
 
 

 
 

List izlazi po potrebi                                       11.07.2009. godine                     Godina  XIII - Broj 04/2009 

 
 
ODLUKE VIJEĆA 
 
 

Na osnovi članka 71. Poslovnika vijeća 
općine Bol ( Službeni glasnik općine Bol 
br.1/2006), vijeće općine Bol je na 
konstituirajućoj sjednici   (4/2009) dana 16. lipnja  
2009.godine donijelo                 
 

O D L U K U 
o izboru članova Mandatne komisije 

 
Članak 1. 

 
Za članove Mandatne komisije biraju se 

tri člana iz redova općinskog vijeća i to: 
 
1. Srečko Karmelić, predsjednik 
2. Merlin Katić, član 
3. Jakša Marinković Tomić, član 
 

Članak 2. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 
općine Bol. 
 

Članak 3. 
 

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje 
vrijediti odluka o izboru predsjednika i članova 
mandatne komisije od 13. lipnja 2005.godine. 
(Službeni glasnik općine Bol br 5/2005)  
 
Klasa: 021-05/09-01/98 
Ur.broj: 2104/09-01/01 
Bol, 17. lipnja 2009.godine 
 
 

 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 

Na temelju članka 3. Poslovnika 
općinskog vijeća općine Bol (Službeni glasnik 
općine Bol br.1/06) vijeće općine Bol je na 
konstituirajućoj sjednici (4/09) dana 16. lipnja 
2009.godine donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
O UTVRðIVANJU NAJSTARIJEG ČLANA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
1. 

Utvrñuje se da je najstariji član općinskog 
vijeća gospodin Zvonko Marić 
 
2. 

Zvonko Marić ima ovlasti do izbora 
predsjednika predsjedavati konstituirajućom 
sjednicom. 
 
3. 

Ovaj zaključak će se objaviti u 
Službenom glasniku općine Bol. 
 
Klasa:021-05/09-01/99 
ur.broj:2104/09-02/01 
Bol,17. lipnja 2009.godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 

SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE BOL 
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Na osnovi članka 72. Poslovnika vijeća 
općine Bol (Službeni glasnik broj 1/2006), Vijeće 
općine Bol je na konstituirajućoj  sjednici dana 
16. lipnja 2009. donijelo 
 

O D L U K U 
izboru predsjednika i članova Odbora za izbor 

i imenovanje 
 
 

Članak 1. 
 

Za članove Odbora za izbor i imenovanje 
bira se pet članova iz redova općinskog vijeća: 
 

1. Zvonko Marić, predsjednik 
2. Matko Baković, član 
3. Jakša Marinković Tomić, član 
4. Jakov Okmažić, član 
5. Merlin Katić, član 

 
Članak 2. 

 
Ova  odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 
općine Bol. 
 

Članak 3. 
 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje 
vrijediti  odluka o izboru predsjednika i članova 
Odbora za izbor i imenovanje od 04. veljače 
2006. (Službeni glasnik općine Bol br.2/2006).  
 
Klasa:021-05/09-01/100 
Ur.broj: 2104/09-01/01 
Bol, 17.lipnja  2009. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 

Na osnovi članka 34.Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01, 129/05, 129/07, 125/08 i 36/09)  i članka 
22. Statuta općine Bol (Službeni glasnik općine 
Bol br. 1/2006.) Vijeće općine Bol je na 
konstituirajućoj (4/09) sjednici dana  16. lipnja  
2009. godine donijelo   
 

O D L U K U 
o izboru potpredsjednika  općinskog Vijeća 

općine Bol 

Članak 1. 
 

Za potpredsjednika općinskog vijeća 
općine Bol bira se: 

1. Zvonko Marić 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja a objavit će se u Službenom glasniku 
općine Bol. 
 

Članak 3. 
 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje 
vrijediti odluka od 13. veljače 2006. godine 
(Službeni glasnik općine Bol br.2/06) 
   
Klasa:021-05/09-01/101 
Urbroj: 2104/09-02/01 
Bol, 17. lipnja 2009.godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 

Na osnovi članka 34. Zakona o lokalnoj i 
podrućnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60 /01 129/05 109/07 125/08 i 36/09) i članka 22. 
Statuta općine Bol (Službeni glasnik općine Bol 
br. 1/2006.) Vijeće općine Bol je na 
konstituirajućoj (4/2009) sjednici dana 16. lipnja 
2009. godine donijelo   
 

O D L U K U 
o izboru predsjednika 

općinskog Vijeća općine Bol 
 

Članak 1. 
 

Za predsjednika općinskog Vijeća općine 
Bol bira se Jakša Marinković Šimić 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 
općine Bol. 
 

Članak 3. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
vrijediti Odluka o izboru predsjednika Vijeća 
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općine Bol od 13. veljače 2006. godine (Službeni 
glasnik općine Bol br.2/2006).      
 
Klasa:021-05/09-01/102 
Urbroj: 2104/09-02/01 
Bol, 17. lipnja 2009.godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 

Na osnovi članka 27.28.29.30. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN 33/01, 60/01, 129/05 109/07 125/08 i 36/09) 
i članka 71. Poslovnika općinskog vijeća općine 
Bol  (Službeni glasnik općine Bol br.1/2006), na 
konstituirajućoj (4/2009) sjednici općinskog 
vijeća općine Bol održanoj dana 16. lipnja 2009., 
a na osnovi podnesenog izvješća Mandatne 
komisije, vijeće općine Bol je donijelo   
 

Z A K LJ U Č A K 
o verifikaciji mandata vijećnika 

 
Članak 1. 

 
Nakon uvida u odluku o objavi rezultata 

izbora za članove općinskog vijeća općine Bol od 
18. svibnja 2009. godine i nakon uvida u ostavku 
Tihomira Marinkovića, te u dopis OO SDP Bol o 
imenovanju Jakova Okmažića za zamjenika 
vijećnika, i nakon uvida u izjavu Vinka 
Breškovića o neprihvaćanju člana vijeća, jer svoj 
mandat, kao ravnatelj Centra za kulturu općine 
Bol, stavlja u mirovanje, te u dopis OO HNS Bol 
o imenovanju Vinka Kraljevića zazamjenika 
vijećnika, potvrñuju se mandati ovih vijećnika: 
 

1. Jakša Marinković Šimić, Račić 5, Bol 
(HDZ) 

2. Zvonko Marić, Domovinskog rata 68, Bol  
(HDZ) 

3. Branko Mikulić, Blato 22, Bol  (HDZ) 
4. Merlin Katić, Hrvatskog preporoda 10, 

Bol (HDZ) 
5. Jakov Okmažić, David cesta 26, Bol,  

(SDP) 
6. Boris Škrbić, Blato 8, Bol (SDP) 
7. Vinko Kraljević, Uz curicu 1, Bol (SDP) 
8. Srečko Karmelić, Ante Radića 1 (SDP) 
9. Tomislav Marčić Domovinskog rata 54, 

Bol (nezavisni) 
10. Jakša Marinković Tomić, Tina Ujevića 8, 

Bol (nezavisni) 
11. Matko Baković, Rudina 34, Bol (HSP) 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
općine Bol. 
 
Klasa:021-05/09-01/103 
Ur.broj: 2104/09-01/01 
Bol,  17. lipnja 2009. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 
Na temelju članka 73. Poslovnika općinskog 
vijeća općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol 
br.1/2006) vijeće Općine Bol je na 5/2009 
sjednici vijeća Općine Bol dana 10.srpnja  
2009.godine donijelo 
 

ODLUKU 
o izboru odbora za Statut i Poslovnik 

 
Članak 1. 

 
U Odbor za Statut i Poslovnik bira se pet 

članova iz redova općinskog vijeća i to: 
 

1. Jakša Marinković Šimić, predsjednik 
2. Tomislav Marčić, član 
3. Branko Mikulić, član 
4. Jakša Marinković Tomić, član 
5. Jakov Okmažić, član 

 
 

Članak 2. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana 
nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine 
Bol. 
 
Klasa: 021-05/09-01/203 
Ur.broj: 2104/09-02/01 
Bol, 11.srpnja   2009. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
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Na temelju članka 75. Poslovnika Vijeća 
općine Bol ( Službeni glasnik općine Bol 1/2006), 
Vijeće općine Bol je na 5/2009 sjednici dana 
10.srpnja 2009. godine donijelo 
 

ODLUKU 
osnivanju Odbora za prostorno i urbanističko 

planiranje i ureñenje 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 ureñenje naselja daje mišljenje o 
prioritetima za izradu prostornih planova i o 
prioritetnim grañevinskim 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 pet članova i to: 
 

1. Jakša Marinković Šimić, predsjednik 
2. Zvonko Marić 
3. Tomislav Marčić 
4. Tihomir Marinković 
5. Jurica Ščepanović 
6. Vinko Kraljević 

 
IV. 
 

Mandat članovima Odbora traje  do 
opoziva, a najduže četiri godine, a počinje danom 
stupanja na snagu ove Odluke. Stupanjem na 
snagu ove odluke prestaje vrijediti odluka od 18. 
studenog 2005. (Službeni glasnik općine Bol 
9/2005). 
 
V.  
 

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

Klasa: 021-05/09-01/204 
Ur.broj: 2104/09-01/01 
Bol, 11.srpnja 2009.godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 

Na temelju članka 25. Statuta općine Bol 
(Službeni glasnik br. 5/2001) i na temelju članka 
75. Poslovnika vijeća općine Bol  (Službeni 
glasnik br. 1/2006), vijeće općine Bol je na 
5/2009 sjednici dana 10. srpnja 2009. godine 
donijelo  
 

ODLUKU 
o osnivanju odbora za socijalnu skrb i 

zdrastvenu zaštitu 
 
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. 
 
2.  
 

Odbor prati i predlaže mjere za 
unapreñenje 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. 
 
3.  
 

Odbor ima sedam članova i to: 
 

1. Merlin Katić, član vijeća općine Bol, 
predsjednik 

2. Ana Marija Botteri Peruzović 
3. Branko Mikulić 
4. dr. Markica Tomić 
5. Neda Kraljević 
6. Jakša Marinković Tomić 
7. Marijana Marić 

 
4. 

Mandat članovima odbora traje do 
opoziva, a najduže četiri godine, a počinje danom 
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stupanja na snagu ove odluke.Stupanjem na snagu 
ove odluke prestaje vrijediti odluka od 18. 
studenog 2005.godine, Službeni glasnik 
br.9/2005. 
 
5.  

Ova odluka stupa na snagu osmog dana 
nakon objave u Službenom glasniku općine Bol. 
 
Klasa:021-05/09-01/205 
ur.broj:2104/09-02/01 
Bol,  11. srpnja 2009.godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01) 
vijeće općine Bol je na 5/2009 sjednici dana 10. 
srpnja 2009.  donijelo  
 

ODLUKU 
o zastupanju 

 
Članak 1. 

 
Načelnik općine Bol gospodin Tihomir 

Marinković zastupa općinu Bol. 
Gospodin Tihomir Marinković obavlja 

poslove utvrñene Statutom općine Bol u skladu sa 
Zakonom. 
 
 

Članak 2. 
 

Ova odluka će se objaviti u Službenom 
glasniku općine Bol. 
 
Klasa:021-05/09-01/207 
Ur.broj:2104/09-02/01 
Bol, 11.srpnja 2009.godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 

Na temelju članka 90. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01) 
vijeće općine Bol je na 5/2009 sjednici dana 11. 
srpnja  2009. godine donijelo  

ZAKLJUČAK 
o profesionalnom obavljanju dužnosti 

 
 

Članak 1. 
 

Načelnik općine Bol gospodin Tihomir 
Marinković svoju dužnost obavlja profesionalno. 
Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti 
ostvaruje pravo na naknadu plaće, kao i druga 
prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti 
uračunava mu se u staž osiguranja. 
 

Članak 2. 
 

Ovaj zaključak će se objaviti u 
Službenom glasniku općine Bol. 
 
Klasa: 021-05/09-01/208 
ur.broj:2104/09-02/01 
Bol, 11.srpnja 2009.godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,129/05, 
109/07 i 125/08) i članka 14. i 23. Statuta Općine 
Bol ("Službeni glasnik" broj 1/06), Općinsko 
vijeće Općine Bol, na 5/2009 sjednici održanoj 
dana 10.srpnja 2009. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
o javnim priznanjima Općine Bol 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom ustanovljavaju se javna 
priznanja Općine Bol, njihov izgled, uvjeti i način 
njihove dodjele, kao i tijela za provoñenje 
postupka i dodjelu priznanja. 
 

Članak 2. 
 

Radi odavanja javnog priznanja za 
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog 
značenja za razvitak i ugled Općine Bol, a osobito 
za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, 
kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne 
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skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite 
okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti od 
značaja za Općinu Bol (u daljnjem tekstu: 
Općina), Općina Bol dodjeljuje javna priznanja. 
 

Članak 3. 
 
Javna priznanja Općine Bol su: 
 

1. NAGRADA OPĆINE BOL ZA 
ŽIVOTNO DJELO 

2. POČASNI GRAðANIN OPĆINE BOL 
3. GRB OPĆINE BOL 
4. GODIŠNJA NAGRADA OPĆINE 

BOL 
5. ZAHVALNICA OPĆINE BOL 

 
Članak 4. 

 
Javno priznanje Općine Bol ne može se 

dodijeliti državnim dužnosnicima, dužnosnicima 
Splitsko-dalmatinske županije i Općine za vrijeme 
trajanja njihova mandata. 

Javno priznanje Općine može se dodijeliti 
službenicima i namještenicima Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Bol, ali samo za 
dostignuća i doprinos iz članka 2. Odluke koja su 
postigli izvan redovnog obavljanja svojih 
aktivnosti vezanih uz rad u Odjelu. 
 

Članak 5. 
 

Godišnje se može dodijeliti samo jedno 
javno priznanje istoj fizičkoj ili pravnoj osobi. 
 

Članak 6. 
 

Javna priznanja Općine dodjeljuju se 
fizičkoj osobi za života. 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog 
članka, Nagrada Općine za životno djelo je javno 
priznanje koje se može dodijeliti i posmrtno. 
 
II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA TE UVJETI 
ZA NJIHOVU DODJELU 
 
1. Nagrada Općine Bol za životno djelo 
 

Članak 7. 
 

Nagrada Općine za životno djelo javno je 
priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za 
cjelokupno postignuće koje je ona ostvarila 
tijekom svog radnog vijeka iz područja navedenih 
u članku 2. ove Odluke, a koje predstavlja 

izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Bol. 
 

Članak 8. 
 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se 
fizičkoj osobi s prebivalištem na području 
Republike Hrvatske, pod uvjetima iz prethodnog 
članka ove Odluke. 

Godišnje se mogu u pravilu, dodijeliti do 
dvije Nagrade za životno djelo Općine Bol. 
 
2. Počasni grañanin Općine Bol 
 

Članak 9. 
 

Općina može pojedinu osobu koja je 
zaslužna za Općinu proglasiti počasnim 
grañaninom Općine Bol. 
 

Članak 10. 
 

Počasnim grañaninom Općine može biti 
proglašena fizička osoba, državljanin Republike 
Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim 
radom i djelovanjem značajno pridonio napretku i 
promicanju ugleda Općine Bol ili je postigao 
izuzetne rezultate na području izgradnje mira i 
tolerancije u svijetu, zaštite okoliša, zdravstva, 
kulture, odnosno ako je postigao  izuzetne 
rezultate u općem razvoju demokracije i napretka 
čovječanstva . 
 

Članak 11. 
 

Počasnim grañaninom Općine ne može 
biti proglašena osoba koja ima prebivalište na 
području Općine Bol. 

Godišnje se u pravilu, Počasnim 
grañaninom Općine može proglasiti samo jedna 
osoba. 
 

Članak 12. 
 

Proglašenje počasnim grañaninom znak je 
počasti i ne daje nikakva posebna prava. 

Počast se može opozvati ako se počasni 
grañanin pokaže nedostojnim takve počasti. 

Odluku o opozivu počasti donosi 
Općinsko vijeće Općine Bol na prijedlog 
Načelnika. 
 
3. Grb Općine Bol 
 

Članak 13. 
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Javno priznanje Grb Općine Bol 
dodjeljuje se domaćim ili stranim pravnim ili 
fizičkim osobama za izuzetne rezultate od interesa 
za Općinu Bol nabrojane u članku 2. Odluke u 
višegodišnjem razdoblju . 

Ova nagrada se dodjeljuje kao kolektivna 
ili kao pojedinačna. 

Godišnje se može dodijeliti najviše dvije 
kolektivne i jedna pojedinačna nagrada nazvana 
Grb Općine Bol. 

U slučaju da Nagradu Općine Bol dobije 
pravna osoba, nagrada se ne može dodijeliti te iste 
godine i njezinom čelniku, kao niti u roku od tri 
godine od godine u kojoj je Nagrada Grb Općine 
Bol dodijeljena pravnoj osobi čiji je on čelnik. 

Grb Općine Bol se istoj fizičkoj ili 
pravnoj osobi može ponovno dodijeliti tek nakon 
deset godina. 
 
 
4. Godišnja nagrada Općine Bol 
 

Članak 14. 
 

Godišnja nagrada Općine Bol javno je 
priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj, 
fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća i doprinos 
iz područja navedenih u članku 2. ove Odluke. 

Godišnja nagrada Općine Bol može se 
dodijeliti grupi fizičkih osoba, ako je ostvarenje 
odnosno doprinos rezultat njihovog zajedničkog 
rada. 

Godišnja nagrada Općine javno je 
priznanje koje se dodjeljuje za postignuća iz 
prethodnog stavka ovog članka, a koja su 
ostvarena u posljednje dvije godine koje prethode 
godini u kojoj se Godišnja nagrada dodjeljuje. 

Svake se godine može dodijeliti najviše 
pet Godišnjih nagrada Općine Bol. 

Za pojedino područje iz članka 2. ove 
Odluke mogu se u istoj godini dodijeliti najviše 
dvije Godišnje nagrade. 
 
5. Zahvalnica Općine Bol 
 

Članak 15. 
 

Zahvalnica Općine Bol javno je priznanje 
koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za 
donacije i slične aktivnosti kao i za uspješnu 
suradnju te za doprinos razvoju i ugledu Općine. 

Svake godine može se dodijeliti najviše 
deset zahvalnica. 
 
 

III. IZGLED JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE 
 

Članak 16. 
 

1. Javno priznanje Nagrada Općine Bol za 
životno djelo sastoji se od povelje i 
novčane nagrade. 

2. Javno priznanje Počasni grañanin Općine 
Bol sastoji se od povelje. 

3. Javno priznanje Grb Općine Bol sastoji se 
od povelje, metalnoga grba Općine Bol na 
kamenoj podlozi i novčane nagrade. 

4. Javno priznanje Godišnja nagrada Općine 
Bol sastoji se od povelje i novčane 
nagrade. 

5. Javno priznanje Zahvalnica Općine Bol 
sastoji se od povelje. 

 
Članak 17. 

 
Izgled i oblik javnih priznanja Općine 

Bol, posebnom Odlukom utvrdit će Poglavarstvo 
Općine Bol. 
 
IV. NOVČANA NAGRADA OPĆINE BOL 
 

Članak 17. 
 

Novčana nagrada Općine Bol dodjeljuje 
se uz javna priznanja Nagrada Općine za životno 
djelo, Godišnja nagrada Općine Bol i Grb Općine 
Bol. Dobitnici priznanja Počasni grañanin Općine 
Bol i Zahvalnice Općine Bol ne primaju novčanu 
naknadu. 

Posebnom Odlukom, Općinsko vijeće će 
na prijedlog Načelnika odrediti visinu novčane 
nagrade. 
 
V. POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE 
JAVNIH PRIZNANJA 
 

Članak 18. 
 

Postupak dodjele javnih priznanja 
pokreće Načelnik Općine Bol. 
 
 

Članak 19. 
 

Javna priznanja Nagrada Općine za 
životno djelo, Godišnja nagrada Općine Bol i Grb 
Općine Bol dodjeljuju se na temelju javnog 
natječaja. 
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Javni natječaj Načelnik objavljuje na 
oglasnoj ploči Općine Bol, u pravilu izmeñu 1. 
svibnja i 1. srpnja i otvoren je najmanje 30 dana 
od dana objave na oglasnoj ploči. 

Javni natječaj sadrži uvjete za dodjelu 
javnih priznanja Općine Bol, te uputu o 
dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz 
prijedlog. 
 

Članak 20. 
 

Javna priznanja, Počasni grañanin Općine 
Bol te Zahvalnica Općine, dodjeljuju se bez javno 
provedenog natječaja. 
 

Članak 21. 
 

Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Bol 
za životno djelo, Godišnje nagrade Općine te 
nagrade Grb Općine Bol mogu podnijeti, domaće 
fizičke i pravne osobe, udruge sa sjedištem u 
Općini Bol, Načelnik, vijećnici, te radna tijela 
Općine Bol. 
 

Članak 22. 
 

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja 
Počasni grañanin Općine Bol, podnosi Načelnik 
Općine Bol. 

Ako je za proglašenje počasnim 
grañaninom Općine Bol predložen strani 
državljanin, Načelnik je dužan pribaviti i 
prijedlogu priložiti mišljenje nadležnog tijela 
Republike Hrvatske. 
 

Članak 23. 
 

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja 
Zahvalnica Općine Bol, podnosi Općinski 
načelnik i to u pravilu povodom Dana Općine, ali 
može i u drugim prilikama kada to ocijeni 
potrebnim. 
 

Članak 24. 
 

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja 
Nagrada Općine za životno djelo, Počasni 
grañanin Općine Bol, Godišnja nagrada Općine te 
nagrade Grb Općine Bol, razmatra Komisija za 
dodjelu javnih priznanja. 

Komisija broji pet članova. 
Članovi Komisije za dodjelu javnih 

priznanja su  Načelnik Općine Bol i četiri člana sa 
prebivalištem na području Općine Bol koje 
Načelnik odredi posebnom odlukom. 

Članak 25. 
 

Konačni prijedlozi Komisije za dodjelu 
javnih priznanja prosljeñuju se Općinskom vijeću 
radi donošenja konačne odluke o dodjeli javnih 
priznanja Općine. 

Konačni prijedlozi izrañeni su u obliku 
prijedloga odluke za svako priznanje posebno. 
 

Članak 26. 
 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja 
podnose se u pismenom obliku. 
 

Članak 27. 
 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja za 
koje je javno raspisan natječaj, obavezno sadrži 
podatke o podnositelju prijedloga, opširnije 
obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se 
predlaže dodjela javnog priznanja Općine Bol, 
prosudbu postignutih rezultata kao i vrstu javnog 
priznanja. 

Pismenom prijedlogu prilaže se, ukoliko 
postoji, odgovarajuća dokumentacija, objavljeni 
rad, analiza, prikaz, kritika pisanja stručnog i 
drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr. 

Prijedlog za javna priznanja za koje je 
javno raspisan natječaj, moraju se dostaviti u roku 
odreñenom u natječaju. 

Na zahtjev Komisije podnositelj 
prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu 
dokumentaciju. 
 

Članak 28. 
 

Prijedlog Načelnika za počasnog 
grañanina Općine, uz obrazloženje sadrži podatke 
o fizičkoj osobi koja se predlaže, odnosno da li se 
radi o državljaninu Republike Hrvatske ili 
stranom državljaninu, te podatke iz kojih bi bilo 
vidljivo kojim je to svojim radom i djelovanjem, 
značajno pridonio napretku i promicanju ugleda 
Općine Bol te mišljenje nadležnog tijela 
Republike Hrvatske. 
 

Članak 29. 
 

Prijedlog Općinskog načelnika Općine 
Bol za Zahvalnicu Općine, uz obrazloženje sadrži 
podatke o fizičkim i pravnim osobama za koje se 
predlaže, te podatke o njihovim donacijama i 
sličnim aktivnostima odnosno o podacima iz kojih 
je vidljivo sa čime su doprinijeli uspješnoj 
suradnji sa Općinom te doprinosu razvoja i ugleda 
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Općine Bol. 
 

Članak 30. 
 

Prijedlog za dodjelu nagrade Općine Bol 
za životno djelo i prijedlog za počasnog grañanina 
Općine može se za istu osobu podnijeti najviše 
dva puta unutar 5 godina, s time da se ovaj rok 
računa počevši od dana kada je prvi prijedlog 
podnesen. 

Podnositelj prijedloga ne može samog 
sebe predložiti za dodjelu javnog priznanja 
Općine Bol. 

Prijedlog podnesen protivno odredbama 
ovog članka uopće se neće niti razmatrati. 
 

Članak 31. 
 

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine 
donosi Općinsko vijeće Općine Bol većinom 
glasova svih vijećnika na način da se o svakom 
pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno. 

Odluka iz stavka 1. ovog članka 
objavljuje se u "Službenom glasniku" Općine Bol. 
 

Članak 32. 
 

Javna priznanja uručuju se na svečanoj 
sjednici Općine Bol koja se održava povodom 
Dana Općine Bol 05. kolovoza. 

Javna priznanja uručuju Predsjednik 
Općinskog vijeća i Općinski načelnik Općine Bol. 

Novčanu nagradu Općine Bol isplaćuje 
Jedinstveni upravni odjel Općine na žiroračun, 
tekući račun ili štednu knjižicu dobitnika javnog 
priznanja, najkasnije u roku 30 dana od donošenja 
Odluke o dodjeli javnog priznanja. 
 

Članak 33. 
 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Bol ustrojava se Očevidnik dobitnika javnih 
priznanja Općine Bol. 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 34. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje vrijediti Odluka o javnim priznanjima 
Općine Bol (“Službeni glasnik” broj 08/06, 5/08). 
 

Članak 35. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u "Službenom glasniku" Općine 
Bol. 
 
Klasa: 021-05/09-01/208 
Ur. broj: 2104/09-02/01 
Bol, 11.srpnja 2009. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 

Na temelju članka 4. i članka 6. stavak 2. 
Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 
30/09) i članka 23. Statuta Općine Bol ("Službeni 
glasnik" Općine Bol br. 01/06.)  Općinsko vijeće 
Općine Bol na 5/2009 sjednici održanoj dana 
10.srpnja 2009. donijelo je  
 

O D L U K U 
o zaštiti od buke 

 
Članak 1. 

 
Uporaba elektroakustičkih i akustičnih 

ureñaja na otvorenom u objektima registriranim 
za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području 
Općine Bol dopuštena je unutar odreñenog radnog 
vremena, u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u 
vremenu najranije od 08.00, a najdulje do 24,00 
sata.  

Uporaba elektroakustičkih i akustičnih 
ureñaja na otvorenom u objektima registriranim 
za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području 
Općine Bol dopuštena je unutar odreñenog radnog 
vremena, u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza 
u vremenu najranije od 08.00, a najdulje do 01,00 
sat.  

Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka 
uporaba elektroakustičkih i akustičnih ureñaja na 
otvorenom, u restoranu „Mali raj“ na čest. zem. 
818/3 k.o. Bol, dopuštena je unutar odreñenog 
radnog vremena najranije od 08.00, a najdulje do 
04.00 sata.  
 

Članak 2. 
 
Na Dan Općine Bol u noći sa 5. na 6. kolovoza 
moguće je, uz prethodnu suglasnost Načelnika 
Općine Bol, na otvorenom, u objektima 
registriranim za obavljanje ugostiteljske 
djelatnosti na području Općine Bol održavanje 
koncerata i uporaba elektroakustičkih i akustičnih 
ureñaja  do 03.00 sata. 



11.srpnja, 2009.                              SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL                              Broj 04/ 2009 
 

 10 

Na Dan Općine Bol u noći sa 5. na 6. 
kolovoza moguće je, uz prethodnu suglasnost 
Načelnika Općine Bol, u restoranu „Mali raj“ na 
čest. zem. 818/3 k.o. Bol održavanje koncerata na 
otvorenom i uporaba elektroakustičkih i 
akustičnih ureñaja  do 05.00 sati. 
 

Članak 3. 
 
Buka elektroakustičkih ureñaja i ostalih izvora 
buke na otvorenom u objektima iz čl. 2.  i 3. ove 
Odluke ne smije prelaziti najviše dopuštene razine 
buke sukladno Pravilniku kojim su propisane 
najviše dopuštene razine buke na otvorenom 
prostoru. 

Članak 4. 
 
Ova  odluka će se objaviti u "Službenom 
glasniku" Općine Bol i stupa na snagu danom 
objave. 
 
Klasa:021-05/09-01/209 
Ur. broj:2104/09-02/01 
Bol, 11. srpnja 2009.godine  
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
 

Na temelju članka 6. Zakona o izmjeni i 
dopuni Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 79/97) i 
na temelju članka 10. Pravilnika o pozivanju, 
mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite 
i spašavanja (NN 25/06) vijeće općine Bol je na 
5/2009 sjednici dana 10. srpnja 2009.godine 
donijelo 

ODLUKU 
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

 
1. 
U Stožer zaštite i spašavanja općine Bol imenuju 
se: 
 

1. Tihomir Marinković, načelnik općine Bol, 
iz Bola, Uz potok 19, Telefon na poslu: 
635-114, kućni broj telefona:635-297, 
mobitel:098/422-519, član Stožera, 

2. Mate Petrić, zamjenik načelnika, iz Bola, 
Ruñera Boškovića 6, kućni broj telefona: 
635-223, mobitel: 098/1685352, 
zapovjednik Stožera,  

3. Jakša Marinković Šimić, Predsjednik 
vijeća općine Bol,iz Bola, Rčić 5, Telefon 

na poslu:635-210, kućni broj 
telefona:635-878, 635-215, mobitel 
098/213 242 član 

4. Nikša Bjelobradić, zapovjednik 
vatrogasne postrojbe u općini Bol, iz 
Bola, Podan glavice 6, Telefon na 
poslu:635-582, kućni broj telefona: 635-
594, mobitel:098/423-059, član 

5. Teo Bogunović, detektiv-krim.tehničar 
četvrte policijske postaje Brač, iz Bola, 
Rudina 12, broj telefona na poslu:309-
223 i 309-239, fax:309-244, kućni broj 
telefona:635-057 i 635-323, mob:091/525 
04 27 i 098/193 55 28, član 

6. ðimi Žuvić, direktor općinskog 
komunalnog poduzeća „Grabov rat“ d.o.o. 
Bol, iz Bola, Mirka Vrsalovića 3, Telefon 
na poslu:635-393, kućni telefon:635-197, 
mobitel:091/188 59 14, član 

7. Ivica Ščepanović, predsjednik DVD-a 
Bol, iz Bola, Gornj obala 6/A, Telefon na 
poslu:740-158, kućni broj telefona:635-
892, mobitel:098/451 627, član, 

8. dr. Markica Tomić, liječnik opće prakse 
na Bolu iz Bola, Porat bolskih pomoraca 
bb, telefon na poslu 635-112, 717-999, 
kućni telefon 635-115, mobitel:098/423-
054, član 

9. Drago Jerkin, lučki kapetan u Kapetaniji 
Bol, iz Bola, Blato 26, tel. na poslu 635-
903, kućni telefon 635-573, 
mobitel:098/448-136, član. 

10. Željko Šeravić, Ante Starčevića 7, Solin, 
županijski centar zaštite i spašavanja, 
telefon na poslu:353-795, kućni broj 
telefona: 215-449, fax:260-258, mobitel 
091/761 47 67, član 

 
2. 

Ova odluka stupa na snagu danom objave 
u Službenom glasniku općine Bol. 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje 
vrijediti odluka o imenovanju stožera zaštite i 
spašavanja od 20. svibnja 2008. (Službeni glasnik 
općine Bol br.4/08 ). 
 
Klasa:810-01/09-01/7 
ur.broj:2104/09-02/01 
Bol, 11.srpnja 2009.godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................ 
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ODLUKE NAČELNIKA 
 
Na temelju članka 58. a i članka 62. 

stavak 2. Zakona o trgovini (»Narodne novine« 
broj 87/08 i 116/08) i  članka 34. Statuta Općine 
Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol broj 1/06) 
načelnik  Općine Bol Tihomir Marinković dana 
18. lipnja 2009. godine donio je 
 

ODLUKU 
o radnom vremenu tržnica na malo 

i radnom vremenu u kojem je dozvoljena 
prodaja robe izvan prodavaonica 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom odreñuje se radno 

vrijeme  klupa na tržnicama na malo, 
prodavaonica unutar zatvorenog dijela tržnica na 
malo za prodaju prehrambenih proizvoda, tiska, 
cvijeća, svijeća i suvenira, kao i radno vrijeme 
prodaje robe izvan prodavaonica. 
 

Članak 2. 
 
Pod prostorom tržnice na malo smatra se 

prostor na Pjaci Joze Bodlovića. 
 

Članak 3. 
 

Klupe na tržnicama na malo u razdoblju 
od 1. listopada do 31. svibnja mogu od 
ponedjeljka do subote započeti s radom najranije 
u 6.00 sati, a završiti s radom najkasnije do 15,00 
sati. 

Klupe na tržnicama na malo za prodaju 
prehrambenih proizvoda, tiska, cvijeća, svijeća i 
suvenira u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja 
mogu nedjeljom i blagdanom započeti s radom 
najranije u 7.00 sati, a završiti s radom najkasnije 
u 14,00 sati. 

Članak 4. 
 

Klupe na tržnicama na malo u razdoblju 
od 1. lipnja do 30. rujna mogu od ponedjeljka do 
subote započeti s radom najranije u 6.00 sati, a 
završiti s radom najkasnije do 22,00 sata. 

Klupe na tržnicama na malo za prodaju 
prehrambenih proizvoda, tiska, cvijeća, svijeća i 
suvenira u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 
mogu nedjeljom i blagdanom započeti s radom 
najranije u 6.00 sati, a završiti s radom najkasnije 
u 22,00 sata. 
 

Članak 5. 

 
Radno vrijeme prodaje robe izvan 

prodavaonica (prigodna prodaja na sajmovima, 
priredbama, izložbama, prodaja na klupama izvan 
tržnice, u kioscima, automatima i sl.)  svakim 
danom može započeti najranije u 6.00 sati, a 
završiti najkasnije do 24,00 sata.  
 

Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u  „ Službenom glasniku“ Općine Bol. 
 
Klasa: 022-01/09-01/38 
Ur. broj: 2104/09-02/01 
Bol, 18.lipnja 2009. godine 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                Načelnik: 
                                         Tihomir Marinković 

................................................................................ 
 

Na temelju članka 385. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“ 91/96, 68/98, 137/99-Odluka USRH, 
22/00-Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 
141/06,146/08 i 38/09)  i članka 34. Statuta 
Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol broj 
1/06)  Načelnik Općine Bol dana 02. srpnja 2009. 
godine, donio je 

 
ZAKLJUČAK 

o odreñivanju prinudnog upravitelja zgrada 
 
            1. Odreñuje se Scripea d.o.o. za 
graditeljstvo, upravljanje i održavanje stambenih i 
poslovnih zgrada iz Škripa, 21410 Postira, Otok 
Brač, prinudnim upraviteljem zgrada na području 
Općine Bol suvlasnici kojih nisu u zakonskom 
roku sklopili meñuvlasnički ugovor i odredili 
upravitelja zgrade. 
 
            2. Prinudni će upravitelj utvrditi za svaku 
zgradu posebno godišnje troškove upravljanja, 
rasporediti troškove na suvlasnike prema 
suvlasničkim udjelima, utvrditi mjesečnu 
naknadu, te osigurati naplatu redovnim odnosno 
ovršnim putem. 
            Troškovi upravljanja iz prethodnog stavka 
ove točke podrazumijevaju sredstva potrebna za 
podmirenje troškova: 
            - redovnog održavanja zajedničkih 
dijelova i ureñaja zgrade u graditeljskom i 
funkcionalnom stanju, 
            - hitnih i nužnih popravaka zajedničkih 
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dijelova i ureñaja zgrade, 
            - osiguranja zgrade kod osiguravajućeg 
društva, 
            - poslovanja prinudnog upravitelja. 
 
            3. Prinudni upravitelj dužan je poslove 
upravljanja obavljati pažnjom dobrog gospodara. 
 
            4. Prinudni upravitelj prestaje obavljati 
poslove upravljanja zgradom primitkom obavijesti 
da su suvlasnici zgrade sklopili meñuvlasnički 
ugovor i ugovor o upravljanju zgradom. 
            Prinudni upravitelj dužan je izvršiti 
primopredaju i predstavniku suvlasnika dostaviti 
izvješće o radu, naročito o poduzetim radovima i 
do tada utrošenim sredstvima zajedničke pričuve, 
te na račun zgrade dostaviti sredstva zajedničke 
pričuve koja joj pripadaju. 
 
            5. Očevidnike zgrada iz točke 1. ovog 
zaključka vodi Jedinstveni upravni odjel Općine 
Bol. 
 
            6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol i 
primjenjuje se od 1. rujna 2009. godine.  
 
KLASA: 022-05/09-01/ 16 
URBROJ: 2104/0902/01  
Bol, 02. srpnja 2009. godine 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                Načelnik: 
                                         Tihomir Marinković 

................................................................................ 
 

Na temelju članka 58. Zakona o trgovini 
(»Narodne novine« broj 87/08 i 116/08), članka 4. 
Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i 
drugih oblika trgovine na malo („Narodne 
novine“ br. 80/01) načelnik  Općine Bol Tihomir 
Marinković dana 07. srpnja 2009. godine donio je 
 

ODLUKU 
o radnom vremenu prodavaonica 

 
 

Članak 1. 
 

Prodavaonice na području Općine Bol 
mogu  započeti s radom najranije u 6.00 sati, a 
završiti s radom do 24.00 sata. 

Odredbe stavka 1.  ovog članka  vrijede 
za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan. 
 

Članak 8. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u  „ Službenom glasniku“ Općine Bol. 
 
Klasa: 022-01/09-01/41 
Ur. broj: 2104/09-02/01 
Bol, 07. srpnja 2009. godine 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                Načelnik: 
                                         Tihomir Marinković 

................................................................................ 
    

Na temelju članka 24. Odluke o javnim 
priznanjima općine Bol (Službeni glasnik općine 
Bol br.4/09) načelnik općine Bol gospodin 
Tihomir Marinković je dana 20. srpnja 2009. 
godine donio 
 

ODLUKU 
o članovima komisije 

 
1. 
 

Komisija za dodjelu javnih priznanja 
priprema prijedlog laureata za javna priznanja 
općine Bol u skladu sa odlukom o javnim 
priznanjima općine Bol. 
 
2. 
 

U komisiju imenuju se slijedeći članovi: 
 

1. Tihomir Marinković, predsjednik 
2. Boris Škrbić, član 
3. Srečko Karmelić, član 
4. Jakša Marinković Šimić, član 
5. Zvonko Marić, član 

 
3. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom objave 
u Službenom glasniku općine Bol. 
 
Klasa:021-05/09-01/210 
Ur.broj:2104/09-02/01 
Bol,  20.srpnja 2009.godine 
    
OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                Načelnik: 
                                         Tihomir Marinković 

................................................................................ 
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