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List izlazi po potrebi                                      05.04.2018. godine                   Godina  XXII - Broj 03/2018 

 

ODLUKE VIJEĆA 
 
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima ( "Narodne novine" br. 91/96, 
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 
152/14) i članka 29. Statuta Općine Bol („Službene 
glasnik“ Općine Bol broj 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18) 
Općinsko vijeće Općine Bol, na 2/2018 sjednici 
održanoj 03. travnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o kupnji nekretnine 
 

Članak 1. 
Općina Bol, radi proširenja javnog puta, kupuje dio 
nekretnine označene kao: 

- čest. zem. 344/1, Z.U. 3155, k.o. Bol, 
oznaka zemljišta - oranica, površine 23 
m2, 

KARELOVIĆ VINKO POK. VICKA, OIB: 14995149220, 
BOL, BRAČKA CESTA 6, za 219/240 idealnog dijela,
    
BREŠKOVIĆ PETAR, OIB: 59614374600, SPLIT, PUT 
SVETE MANDE 1, za 7/240 idealnog dijela 
HRABAR INES, OIB: 30431081683, BOL, P. 
HEKTOROVIĆA 9, za 7/240 idealnog dijela 
DEVLAHOVIĆ NEVA, OIB: 57095210065, BOL, P. 
HEKTOROVIĆA 9, za 7/240 idealnog dijela. 

 
Članak 2. 

Cijena nekretnine iz članka 1. ove Odluke utvrđuje 
se u iznosu od 152,17 €/m2, odnosno ukupna 
cijena za predmetne nekretnine u površini od 23 
m2 iznosi 3.500,00 eura (slovima: tri tisuće petsto 
eura), te će biti isplaćena u  kunskoj 
protuvrijednosti  prema prodajnom tečaju za 
efektivu Hrvatske narodne banke na dan isplate. 

 
 

Članak 3. 
Prava i obveze između suvlasnika zemljišta, kao 

prodavatelja i Općine Bol, kao kupca regulirat će 
se ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje 
načelnik Općine Bol gospodin Tihomir Marinković. 

 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana 
objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.  
 
 
Klasa: 021-01/18-01/32 
Ur. broj: 2104/02-18-02/01 
Bol, dana  4. travnja 2018. godine 
 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
 
Na temelju članka 10. Zakona o upravljanju i 
raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16, 
89/17), Općinsko vijeće Općine Bol na 2/2018 
sjednici  održanoj dana 3. travnja 2018. godine, 
donosi 

ODLUKU  

O USVAJANJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM  

U VLASNIŠTVU OPĆINE BOL ZA 2018. GODINU 

1. 
Ovom Odlukom usvaja se Plan upravljanja 
imovinom u vlasništvu Općine Bol za 2018. godinu 
kojeg je Općina Bol u obvezi donijeti u skladu s 
odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju 
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 
(»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16, 89/17), te 
prema preporukama navedenim u Izvješću o 
obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja 

SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE BOL 
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nekretninama jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave na području Splitsko – 
dalmatinske županije. 

2. 
Planom upravljanja imovinom određuju se: 

• kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja 
imovinom Općine Bol,  

• provedbene mjere u svrhu provođenja 
Strategije, 

• detaljna analiza stanja upravljanja 
pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine 
Bol, 

• godišnji planovi upravljanja pojedinim 
oblicima imovine u vlasništvu Općine Bol.  
Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke 
koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, 
propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana 
upravljanja imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).  

3. 
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol 
za 2018. godinu donosi Općinsko vijeće Općine Bol 
za razdoblje od godinu dana. 

 

4. 
Općina Bol dužna je do 31. ožujka 2019. godine 
dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje Izvješće o 
provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 
Općine Bol za 2018. godinu. 

5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 
objave u »Službenom glasniku Općine Bol«, a 
objavit će se na službenoj web stranici Općine i bit 
će dostupna javnosti u skladu sa odredbama 
Zakona o pravu na pristup informacijama 
(»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).  

Klasa:021-05/018-01/33 
Ur.broj:2104/18-02/01 
Bol, 04. travnja 2018. 
 
PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM 2018. 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
 

Na osnovi članka 5. i u svezi članaka 22.-29. Odluke 
o uređenju prometa na području Općine Bol 

("Službeni glasnik" Općine Bol broj 9/17) i članka 
29. Statuta Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine 
Bol broj 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18) Općinsko vijeće 
Općine Bol, na 2/2018 sjednici održanoj 
03. travnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o općim uvjetima organizacije i naplate 
parkiranja na javnim parkiralištima Općine Bol 

 
Članak 1. 
Ovom Odlukom o organizaciji naplate na javnim 
parkiralištima Općine Bol (u daljnjem tekstu: 
Odluka) utvrđuju se parkirališna mjesta na kojima  
se vrši naplata parkiranja, način povjeravanja 
parkirališnih mjesta uz naplatu na upravljanje i 
organizaciju naplate, visina naknade i kaznene 
odredbe. 
 
Članak 2. 
Naplata naknade za parkiranje vozila obavlja se na 
javnim parkiralištima na području Općine Bol na 
sljedećim lokacijama: 
 

1. Parkiralište kod benzinske postaje 
2. Parkiralište na Velom mostu 
3. Parkiralište kod vrtića, u razdoblju od 1. 

svibnja do 30. rujna 
4. Parkiralište na Loži 

 
Na području općine Bol organizirana su i označena 
javna parkirališta na kojima se ne naplaćuje 
naknada za parkiranje i to: 
1. Parkiralište na ulasku u mjesto 
2. Parkiralište na Poljani 
3. Parkiralište kod vrtića, u razdoblju od 1. 
listopada do 30. travnja  
 
Parkirališna mjesta na javnom parkiralištima iz 
točke 1. i 2. ovog članka označavaju se 
horizontalnom i vertikalnom prometnom 
signalizacijom. 
 
Članak 3. 
Organizaciju naplate, te naplatu na parkirališnim 
mjestima iz članka 2. točke 1. ove Odluke vrši KJP 
Grabov rat d.o.o. (u daljem tekstu: Grabov rat). 
Trajanje parkiranja na javnim parkiralištima pod 
naplatom nije ograničeno. 
Radno vrijeme i naplata parkiranja na javnim 
parkiralištima se obavlja od 08.00 do 22.00 sata. 
Vozilo koje započne koristiti parkiralište izvan 
radnog vremena, počinje plaćati parkiranje od 
08.00 sati idućeg dana. 

http://www.opcinabol.hr/pdf/plan-upr-imo-2018.pdf


05. travnja 2018.                       SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL    __                            Broj 03/2018 

 3 

 
Članak 4. 
Naknada za parkiranje na javnom parkiralištu ne 
plaća se za: 
- službena vozila općinske uprave, 
- službena vozila KJP Grabov rat d.o.o., 
- službena vozila SDŽ, Republike Hrvatske i stranih 
diplomatskih predstavništava u RH, 
- vozila hitne pomoći, policije, vatrogasnih 
društava i vozila javnih komunalnih društava koji  
moraju obavljati hitne poslove na području općine 
Bol 
- vozila pravnih i fizičkih osoba koje trenutno 
obavljaju poslove za općinu Bol ili javne ustanove  
i trgovačka društva u vlasništvu općine Bol 
 
Ne plaća se naknada za parkiranje za vozila 
invalidnih osoba definiranih Pravilnikom o znaku 
pristupačnosti ("Narodne novine" broj 16/05), na 
mjestima označenima za invalide. 
 
Članak 5. 
1. Parkiralište kod benzinske postaje: 
Visina naknade za parkiranje na parkiralištu kod 
benzinske postaje za putnička vozila, kombi i 
teretna vozila do 1,5 tona nosivosti, te motocikla i 
njegove prikolice, za koje je dozvoljeno parkiranje 
na javnim parkiralištima iznosi 15,00 kuna po satu 
korištenja. 
Na parkiralištu kod benzinske postaje ne može se 
zakupiti parkirališno mjesto. 
Naknada za parkiranje vozila na parkiralištu kod 
benzinske postaje plaća se svakog dana u 
kalendarskom razdoblju od 01. svibnja do 30. 
rujna. U ostalom razdoblju u godini naknada za 
parkiranje se ne naplaćuje. 
 
2. Parkiralište na Velom mostu: 
Visina naknade za parkiranje na parkiralištu na 
Velom mostu za putnička vozila, kombi i teretna 
vozila do 1,5 tona nosivosti, te motocikla i njegove 
prikolice, za koje je dozvoljeno parkiranje na 
javnim parkiralištima iznosi 15,00  kuna po satu 
korištenja. 
Naknada za parkiranje vozila na parkiralištu na 
Velom mostu plaća se svakog dana u 
kalendarskom razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna. 
U ostalom razdoblju u godini naknada za 
parkiranje se ne naplaćuje. 
Vozila za opskrbu poslovnih prostora u centru 
mjesta, koja koriste parkiralište na Velom mostu 
ne plaćaju naknadu za parkiranje prvih 15 minuta. 
Parkirališno mjesto za vozila za opskrbu je 
posebno označeno. 

Na parkiralištu na Velom mostu je moguće zakupiti 
maksimalno četiri parkirališna mjesta od fizičkih 
osoba i maksimalno dva parkirališna mjesta od 
pravnih osoba. 
 
3. Parkiralište kod vrtića 
Vozila za opskrbu poslovnih prostora u blizini 
parkirališta kod vrtića ne plaćaju naknadu za 
parkiranje. Parkirališno mjesto za vozila za 
opskrbu je posebno označeno. 
Na parkiralištu kod vrtića jedno parkirališno 
mjesto je rezervirano za općinu Bol i ono se ne 
naplaćuje. 
Na parkiralištu kod vrtića moguće je zakupiti 
maksimalno četiri parkirališnih mjesta za fizičke 
osobe i maksimalno dva parkirališna mjesta za 
pravne osobe, odnosno sva označena parkirališna 
mjesta osim mjesta rezerviranog za općinu Bol i za 
opskrbu. 
Parkirališna mjesta kod vrtića se mogu zakupiti 
samo u razdoblju od 1. svibnja do 30 rujna. 
 
4. Parkiralište na Loži 
Vozila za opskrbu poslovnih prostora u blizini 
parkirališta na Loži ne plaćaju naknadu za 
parkiranje. Parkirališno mjesto za vozila za 
opskrbu je posebno označeno. 
Jedno parkirališno mjesto kod policijske ispostave 
je rezervirano za službeno vozilo policijske uprave. 
Kod crkvice Sv. Ante je zabranjeno parkiranje, ali 
se omogućava zaustavljanje vozila za opskrbu 
poslovnih prostora u blizini. 
Jedno parkirališno mjesto kod Murve na Loži je 
rezervirano za parkiranje skutera, koje se ne 
naplaćuje. 
Na parkiralištu na Loži moguće je zakupiti 
maksimalno šest parkirališnih mjesta, odnosno sva 
označena parkirališna mjesta, osim parkirališnog 
mjesta za opskrbu, policiju i skutere. 
 
Članak 6. 
Pravo na povlaštenu kartu (parkirališno mjesto) za 
parkiralište na Velom mostu, kod vrtića i na Loži, 
ima fizička osoba koja ima prebivalište na području 
općine Bol najkraće pet zadnjih godina, što 
dokazuje uvjerenjem Ministarstva unutarnjih 
poslova o prebivalištu i ima vozilo registrirano na 
svoje ime ili u leasingu, što dokazuje važećom 
prometnom dozvolom. 
Povlaštena parkirališna karta (parkirališno mjesto) 
vrijedi samo za vozilo za koje je izdana. 
Povlaštena parkirališna karta (parkirališno mjesto) 
može se zakupiti po principu jedna obitelj - jedno 
vozilo. 
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Prednost zakupa pod jednakim uvjetima imaju 
fizičke osobe sa bližim prijavljenim prebivalištem 
na području zone ( Veli most, Loža, Vrtić) . 
U slučaju većeg broja zainteresiranih fizičkih osoba 
(stanara iz zone) sa prebivalištem prijavljenim na 
jednakoj zračnoj udaljenosti od parkirališta, 
prednost imaju one fizičke osobe (stanari) koji 
imaju dulje prebivalište na toj adresi. 
Fizičke osobe ( stanari ) plaćaju povlaštenu kartu 
(parkirališno mjesto) za svaku kalendarsku godinu 
u fiksnom iznosu od 2.000,00 kuna, bez obzira na 
vrijeme korištenja parkirališnog mjesta. 
 
Pravne osobe, obrtnici odnosno osobe koji 
obavljaju drugu samostalnu djelatnost imaju 
pravo na povlaštenu parkirališnu kartu 
(parkirališno mjesto) na parkiralištu na Loži ukoliko 
ostaje slobodnih mjesta predviđenih za stanare, a 
na parkiralištu na Velom mostu i kod vrtića i na 
veći broj od planiranih mjesta za pravne osobe, 
ukoliko ostane slobodnih mjesta predviđenih za 
stanare. 
Sjedište pravne osobe, obrta, mora biti u Bolu, te 
da djelatnost obavljaju u blizini zone. Cijena za 
svaku kalendarsku godinu za jedno parkirališno 
mjesto iznosi fiksno 3.000,00 kuna. 
 
Ukoliko ostaje slobodnih mjesta koja su 
predviđena za povlaštene karte, povlaštena karta 
se može   ponuditi domaćinstvima za parkiranje 
vozila gostiju iz apartmana ili soba u blizini zone 
(Veli most, Loža, Vrtić). Cijena za svaku 
kalendarsku godinu za jedno parkirališno mjesto 
za vozilo gosta iznosi  4.000,00 kuna fiksno. 
 
Zadužuje se upravni odjel tvrtke Grabov rat d.o.o. 
provesti procedure izbora najpovoljnijeg 
najmoprimatelja parkirališnog mjesta za svaku 
kalendarsku godinu. 
 
Članak 7. 
Zadužuje se Grabov rat nabaviti i montirati 
parkirališne rampe za svako zakupljeno 
parkirališno mjesto, koje moraju biti u funkciji 
cijele godine, a na parkiralištu kod vrtića u 
razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna. 
Zakupnik parkirališnog mjesta koristi parkirališnu 
rampu “na revers” te je održava i vraća Grabovom 
ratu u ispravnom stanju nakon isteka zakupa. 
Zadužuje se Grabov rat na primjereni način 
označiti za koje vozilo je zakupljeno ili rezervirano 
pojedino parkirališno mjesto. 
Zračna udaljenost od parkirališta do adrese 
prebivališta utvrđuje se Arkod aplikacijom a mjeri 

se pravcem koji spaja najbliže točke adrese 
prebivališta i prostora parkirališta. 
 
Članak 8. 
U visini naknade za parkiranje uključen je porez na 
dodatnu vrijednost. 
Parkiranje se naplaćuje za svaki puni sat i za svaki 
započeti sat parkiranja prema određenim 
naknadama u članku 5. ove Odluke. 
 
Članak 9. 
Grabov rat d.o.o. se obvezuje, do kraja 
kalendarske godine dostaviti izvješće o 
ostvarenom prihodu prema ovoj Odluci i predložiti 
način korištenja ostvarenog prihoda. 
 
Članak 10. 
Ulaskom na parkirno mjesto, odnosno parkiralište, 
Korisnik parkirališta - vlasnik vozila ili vozač vozila 
prihvaća Opće uvjete propisane ovom Odlukom. 
Izgubljena ulazna karata se evidentira po 
utvrđenom vremenu početka parkiranja. 
Grabov rat d.o.o. nije odgovoran za nadgledanje ili 
čuvanje vozila. 
Grabov rat d.o.o. ne odgovara za oštećenje vozila, 
krađu vozila ili krađu predmeta iz/sa vozila. 
 
Članak 11. 
Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta. 
Parkirna karta je isprava kojom korisnik 
parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću 
naknadu prema cjeniku parkiranja, te da se na 
parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog 
odnosno plaćenog vremena. 
 
Članak 12. 
Korisnik parkirališta čini povredu ove Odluke ako: 
a) ne plati parkirnu kartu, 
b) ne istakne parkirnu kartu ispod vjetrobranskog 
stakla u roku od 5 min od početka parkiranja u 
položaj da su vidljivi svi podaci na karti, 
c) istakne nevažeću kartu 
d) ne parkira u označena mjesta, te time 
onemogućava ili ometa korištenje drugog 
parkirnog mjesta ili onemogućava normalno 
odvijanje prometa na parkiralištu ili ometa 
kretanje pješaka na nogostupu, 
e) nepropisno zauzme mjesto namijenjeno za 
parkiranje vozila invalida, 
f) vrši prodaju s parkirnog mjesta. 
Zakupnik parkirališta za kojega prometni redar 
utvrdi da je na parkirališnom mjestu parkirao 
vozilo druge registarske oznake od one za koju je 
parkirališno mjesto zakupljeno, gubi pravo zakupa 
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i gubi pravo povrata naknade za parkirališno 
mjesto. 
 
Članak 13. 
Ako korisnik parkira vozilo dulje od unaprijed 
plaćenog vremena, a prije napuštanja parkirališta 
plati nastalo dugovanje, smatra se da nije načinio 
povredu ove odluke. 
 
Članak 14. 
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 
objave u "Službenom glasniku" Općine Bol. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o općim uvjetima organizacije i 
naplate parkiranja na javnim parkiralištima Općine 
Bol (Službeni glasnik općine Bol br. 7/2016 i br. 
2/2017). 
 
 
Klasa: 340-01/18-01/1 
Ur. broj: 2104/02-18-02/01 
Bol, 4. travnja 2018. godine 
 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine" broj 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) vijeće Općine Bol je 
na svojoj 2/2018 sjednici održanoj dana 03. travnja 
2018. godine donijelo 

 

ODLUKU O PRIHVAĆANJU 
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE 

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU 

 

Članak 1. 
U 2017. godini od komunalnog doprinosa je 
uprihođeno 3.136.241,31 kuna. Komunalnim 
doprinosom je financiran program gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to: 
 

• Za gradnju i uređenje javnih površina 
potrošeno je 326.860,00 kuna (potporni zid za 
Sv.Luciju, potporni zid na obilaznici, odvodni 
kanal na Gnjilici) 

• Za gradnju i uređenje nerazvrstanih cesta 
potrošeno je 42.500,00 kuna (asfaltiranje i 
betoniranje ulica 

• Za gradnju nove javne rasvjete potrošeno je 
76.666,39 kuna (javna rasvjeta na 
Gospojici,Zlatni rat, Sv.lucija, Veli most ) 

• Za uređenje i otkup zemljišta za novo groblja 
potrošeno je 1.119.356,13 kuna (otkup 
zemljišta za groblje, za ceste prema UPU-u i za 
zog) 

Članak 2. 
Za program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2016. godini potrošeno je ukupno 
1.565.382,52 kuna. 
 
Članak 3. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u Službenom glasniku Općine Bol. 

 

Klasa: 400-01/18-01/20 

Ur.broj: 2104/18-02/01 

Bol, 04. travnja 2018. Godine 

 

Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
Na temelju članka 132. Zakona o gradnji 
(„Narodne novine“ br. 153/2013 i 20/2017) i 
članka 29. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ 
Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) i na temelju 
prethodnog mišljenja TZO Bol od 28. studenog 
2017,  općinsko vijeće Općine Bol na 2/2018 
sjednici održanoj dana 03. travnja 2018. donijelo 
je   
 

ODLUKU 
 o izmjenama i dopunama odluke o zabrani 

izvođenja radova za 2018. godinu 
 

Članak 1. 
Članak 2. Odluke o zabrani izvođenja radova za 
2018. godinu („Službeni glasnik“ br. 11/2017) 
mijenja se i glasi: 
 
„Pod građevinskim radovima koji su predmet ove 
odluke smatraju se svi zemljani radovi i radovi na 
izgradnji konstrukcije građevine.“ 
 

Članak 2. 
Članak 3. Odluke o zabrani izvođenja radova za 
2018. godinu mijenja se i glasi: 
 
„Zabrana izvođenja radova u 2018. godini se ne 
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odnosi na: 
 
1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, 

odnosno izvođenje utvrđen interes Republike 
Hrvatske 

2. uklanjanje građevina na temelju rješenja 
građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela 
državne vlasti 

3. građenje građevina, odnosno izvođenje 
radova u godini u kojoj je odluka stupila na 
snagu.“ 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u »Službenom glasniku« Općine Bol. 
 
Klasa: 363-03/18-01/60 
Ur. broj: 2104/02-18-02/01 
Bol,04. travnja 2018. godine 
 

Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
Na temelju članaka 86 a Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“ br.  87/08, 136/12 i 15/15) i 
članka 29. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik 
Općine Bol“ br. 05/09, 11/14 i 1/15) Općinsko 
vijeće Općine Bol na 2/2018 sjednici održanoj dana 
03. travnja 2018. godine, donosi   
   

ODLUKU 
o kratkoročnom zaduženju Općine Bol 

 
Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Bol odobrava kratkoročno 
zaduživanje Općine Bol uzimanjem kratkoročnog 
kredita u iznosu 4.000.000,00 kn. 
Namjena kredita je podmirivanje tekućih obveza, 
za savladavanje jaza nastalog zbog različite 
dinamike  priljeva sredstava i dospijeća  obveza. 
Uvjeti kredita: 
Iznos: 4.000.000,00 KN 
KAMATNA STOPA: 
Kamatna stopa: 1,65 % fiksno, godišnje 
NAKNADE: 
Jednokratna naknada za obradu kreditnog 
zahtjeva 0,05 %, unaprijed, na iznos odobrenog 
kredita. 
Naknada za neiskorišteni iznos: ne obračunava se  
NAČIN KORIŠTENJA I VRAĆANJA KREDITA 
Na revolving principu, ovisno o našim potrebama, 
isplatom sredstava kredita na račun općine Bol u 
ZABI 

KRAJNI ROK VRAĆANJA 
12 mjeseci 
INSTRUMENTI OSIGURANJA: 
Zadužnica općine Bol na iznos financiranja 
 
Članak 2. 
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Bol da 
zaključi ugovor o  kratkoročnom kreditu s 
Zagrebačkom bankom. 
 
Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu  dan nakon objave u 
„Službenom glasniku općine Bol“. 
 
KLASA : 400-01//18-01/19 
URBROJ : 2104/02-18-02/01 
Bol, 04. travnja 2018. godine 
 

Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima ( "Narodne novine" br. 91/96, 
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 
152/14) i članka 29. Statuta Općine Bol („Službene 
glasnik“ Općine Bol broj 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18) 
Općinsko vijeće Općine Bol, na 2/2018 sjednici 
održanoj 03. travnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o zamjeni nekretnina 
 

Članak 1. 
Općina Bol, radi formiranja puta sa Perom 
Soljačićem zaključuje slijedeći ugovor o zamjeni 
nekretnina: 
Pero Soljačić Općini Bol ustupa: 
- dio čest. zem. 2231, k.o. Bol prikazanog u Skici 

za ugovor kao lik obilježen slovom F, površine 
24 m2, što u naravi predstavlja zemljište koje 
se proteže uz sjeveroistočni rub ulice okomite 
na Ulicu David cesta na predjelu Ratac, 

 
- dio čest. zem. 2230, k.o. Bol prikazanog u Skici 

za ugovor kao lik obilježen slovom G, površine 
6 m2, što u naravi predstavlja zemljište koje se 
proteže uz istočni rub ulice okomite na Ulicu 
David cesta na predjelu Ratac. 

 
Općina Bol ustupa Peri Soljačiću: 
- dio čest. zem. 5984, k.o. Bol prikazanog u Skici 

za ugovor kao lik obilježen slovom A, površine 
27 m2, što u naravi predstavlja zapadni dio 
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ulice okomite na Ulicu David cesta na predjelu 
Ratac. 

 
Sastavni dio Ugovora o zamjeni je Skica tvrtke 
Leno d.o.o., napravljena dana 09.02.2018. godine 
 

Članak 2. 
Općina Bol je suglasna da su zamijenjene 
nekretnine jednake vrijednosti te Općina Bol nema 
nikakvih daljnjih potraživanja prema Peri Soljačiću. 
 

Članak 3. 
Prava i obveze između Pere Soljačića i Općine Bol 
detaljnije će se regulirati ugovorom, za čije se 
sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 
u „Službenom glasniku“ Općine Bol.  
 
Klasa: 021-01/18-01/34 
Ur. broj: 2104/02-18-02/01 
Bol, 04. travnja 2018. godine 
 

Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 

broj 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) vijeće Općine Bol je na 

2/2018 sjednici održanoj dana 03. travnja 2018. 

godine donijelo 

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O 

IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVKA 1. ZAKONA 

O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2017. 

GODINU 

 

Članak 1. 
U 2017. godini od komunalne naknade je 
uprihođeno 1.911.767,12 kuna. Komunalnom 
naknadom je financiran program održavanja 
komunalne infrastrukture i to: 

 

• Za odvodnju atmosferskih voda potrošeno je 
27.628,97 kuna 

• Za održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 
čišćenje javnih površina potrošeno je 260.134,22 
kuna 

• Za održavanje javnih površina potrošeno je 
941.256,43 kuna 

• Za održavanje nerazvrstanih cesta potrošeno 
je 109.163,05 kuna 

• Za održavanje groblja potrošeno je 65.560,58 
kuna 

• Za održavanje javne rasvjete potrošeno je 
80.661,26 kuna 

• Za direktno plaćanje električne energije (javna 
rasvjeta) potrošeno je 202.672,40 kuna 

• Za održavanje plaža i čistoće podmorja 
potrošeno je 71.920,44 kn 

• Za održavanje plaže Zlatni rat potrošeno je 
440.867,70 kn 

• Za održavanje cesta, ulica komunalne 
infrastrukture, potrošeno je 418.206,60 kn. 

• Za održavanje poljskih putova, biciklističkih i 
penjačkih staza potrošeno je 1.500,00 kn. 

• Za održavanje javnih građevina u vlasništvu 
općine Bol potrošeno je 58.502,54 kn 

Članak 2. 
Za program održavanja komunalne infrastrukture 
u 2017. godini potrošeno je ukupno 2.678.074,19 
kuna. 

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

 
Klasa: 400-01/18-01/21 
Ur.broj: 2104/18-02/01 
Bol, 04. travnja 2018. godine                                                                                       
 

Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu 
("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) 
vijeće Općine Bol je na 2/2018 sjednici održanoj 
dana 03. travnja 2018. Godine donijelo 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 
PRORAČUNA OPĆINE BOL ZA 2017. GODINU 

 
Članak 1. 
Općina Bol je u razdoblju siječanj - prosinac 2017. 
godine realizirala 

• Prihode u iznosu od 17.621.292,22 kuna 

• Rashode u iznosu od 17.754.783,61 kuna 
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Iz navedenog proizlazi manjak poslovanja u iznosu 
od 133.491,39 kuna. Manjak iz prethodnih godina 
iznosi 915.121,82 kuna, što bi značilo da je rezultat 
poslovanja 2017. godine manjak u iznosu od 
1.048.613,21 kuna. 
Stanje na žiro računu dana 31. prosinca 2017. 
godine iznosi 363.986,79 kuna, a stanje u fondu za 
financiranje kapitalnih projekata je 285.712,63 
kuna. 
Financijski izvještaj prihoda i rashoda proračuna, 
bilješke uz financijsko izvješće, dugovanja i 
potraživanja, te popis sudskih sporova Općine Bol 
su sastavni dio ovog izvješća. 
 
Članak 2. 
Ovaj izvještaj će se objaviti u Službenom glasniku 
Općine Bol. 
 
Klasa:400-01/18-01/22 
Ur.broj:2104/18-02/1 
Bol, 4. travnja 2018. 
 

PRILOZI: 
 
Financijski izvještaj 2017. godine 
 
Bilješke 2017. godine 
 
Sudski sporovi 2017. godine 
 
Dugovanja 2017. godine 
 
Potraživanja 2017. godine 
 
 
Predsjednik vijeća: 
Matko Baković 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.opcinabol.hr/pdf/fin-izv-2017.pdf
http://www.opcinabol.hr/pdf/bilj-2017.pdf
http://www.opcinabol.hr/pdf/sud-spor-2017.pdf
http://www.opcinabol.hr/pdf/dug-2017.pdf
http://www.opcinabol.hr/pdf/potr-2017.pdf
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RB KAZALO Str 

   

 ODLUKE VIJEĆA  

1 Odluka o kupnji nekretnine   

2 Odluka o usvajanju plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol za 2018. 

godinu 

 

3 Odluka o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima 
Općine Bol 

 

4 Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

 

5 Odluka o izmjenama i dopunama odluke o zabrani izvođenja radova za 2018. godinu  

6 Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Bol  

7 Odluka o zamjeni nekretnina  

8 Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne 
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. zakona o komunalnom 
gospodarstvu za 2017. godinu 

 

9 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Bol za 2017. Godinu  

   

 
 
 

 
Izdavač: Općina Bol, Županija Splitsko  dalmatinska 

Glavni i odgovorni urednik: Tihomir Marinković 
Urednik: Stipe Karmelić

 


