrazbi (NN 10/97), temeljem Zakona o
proračunu i na osnovi Statuta općine Bol, Vijeće
općine Bol je na 07/2016 sjednici dana 21.12.2016.
godine donijelo

Članak 23.
Proračunski korisnik dostavlja godišnji obračun
svog financijskog plana nadležnom upravnom
tijelu Općine do 28. veljače tekuće godine za
prethodnu godinu. Godišnji financijski planovi
proračunskih korisnika konsolidirani na razini
upravnog odjela i nacrt godišnjeg obračuna
Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do
31. ožujka tekuće godine. Općinski načelnik
Proračun dostavlja Ministarstvu financija i
Državnom uredu najkasnije u roku od 15 dana
nakon što ga usvoji Općinsko vijeće te o tome
izvještava Ministarstvo financija.

ODLUKU O JAVNIM POTREBAMA
PREDŠKOLSKOG ODGOJA NA PODRUČJU OPĆINE
BOL ZA 2017. GODINU

Članak 1.
Utvrđuju se javne potrebe u predškolskom odgoju
na području općine Bol za 2017. godinu, i to:
 Financiranje plaća i drugih primanja

Članak 24.
Financijski kontrolor proračunskog korisnika
odgovoran je za zakonito izvršavanje naloga
nalogodavca.
Računopolagač
proračunskog
korisnika odgovoran je za zakonito i svrhovito
trošenje javnog novca za namjene utvrđene
Proračunom i financijskim planom.
VI NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Članak 25.
Unutarnja revizija proračunskog korisnika tijelo je
koje neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje
cjelovitih zadaća i funkcija proračunskih korisnika,
upozorava na nepravilnosti i neusklađenost sa
zakonskim i drugim propisima kojima je utvrđeno
njihovo poslovanje te predlaže mjere za njihovo

djelatnika u dječjem vrtiću Mali princ Bol
 Sufinanciranje izvanrednih materijalne
troškove u dječjem vrtiću: popravak
prozora i vrata, saniranje vlage, nabavka
didaktičke opreme slično
 Uređenje

potkrovlja

dječjeg

vrtića:

igraonica, spavaonica, WC.

Članak 2.
Za javne potrebe u oblasti predškolskog odgoja
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nabrojene u članku 1. ove odluke određuje se

__
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Troškove iz članka 1. ove odluke općina Bol će
financirati kroz redovne mjesečne donacije Centru
za kulturu općine Bol.

utrošiti 1.587.000,00 kuna za plaće i druga
primanja djelatnika, te 70.000,00 kuna za ostale

Članak 2.
Utvrđuju se javne potrebe u kulturi na području
općine Bol za 2017. godinu i to:
Sufinanciranje rada općinske knjižnice "Hrvatska
čitaonica" prema prihvaćenom programu u
ukupnom iznosu od 92.000,00 kuna
Financiranje plaće i drugih rashoda za zaposlene u
iznosu od 181.000,00 kuna
Troškove iz članka 1. ove odluke općina Bol će
financirati kroz redovne mjesečne donacije
Općinskoj knjižnici.

materijalne troškove, didaktičku i drugu opremu
te 1.850.000,00 kua za uređenje potkrovlja
Dječjeg vrtića.

Članak 3.
Za javne potrebe u predškolskom odgoju planira
se utrošiti ukupno 3.507.000,00 kuna.

Članak 3.
Utvrđuju se i ostale javne potrebe u kulturi na
području općine Bol za 2017.godinu i to:
Sufinanciranje dijela troškova odjeljenja glazbene
škole "Josip Hatze" na Bolu i to snositi dio troškova
prijevoza profesora, financirati materijalne
troškove: štimanje klavira i troškovi komisije u
ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna
Uređenje galerije Branislav Dešković u iznosu od
10.000,00 kuna
Sufinanciranje uređenja sakralnih objekata na
području općine Bol u iznosu od 5.000,00 kuna
Uređenje zavičajnog muzeja u iznosu od 30.000,00
kuna

Članak 4.
Ova odluka će se objaviti u Službenom glasniku
općine Bol, a stupa na snagu osmog dana nakon
objave.

Klasa: 400-01/16-01/99
Ur.broj: 2104/16-02/01
Bol, 22.12.2016. godine

Troškove iz članka 3. ove odluke, u ukupnom
iznosu od 85.000,00 kn općina Bol će financirati
kroz direktno plaćanje davateljima gore navedenih
usluga.

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u
kulturi (NN 47/90 i 27/93), temeljem Zakona o
proračunu i na osnovi Statuta općine Bol, vijeće
općine Bol je na 07/2016 sjednici dana 21.12.2016.
godine donijelo

Članak 4.
Utvrđuje se da će za direktne javne potrebe u
kulturi općina Bol u 2017. godini ukupno utrošiti
1.228.000,00 kuna.

ODLUKU O JAVNIM POTREBAMA U KULTURI NA
PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2017. GODINU

Članak 5.
Ova odluka će se objaviti u Službenom glasniku
općine Bol, a stupa na snagu osmog dana nakon
objave.

Članak 1.
Utvrđuju se javne potrebe u kulturi na području
općine Bol za 2017. godinu i to:
Sufinanciranje rada Centra za kulturu općine Bol
prema prihvaćenom programu u ukupnom iznosu
od 600.000,00 kuna
Financiranje plaće i drugih rashoda za zaposlene u
iznosu od 270.000,00 kuna

Klasa: 612-03/16-01/65
Ur.broj: 2104/16-02/01
Bol, 22.12.2016. godine

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar
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koji će se isplatiti sportskim društvima prema
njihovim programima.

Temeljem Zakona o športu (NN 111/98), temeljem
Zakona o proračunu i na osnovi Statuta općine Bol,
vijeće općine Bol je na 07/2016 sjednici dana
21.12.2016. godine donijelo

Članak 3.
Ova odluka će se objaviti u Službenom glasniku
općine Bol, a stupa na snagu osmog dana nakon
objave

ODLUKU O JAVIM POTREBAMA U ŠPORTU NA
PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2017. GODINU

Klasa:400-01/16-01/93
Ur.broj:2104/16-02/01
Bol, 22.12.2016. godine

Članak 1.
Utvrđuju se javne potrebe u športu na području
općine Bol za 2017. godinu, i to:
 sufinanciranje rada malonogometnog
kluba Bol prema programu u iznosu od
30.000,00 kuna
 sufinanciranje
rad
plivačke
škole
"Grancigula" u iznosu od 20.000,00 kuna
 sufinanciranje rada boćarskog
kluba
"Murvica" i "Blato Ratac" u iznosu od
15.000,00 kuna
 sufinanciranje rada kluba jedriličara na
dasci u iznosu od 30.000,00 kuna
 sufinanciranje rada Backgammon kluba
Bol u iznosu od 5.000,00 kuna
 sufinanciranje rada Dojo karate kluba Brač
u iznosu od 10.000,00 kuna
 sufinanciranje rada športskih društava na
Braču u kojima mladež iz Bola sudjeluje u
natjecanju ili treningu u iznosu od
10.000,00 kuna
 sufinanciranje rada športskog društva Bol
(rad s mladima, organizacija natjecanja,
božićni susreti) u iznosu od 30.000,00
kuna
 financiranje natjecateljskih troškova
školskih športskih momčadi iz Osnovne i
Srednje škole Bol u iznosu od 5.000,00
kuna
 sufinanciranje međunarodnih natjecanja
koja se održavaju u Bolu u iznosu od
70.000,00 kuna (europski kup u surfanju
na dasci)
 sponzoriranje WTA teniskog turnira u
iznosu od 500.000,00 kuna
 sufinanciranje programa Športske škole
Splitskog sveučilišnog športskog saveza za
razvoj djece općine Bol u iznosu od
80.000,00 kuna

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

Temeljem članka 48. i 53. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01, 60/01 i 129/05), temeljem članka 29.
Statuta Općine Bol ("Službeni glasnik" br. 05/09,
11/14 i 1/15) općinsko vijeće na7/2016 sjednici
održanoj 21. prosinca 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama,
naknadama plaća, dodacima na plaću i drugim
materijalnim pravima službenika i namještenika,
te o radnom vremenu u jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Bol ("Sl. g." br. 4/06, 3/07, 8/10)

Članak 1.
Članak 12. stavak 1. mijenja se i glasi:
„ Službenik odnosno namještenik, načelnik te
druga osoba po njegovom ovlaštenju ima pravo
na novčane naknade i to:“
Članak 12. stavak 1. točka 3. mijenja se i glasi:
„3. naknadu troškova korištenja privatnog
automobila u službene svrhe u visini od 2,00 kune
po prijeđenom kilometru, kada obavlja poslove iz
djelokruga općine prema nalogu načelnika."
Članak 2.
Ova odluka će se objaviti u "Službenom glasniku"
Općine Bol i stupa na snagu osmog dana nakon
objave.

Članak 2.
Za javne potrebe u športu nabrojene u članku 1.
ove odluke određuje se utrošiti 805.000,00 kuna
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Članak 4.
U

2017.

godini

predviđa

se

uprihoditi

2.500.000,00 kuna iz komunalnog doprinosa, te se
predviđa izgradnja i uređenje sljedećih objekata i

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

uređaja komunalne infrastrukture:

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14,
36/15), na temelju Programa mjera za
unaprijeđenje stanja u prostoru i na temelju
članka 23. Statuta općine Bol, Vijeće općine Bol je
na 07/2016 sjednici dana 21.12.2016. godine
donijelo

a) za gradnju i uređenje javnih površina planira se

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017.
GODINU

b) za gradnju i uređenje nerazvrstanih cesta

utrošiti ukupno 13% odnosno 320.000,00 kuna
 potporni zid na putu za sv. Luciju
220.000,00
 odvodni kanal na Gnjilici
100.000,00

planira

se

utrošiti

ukupno

36%

odnosno

910.000,00 kuna
Članak 1.

 uređenje ulice na Kupini II
200.000,00
 uređenje Vukovarske ulice I faza
100.000,00
 uređenje Supetarske ulice I faza
200.000,00
 cesta u R3 zoni
270.000,00
 nogostupi na obilaznici ispod zoga
30.000,00
 gradnja ulice kod Hotela Ivan (potok)
50.000,00
 gradnja puta uz Rape
60.000,00

Ovaj Program određuje koji će se objekti i uređaji
komunalne infrastrukture graditi u 2017. godini na
području općine Bol.
Članak 2.
Ovaj Program utvrđuje:
 opis poslova s procjenom troškova za
gradnju pojedinih objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, te za nabavku
opreme,
 iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa s naznakom izvora

c) za gradnju nove javne rasvjete planira se
utrošiti ukupno 19% odnosno 470.000,00 kuna

financiranja po djelatnostima.

 javna rasvjeta centar mjesta
Članak 3.

400.000,00

Vijeće općine Bol je dužno do kraja ožujka svake

 javna rasvjeta kod Hotela Ivam

godine raspraviti izvršenje ovog Programa, za

30.000,00

predhodnu kalendarsku godinu.

 javna rasvjeta na Gospojici
40.000,00
12

23. prosinca, 2016.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL

__

Broj 11/2016

2. Iskaz financijskih sredstava potrebnih za
d) za gradnju i uređenje groblja planira se utrošiti

ostvarivanje programa s naznakom izvora

ukupno 32% odnosno 800.000,00 kuna

financiranja.

 otkup zemljišta za novo groblje

Članak 2.

800.000,00

Program održavanja infrastrukture u 2017. godini
na području općine Bol donosi se za sljedeće

Članak 6.

komunalne djelatnosti:

Ovaj program će se objaviti u Službenom glasniku

 odvodnja atmosferskih voda

općine Bol, a stupa na snagu osmog dana nakon

 održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi

objave.

na čišćenje javnih površina
 održavanje javnih površina
 održavanje nerazvrstanih cesta

Klasa: 363-03/16-01/316

 održavanje groblja i krematorija

Ur.broj: 2104/16-02/02

 javna rasvjeta

Bol, 22.12.2016. godine

 održavanje javnih građevina u vlasništvu
Općine Bol
 održavanje

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

ostale

komunalne

održavanje

komunalne

infrastrukture
Članak 3.

Na osnovi stavka 1. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14,
36/15) i članka 23. Statuta općine Bol (Službeni
glasnik br.11/2014) općinsko vijeće općine Bol je
na 07/2016 sjednici dana 21.12.2016. godine
donijelo

U

2017.

godini

infrastrukture iz članka 2. ove Odluke u općini Bol
obuhvaća:

1. Odvodnja atmosferskih voda
 održavanje slivnika i potoka koje nisu u

PROGRAM ODRŽAVANJA INFRASTRUKTURE ZA

nadležnosti Hrvatskih voda d.o.o. (na rivi,

DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVAK 1. ZAKONA

na Obilaznici, uz Blato, uz Novi put, uz

O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2017.

Ložu, na Rudini, iza galerije...)

GODINI

 fugiranje potoka uz Novi put i uz Poljanu
 uređenje potoka Uz Blato (od ambulante

Članak 1.

do obilaznice)

Ovim programom se određuje:

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u

1. Opis i opseg poslova održavanja s procjenom

iznosu od 20.000,00 kuna, a financirat će se iz

pojedinih troškova po djelatnostima

sredstava komunalne naknade.
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Redovno čišćenje zelenih površina
 ručno obrezivanje i održavanje svih

(trgova,

stabala na javnim površinama
 redovna

pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, dječjih

košnja

trave

mehaničkom

igrališta, javnih prometnih površina i groblja te

kosilicom u toku cijele godine područja uz

javnih cesta koje prolaze kroz naselje)

lokalne ceste,

 ručno i mehaničko čišćenje Rive (od Biline

naročito uz raskrižja

lokalnih cesta,
 čiščenje javnih parkova

kuće do Velog mosta), Bračke ceste (do
kuće Karelovića), Rudine, tržnice i kale

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u

Vuzio jedanput dnevno u razdoblju

ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna, a financirat

svibanj-listopad

će se iz sredstava komunalne naknade.

 ručno

i

mehaničko

čišćenje

gore

navedenih prostora tri puta na tjedan u
razdoblju

siječanj-travanj

i

3. Održavanje javnih površina

studeni nabavka i ugradnja ograda, rešetki i

prosinac
 ručno

i mehaničko čišćenje

rukohvata

rive i

 transport, montaža i demontaža stolova

pražnjenje košarica za smeće na području

za prodaju suvenira i bižuterije te stolova

rive i šetnice od Zlatnog rata do Martinice,

za prodaju voća i povrća

na Rudini, tržnici, Loži, u kali Vuzio i na trgu

 popravak ulica ("krpanje" betonom ili

Studenac svaki dan kroz cijelu godinu, a za

asfaltom ulegnuća na javnim površinama,

vrijeme turističke sezone više puta dnevno

ogradni zidići na javnoj površini, šahte od

 ručno čišćenje i pražnjenje košarica za

kanalizacije, postavljanje i održavanje

smeće na ostalom području općine

komunalne, prometne, tustičke opreme)

jedanput tjedno

 održavanje zelenih površina, naročito

 svakodnevno čišćenje plaža (Grabov rat,
Martinica,
more,

Portić,

Račić,

Kotlina,

Bjeninovo

most,

Studenac,

Veli

javnih parkova
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj

Benačica, Borak, Potočine, Paklina, Drasin)

točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od

u toku turističke sezone, a generalno

540.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava

čišćenje plaža prije početka turističke

komunalne naknde.

sezone
 mehaničko pranje kale Vuzio, trga ispred

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

crkve i tržnice dva puta na tjedan u
 sanacija i održavanje poljskih putova

razdoblju svibanj-rujan

(prema Sv.Luciji, prema Smokovju, prema

14
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za
7. Održavanje javnih građevina u vlasništvu

Murvicu...)

Općine Bol

 obrezivanje zelenila koje smeta prometu
na obilaznici

 Održavanje zgrade Doma Kulture

 saniranje asfaltnog ili betonskog plašta na

20.000,00

ulicama i trotoarima

 Održavanje zgrade knjižnice

 održavanje ostalih nerazvrstanih cesta na

10.000,00

području općine Bol

 Održavanje zgrade općinske uprave
10.000,00

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj

 Održavanje zgrade doma za stare i

točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od

nemoćne osobe

50.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava

60.000,00

komunalne naknade.

 Održavanje zgrade kina
20.000,00

5. Održavanje groblja

 Održavanje zgrade zavičajnog muzeja
 održavanje groblja Sv. Marije milosne u

10.000,00

Bolu (redovno čišćenje i izmjena nekoliko
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj

nadgrobnih ploča na općinskim ukopnim

točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od

mjestima)

130.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava

 održavanje groblja Sv. Jere u Murvici

komunalne naknade.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj
8. Održavanje ostale komunalne infrastrukture

točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od
40.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava

Održavanje

komunalne naknade.

plaža

i

čišćenje

podmorja

(prihranjivanje plaža i održavanje pristupnih
puteva) -100.000,00 kuna

6. Održavanje javne rasvjete

Održavanje cesta, ulica, šetnica - 120.000,00 kuna
Održavanje

 održavanje kandelabera, konzola i kabela

poljskih

puteva,

biciklističkih

i

penjačkih staza - 50.000,00 kuna

javne rasvjete
 redovna zamjena rasvjetnih tijela

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj
točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj

270.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava

točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od

komunalne naknade.

150.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade.
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Članak 4.
Na temelju Statuta općine Bol i članka 45. Zakona
o vatrogastvu (NN br.106/99) Vijeće općine Bol je
na 07/2016 sjednici održanoj dana 21.12.2016.
godine donijelo

Za izvršenje ovog Programa navedenog u članku 3.
ove odluke planira se u toku 2017. godine ukupno
uprihoditi

i

potrošiti

1.900.000,00

kuna
ODLUKU O JAVNIM POTREBAMA

komunalne naknade.

PROTUPOŽARNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE

Od toga će 300.000,00 kn općina Bol direktno

BOL ZA 2017. GODINU

platiti potrošnju električne energije za javnu
rasvjetu.
Članak 1.

Iznos od 1.200.000,00 kuna će se uplatiti

Utvrđuju se javne potrebe u oblasti protupožarne
zaštite na području općine Bol za 2017. godinu,
tako da će općina Bol donirati DVD-u Bol novčana
sredstva za:
 prehranu vatrogasaca koji će u ljetnim

općinskom komunalnom poduzeću Grabov rat
d.o.o. na osnovi računa za obavljene usluge
navedne u točkama od 1 do 6 prethodnog članka.
Grabov rat d.o.o. je navedena sredstva dužan

mjesecima stići na ispomoć u Bol

utrošiti za provođenje ovog Programa i to: za plaće

 sufinanciranje

djelatnika i za nabavku materijala i opreme u svrhu

dislocirane

vatrogasne

jedinice na otok Brač

provođenja ovog Programa. Preostali iznos od

 ostale redovne troškove DVD-a Bol

400.000,00 kuna navedenih u točkama 7 i 8
prethodnog članka će uplatiti za održavanje ostale

Članak 2.

komunalne infrastrukture i javnih građevina

Za javne potrebe u protupožarnoj zaštiti
nabrojene u članku 1. ove odluke određuje se
utrošiti iznos od 400.000,00 kuna iz proračuna
općine Bol koji će se u jednakim mjesečnim
iznosima uplaćivati na račun DVD-a Bol.
Iznos od 400.000,00 kuna općina Bol će uplatiti za
sufinanciranje radova na izgradnji Vatrogasnog
doma.
Za potrebe DVD-a Bol u 2017. godini općina Bol
planira uplatiti ukupno 800.000,00 kuna.

izvođačima radova.
Članak 5.
Vijeće općine Bol će najkasnije do 31.ožujka
2018.godine raspraviti o izvršenju ovog programa.
Članak 6.
Ovaj Program će se objaviti u Službenom glasniku

Članak 3.

općine Bol, a stupa na snagu osmog dana nakon

Ova odluka će se objaviti u Službenom glasniku
općine Bol, a stupa na snagu osmog dana nakon
objave.

objave.

Klasa:363-03/16-01/317
Klasa: 810-01/16-01/9

Ur.broj: 2104/16- 02/01

Ur.broj: 2104/16-03/01

Bol, 22.12.2016. godine

Bol, 22.12.2016. godine
Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar
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Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 20. Zakona o javnoj nabavi
(»Narodne novine« broj 110/07 i 125/08) i članka 29. Statuta Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol br.
05/09 i 11/14 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Bol na 7/2016 sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016. donijelo
je
PLAN JAVNE NABAVE
Općine Bol za 2017. godinu

Članak 1.
Planom javne nabave Općine Bol za 2017. godinu, planira se javna nabava roba, radova i usluga.
Postupak javne nabave provodi Općina Bol kao javni naručitelj, obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, a
za planirane javne nabave su osigurana sredstva u proračunu za 2017. godinu.
Članak 2.
Općina Bol se obvezuje provoditi postupke i načine javne nabave, roba radova, i usluga, sukladno Zakonu o
javnoj nabavi, birajući prvenstveno otvoreni postupak javne nabave u odnosu na ograničeni postupak javne
nabave.
Članak 3.
Tijekom 2017. godine Općina Bol će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga kako
slijedi:
R.b.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

PREDMET NABAVE

EVID.
BROJ
NABAVE

PROCJENA
VRIJEDNOSTI
NABAVE
(bez PDV-a)

VRSTA
POSTUPKA
JN

VRSTA
UGOVORA

PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA

PLANIRANO
TRAJANJE
UGOVORA

REKONSTRUKCIJA
POTKROVLJA
DJEČJEG VRTIĆA
GRADNJA
GROBLJA-PRVA
FAZA
UPU-u POLAZNA
STANICA
ZA
ŽIČARU
UPU-u POTOČINE
BORAK
UPU-uPARKIRALIŠTE NA
ULASKU U MJESTO
PROJEKT
UREĐENJA PLAŽE
POTOČINE-BORAKBENAČICA
PROJEKT
UREĐENJA
ZGRADE
ZAVIČAJNOG
MUZEJA
OPSKRBA ELEKTR.
ENERGIJOM

1/2017

1.480.000,00
KN

Otvoreni
postupak

SIJEČANJ
2017.

12 MJESECI

2/2017

1.200.000,00
KN

Otvoreni
postupak

VELJAČA
2017.

12 MJESECI

-

32.000,00
KN

Bagatelna
nabava

Ugovor o
javnoj
nabavi
Ugovor o
javnoj
nabavi
-

-

-

-

40.000,00
KN
48.000,00
KN

Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava

-

-

-

-

-

-

-

40.000,00
KN

Bagatelna
nabava

-

-

-

-

24.000,00
KN

Bagatelna
nabava

-

-

-

-

160.000,00
KN

Bagatelna
nabava

-

-.

-

-
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GRADNJA CESTE U R3 ZONI
UREĐENJE PLAŽA
IZRADA
SPOMENIKA
PALIMA
ZA
DOMOVINU
JAVNA RASVJETA- CENTAR MJESTA
GRADNJA
POTPORNOG ZIDA
NA PUTU SV.
LUCIJA
UREĐENJE
VUKOVARSKE
ULICE
UREĐENJE ULICA
NA KUPINI
UREĐENJE
SUPETARSKE ULICE
ODVJETNIČKE
USLUGE
GRADNJA
ODVODNOG
KANALA
NA
GNJILICI
GRADNJA PUTA UZ
RAPE
GRADNJA
ULICE
ISTOČNO
OD
HOTELA IVAN
NOVA
JAVNA
RASVJETA
GOSPOJICA, HOTEL
IVAN

__
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216.000,00
KN
80.000,00
KN
80.000,00
KN

Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava

-

-

-

-

-

-

-

-

-

320.000,00
KN
176.000,00
KN

Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava

-

-

-

-

-

-

-

80.000,00
KN

Bagatelna
nabava

-

-

-

-

160.000,00
KN
160.000,00
KN
100.000,00
KN
80.000,00
KN

Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.000,00
KN
40.000,00
KN

Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava

-

-

-

-

-

-

56.000,00

Bagatelna
nabava

-

-

-

-

-

-

Članak 4.
Pripremu i provedbu postupka javne nabave obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja.
Najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.
Naručitelj internom odlukom imenuje ovlaštene predstavnike i određuje njihove obveze i ovlasti u postupku
javne nabave.
Ovlašteni predstavnici naručitelja koji pripremaju i provode postupak javne nabave ne moraju biti zaposlenici
naručitelja.
Članak 5.
Administrativne poslove za provođenje postupka javne nabave, obavljat će Jedinstveni upravni odjel općine.
Članak 6.
Sve objave o javnim nabavama iz ovog Plana na propisanim standardnim obrascima za objave o javnoj nabavi,
odnosno on-line unos podataka potrebnih za izradu i objavljivanja objava o javnoj nabavi, vršit će se za
naručitelja ovlaštene osoba – pročelnik Jedinstvenog odjela Općine Bol.
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Članak 7.
Ovaj Plan javne nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Glasniku“ Općine Bol.
Klasa: 021-05/16-01/83
Ur. broj: 2104/02-16-02/01
Bol, 22 . prosinca 2016. Godine

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar
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KAZALO
ODLUKE VIJEĆA
Odluka o osnivanju društva BRAČ 500 + d.o.o.
Analiza stanja sustava Civilne zaštite za 2016. godinu i plan razvoja sustava Civilne
zaštite s financijskim učincima za razdoblje 2017. do 2019. na području općine Bol
Plan korištenja sredstava Boravišne pristojbe za 2017. Godinu
Odluka o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2017. godinu
Zaključak o razdiobi sredstava Fonda za financiranje kapitalnih projekata od interesa
za razvoj otoka za 2017. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bol
Odluka o javnim potrebama predškolskog odgoja na području općine Bol za 2017.
godinu
Odluka o javnim potrebama u kulturi na području općine Bol za 2017. godinu
Odluka o javim potrebama u športu na području općine Bol za 2017. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program održavanja infrastructure za 2017. godinu
Odluku o javnim potrebama protupožarne zaštite na području općine Bol za 2017.
godinu
Plan javne nabave općine Bol za 2017. godinu

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