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ODLUKE VIJEĆA 
 
 

Na osnovi članka 29. 30. i 31. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13),  
na temelju članka 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. Zakona 
o lokalnim izborima (NN 144/12), na temelju 
članka 33. i 34. Statuta općine Bol (Službeni glasnik 
općine Bol broj 5/2009, 11/2014 i 1/2015) i na 
temelju članka 2. i 8.  Poslovnika općinskog vijeća 
općine Bol  (Službeni glasnik općine Bol br. 5/2009, 
11/2014 i 1/2015), na 6/2017 sjednici općinskog 
vijeća općine Bol održanoj dana 04. srpnja 2017. 
godine, a na osnovi podnesenog izvješća 
Mandatnog povjerenstva, vijeće općine Bol je 
donijelo   
 

ZAKLJUČAK 
o verifikaciji mandata vijećnika 

 
 
Članak 1. 
Nakon uvida u dopis Gorana Jekića upućenog 
predsjedniku vijeća Općine Bol dana 16. lipnja 
2017. godine o stavljanju mandata u mirovanje iz 
osobnih razloga, i nakon uvida u očitovanje 
općinskog Odbora HDZ-a Bol da se za njegovog 
zamjenika određuje Tomi Fabijanović iz Bola, Uz 
Poljanu 13, potvrđuje se mandat vijećnika: 
 

1. Tomi Fabijanović, Uz Poljanu 13, Bol  
 

Članak 2.  
Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom glasniku 
općine Bol. 
 
 

 
Klasa:021-05/17-01/93 
Ur.broj: 2104/17-01/01 
Bol,06. srpnja 2017. godine 
 
 
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 6/2017. sjednici 
dana  04. srpnja 2017. godine donijelo  
 
 

ODLUKU 
o imenovanju vijeća za davanje koncesijskih 

odobrenja 
 
 

Članak 1. 
Vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana i to: 
 
- Tihomir Marinković - član (predstavnik općine 
Bol) 
- Sani Bodlović - član (predstavnik općine Bol) 
- Tomi Fabjanović - član (predstavnik općine Bol) 
-  Frane Radelja - član (predstavnik Upravnog 
odjela za pomorstvo u SDŽ) 
- Vedran Bezmalinović, član (predstavnik nadležne 
lučke kapetanije) 
Članovi vijeća između sebe biraju predsjednika 
vijeća. 
 
Članak 2. 
Mandat članovima traje do opoziva, a počinje 
danom stupanja na snagu ove odluke. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u Službenom glasniku općine Bol. 

SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE BOL 
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Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti 
odluka od 31. listopada 2013. godine (Službeni 
glasnik broj /2013). 
 
Klasa: 021-05/17-01/97 
Ur.broj: 2104/02-17-02/01 
Bol, 6. srpnja 2017. godine 
 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
 
Na temelju članka 42. Statuta općine Bol (Službeni 
glasnik br. 5/2009, 11/2014 i 1/2015)  vijeće 
općine Bol je na 6/2017 sjednici dana 4. srpnja 
2017. godine donijelo  
 

ODLUKU 
o imenovanju odbora za socijalnu skrb i 

zdrastvenu zaštitu 
 

Članak 1. 
Odbor je radno tijelo Vijeća općine Bol koje 
razmatra pitanje iz svog djelokruga, daje vijeću 
svoje prijedloge, savjete i mišljenja o pojedinim 
pitanjima koja su predmet rasprave i odlučivanja 
na sjednici vijeća 
Odbor prati i predlaže mjere za unapređenje 
općinskog programa zadovoljavanja socijalnih 
potreba, predlaže osobe za primanje socijalne 
pomoći, organizira posjet starijim i nemoćnim 
osobama, organizira redovne preglede žena i 
djece, organizira tribine i predavanja na temu 
borbe protiv ovisnosti. 
 
Članak 2.  
Odbor ima predsjednika i šest članova i to: 
1. Marjan Marjanović, predsjednik 
2. Branko Mikulić, član 
3. Neda Kraljević, član 
4. Boris Škrbić, član 
5. Željko Eterović, član 
6. Breza Marinković, član 
7. Ivona Radić, član 
 
Članak 3. 
Mandat članovima odbora traje do opoziva,  a 
počinje danom stupanja na snagu ove odluke. Ova 
odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave 
u Službenom glasniku općine Bol. Stupanjem na 
snagu ove odluke prestaje vrijediti odluka od 16. 
srpnja 2013. godine, Službeni glasnik br. /2013). 
 

Klasa: 021-05/17-01/95 
ur.broj:2104/02-17-02/01 
Bol, 6. srpnja 2017. godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
Na temelju članka 40. Statuta općine Bol 
(„Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/2009, 11/2014 
i 1/2015) vijeće Općine Bol je na 6/2017 sjednici 
vijeća Općine Bol dana 4. srpnja 2017. godine 
donijelo 
 

ODLUKU 
o izboru odbora za Statut i Poslovnik 

 
 

Članak 1. 
Odbor je radno tijelo koje predlaže Statut općine i 
Poslovnik općinskog vijeća, predlaže izmjene i 
dopune Statuta i Poslovnika, razmatra prijedloge 
odluka i drugih općih akata u pogledu njihove 
usklađenosti s Ustavom, Zakonom, Statutom i 
Poslovnikom i pravnim sustavom, utvrđuje, izdaje 
pročišćene tekstove odluka i drugih akata, 
razmatra opće akte trgovačkih društava i ustanova 
na koje suglasnost daje općinsko vijeće i o tome 
daje  mišljenje, primjedbe i prijedloge. 
 
Članak 2. 
Odbor ima predsjednika i četiri člana i to: 
U Odbor za Statut i Poslovnik bira se pet članova iz 
redova općinskog vijeća i to: 

-  Milan Škrbić, predsjednik 
-  Matko Baković, član 
-  Sani Bodlović, član 
-  Tonči Buljan, član 
-  Tonči Kukoč, član 

 
Članak 3. 
Mandat članovima odbor atraje do opoziva, a 
počinje danom stupanja na snagu ove odluke.  
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol. 
Stpanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti 
odluka od 16. srpnja 2013. godine ( Službeni 
glasnik općine Bol br.  /2013) 
 
Klasa: 021-05/17-01/96 
Ur.broj: 2104/02-17-02/01 
Bol, 6. srpnja 2017. 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 
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Na temelju članka 41. Statuta  općine Bol(Službeni 
glasnik općine Bol 5/2009, 11/2014 i 1/2015), 
Vijeće općine Bol je na 6/2017. sjednici dana 04. 
srpnja 2017. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o osnivanju Odbora za prostorno i urbanističko 

planiranje i uređenje prostora 
 

I. 
Odbor je radno tijelo Vijeća općine Bol koje 
razmatra pitanja iz svog djelokruga, daje Vijeću 
svoje prijedloge, savjete i mišljenja o pojedinim 
pitanjima koja su predmet rasprave i odlučivanja 
na sjednici Vijeća. 
 

II. 
Odbor za prostorno i urbanističko planiranje i 
uređenje naselja daje mišljenje o prioritetima za 
izradu prostornih planova i o prioritetnim 
građevinskim projektima, daje mišljenje o 
pojedinom prostornom planu, predlaže mjere za 
opremanje naselja komunalnim potrepštinama 
(klupe, kontejneri, javna rasvjeta, pepeljare, 
reklame...) i o poboljšanju uvjeta stanovanja. 
 

III. 
Odbor  ima predsjednika i šest članova i to: 
1. Matko Baković, predsjednik 
2. Goran Jekić, član 
3. Nikola Popić, član 
3.  Marijan Marijanović,  član 

4.  Branko Mikulić,  član 

5.  Franka Marinković , član 

6.  Nikola Cvitanić,  član 
 

IV. 
Mandat članovima Odbora traje  do opoziva, a 
počinje danom stupanja na snagu ove Odluke. 
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti 
odluka od 16. srpnja 2013. godine (Službeni glasnik 
općine Bol br.  /2013). 
 

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

 
Klasa: 021-05/17-01/94 
Ur.broj: 2104/02-17-01/01 
Bol, 6. 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 6/2017 sjednici dana 4. 
srpnja 2017. donijelo  

 
          O D L U K U  

o razriješenju i izboru novog člana Odbora za 
izbor i imenovanje  

 
Članak 1. 
Utvrđuje se da je mandat vijećnika Gorana Jekića 
stavljen u mirovanje, te mu je prestalo članstvo u 
Odboru za izbor i imenovanje.  
Za novog člana Odbora za izbor i imenovanje bira 
se Tomi Fabjanović . 
 
Članak 2. 
Ova  odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u Službenom glasniku općine Bol. 
 
 
Klasa:021-05/17-01/92 
Ur.broj: 2104/17-01/01 
Bol, 06. srpnja 2017. godine 
 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
 
Na temelju članka 45. Statuta općine Bol (Službeni 
glasnik općine Bol br.5/2009, 11/2014 i 1/2015)   
vijeće općine Bol je na 6 /2017 sjednici dana 4. 
srpnja 2017. godine donijelo  
 

ODLUKU 
o imenovanju odbora za financije i proračun 

 
 

1. 
Odbor je radno tijelo vijeća općine Bol koje 
proučava i razmatra, te daje svoje prijedloge i 
mišljenja vezana uz donošenje proračuna, 
njegovih izmjena i dopuna, odluke o izvršavanju 
proračuna, odluke o privremenom financiranju, 
izvješća o izvršenju proračuna, odluke o 
naknadama za obavljanje dužnosti i naknadama 
putnih troškova za radna tijela i tijela općine Bol, 
kao i drugih odluka vezanih uz proračun koje 
donosi vijeće općine Bol. 
 
2. 
Odbor  ima predsjednika i četiri člana i to: 
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- Mate Petrić, predsjednik 
- Matko Baković, član 
- Sani Bodlović, član 
- Valentina Čadonja, član 
- Natalija Brešković, član 
 
3. 
Mandat članovima traje do opoziva, a počinje 
danom stupanja na snagu ove odluke. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u Službenom glasniku općine Bol. 
 
 
Klasa: 021-05/17-01/91 
Ur.broj: 2104/02-17-02/01 
Bol,  6. srpnja 2017. godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
Na temelju članka 43. Statuta općine Bol (Službeni 
glasnik općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15) vijeće 
općine Bol je na 6/2017 sjednici dana 4. srpnja 
2017. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o članovima odbora za dodjelu javnih priznanja 

 
1. 
Odbor za dodjelu javnih priznanja provodi 
postupak za predlaganje i dodjelu javnih 
priznanja prema posebnom općem aktu općine 
Bol. 
Utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli javnih 
priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama.  
 
2. 
Odbor ima predsjednika i četiri člana. 
U Odbor za dodjelu javnih priznanja  imenuju se 
slijedeći članovi: 
- Sani Bodlović, predsjednica 
- Ljubica Kusanović, član 
- Matko Baković, član 
- Tihomir Marinković, član 
- Ada Seferagić, član 
 
3. 
Mandat članovima traje do opoziva, a počinje 
danom stupanja na snagu ove odluke. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u Službenom glasniku općine Bol. 
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti 
odluka od 16. srpnja 2013. godine (Službeni glasnik 
broj /2013) 

Klasa: 021-05/17-01/90 
Ur.broj: 2104/02-17-02/01 
Bol,6. srpnja 2017. godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
Na temelju članka 44. Statuta općine Bol (Službeni 
glasnik općine Bol br. 5/2009, 1/2014, 1/2015)  
vijeće općine Bol je na 6/2017 sjednici dana 04. 
srpnja 2017. godine donijelo  
 
 

ODLUKU 
o imenovanju komisije za dodjelu novčanih 

 potpora uspješnim đacima i studentima 
 

Članak 1. 
Komisija za dodjelu novčanih  potpora uspješnim 
đacima i studentima ima predsjednika i 4 člana 
koje imenuje Općinsko vijeće. 
Predsjednik komisije je član vijeća, a ostali članovi 
ne moraju biti iz redova vijeća. 
Komisija za dodjelu novčanih  potpora uspješnim 
đacima i studentima  utvrđuje i predlaže kriterije 
za dodjelu stipendija đacima i studentima, te daje 
prijedloge odluka koje donosi Općinsko vijeće iz te 
oblasti. 
 

Članak 2.  
Za članove Komisije za dodjelu stipendija biraju se: 
1.Sani Bodlović, predsjednica 
2. Ljubica Kusanović, član 
3. Stipe Nevistić član 
4. Maja Žuljević, član 
5. Nataša Paleka Jakšić, član 
 

Članak 3.  
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u Službenom glasniku općine Bol. 
 
 
Klasa: 021-05/17-01/84 
Ur.broj: 2104/02-17-02/01 
Bol, 6. srpnja 2017. Godine 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 
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RB KAZALO Str 

   
 ODLUKE VIJEĆA  

1 Zaključak o verifikaciji mandata vijećnika 1 
2 Odluka o imenovanju vijeća za davanje koncesijskih odobrenja 1 

3 Odluka o imenovanju odbora za socijalnu skrb i zdrastvenu zaštitu 2 

4 Odluka o izboru odbora za Statut i Poslovnik 2 
5 Odluka o osnivanju Odbora za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora 3 

6 Odluka o razriješenju i izboru novog člana Odbora za izbor i imenovanje 3 
7 Odluka o imenovanju odbora za financije i proračun 3 

8 Odluka o članovima odbora za dodjelu javnih priznanja 4 
9 Odluka o imenovanju komisije za dodjelu novčanih  potpora uspješnim đacima i 

studentima 
4 

   

   
 
 
 

 
Izdavač: Općina Bol, Županija Splitsko  dalmatinska 

Glavni i odgovorni urednik: Tihomir Marinković 
Urednik: Stipe Karmelić 

 

 
 


