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ODLUKE VIJEĆA 
 

Na temelju točke 3. Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mijera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku 

u 2012.godini,  načelnik općine Bol je dana 

16. travnja 2012. godine donio: 

 

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE 

PROGRAMA AKTIVNOSTI IZ ZAŠTITE 

OD POŽARA 

ZA 2012. godinu 

ZA PODRUČJE OPĆINE BOL 

 

 

1. Tvrtka ZAST d.o.o. iz Splita je izradila 

dokumente Procjena ugroženosti od požara i 

Plan zaštite od požara. Ovi dokumenti su 

prihvaćeni na 3/11 sjednici vijeća općine Bol 

koja je održana 31. Svibnja 2011., te je o tome 

obaviješten Područni ured za zaštitu i 

spašavanje Split. 

 

2. Općina Bol je donijela Odluku o 

agrotehničkim mjerama i mjerama za 

uređivanje i održavanja poljoprivrednih rudina 

(Službeni glasnik općine Bol br.4/2010). 

 

3. Sjednica Stožera zaštite i spašavanja će se 

održati početkom svibnja 2012. godine na 

kojoj će se donijeti odluke vezane uz pripremu 

ljetne protupožarne sezone: Plan rada stožera, 

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite 

od požara, odrediti lokalitete i prostore 

zapovijednih mjesta, usvojiti      

 

 

 

 

financijski plan osiguranih sredstava za 

provođenje zadaća tijekom požarne sezone. 

 

4. Početkom svibnja 2012.godine načelnik će 

donijeti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje na 

otvorenom prostoru za koje prijeti povećana 

opasnost od nastajanja i širenja požara na 

području općine Bol. 

 

5. Na području općine Bol nema „divljih“ 

odlagališta smeća, nalaže se komunalnom 

redaru općine Bol da redovno kontrolira 

područje općine Bol i u slučaju pojave divljih 

odlagališta odmah poduzme mjere za njihovo 

saniranje. 

 

6. Nalaže se DVD-u Bol da do 15. svibnja 

2012. godine opremi potrebnom opremom 

članove izviđačko-preventivne ophodnje, koji 

će na licu mjesta poduzimati mjere za 

uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, 

pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje 

požara u samom začetku. 

 

7. Za eventualnu žurnu izradu projeka i 

probijanja protupožarnih putova radi 

zaustavljanja širenja šumskog požara, 

angažirat će se teška mehanizacija u vlasništvu 

općinske tvrtke Grabov rat d.o.o. Bol. 

 

8. Nalaže se DVD-u Bol da do 15. svibnja 

2012. godine otkloni sve nedostatke na 

vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na 

SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE BOL 
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temelju raščlambe zapisnički utvrđenih 

oštećenja ili kvarova tijekom predhodne 

požarne sezone. 

 

Klasa:021-05/12-01/140 

Ur.broj:2104/12-02/01 

Bol,  16. travnja  2012. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                        Jakša Marinković-Šimić 

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

 

Na temelju članka 78. Zakona o 

prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 

38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) vijeće Općine Bol 

je na 3/2012 sjednici dana 20.lipnja 

2012.godine donijelo 

 

ODLUKU 

o izradi Urbanističkog plana uređenja 

naselja Murvica 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuje se izrada 

Urbanističkog plana uređenja naselja Murvica 

u daljnjem tekstu: Urbanistički plan uređenja. 

 

Članak 2. 

 

Pravni osnov za izradu i donošenje 

Urbanističkog plana uređenja su: 

- članci 26., 27., 75., 76. i 100. Zakona o 

prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 

38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) 

- članak 141. Odluke o donošenju Prostornog 

plana uređenja općine Bol (Službeni glasnik 

općine Bol 8/2007 ). 

 

Članak 3. 

 

Područje obuhvata Urbanističkog 

plana uređenja obuhvaća naselje Murvica. 

 

Članak 4. 

 

Urbanističkim planom uređenja 

obuhvaćen je prostor površine cca 4,4 ha 

Granica obuhvata Urbanističkog plana 

ucrtana je na topografsko-katastarskoj podlozi 

u mjerilu 1:1000 i sastavni je dio ove Odluke, 

a određena je prema Zakonu o izmjenama i 

dopunama Zakona o prostornom uređenju i 

gradnji, čl. 78., st. 3. i Prostornom planu 

uređenja općine Bol (Službeni glasnik općine 

Bol br.  8/2007). 

 

Članak 5. 

 

U području obuhvata plana teren je u 

najvećem dijelu u nagibu od sjevera prema 

jugu. Obuhvat plana ima rahlu urbanu 

strukturu (povijesni murviški obiteljski nizovi 

položeni po slojnicama terena do kojih se 

prilazi s postojećih komunikacija), unutar 

kojeg još ima malo prostora za gradnju 

(rekonstrukcija, interpolacija, nova gradnja.) 

U Murvici nije izgrađena komunalna 

infrastruktura, te nedostaje sekundarna 

vodovodna mreža, kanalizacija za odvodnju 

otpadnih i oborinskih voda i telefonska mreža, 

a elektromreža je postavljena zračno.  

Postojeće ulice u selu nisu pogodne za 

promet vozilima.  

 

 

Članak 6. 

 

Ciljevi i programska polazišta 

Urbanističkog plana uređenja obuhvaćaju: 

-Usmjeravanje izgradnje izgrađenih i 

neizgrađenih dijelova naselja 

-Razgraničenje i određenje uvjeta gradnje i 

korištenja površina mješovite zone, pretežno 

stambene 

 Definiranje prometne mreže  

 Planiranje ukupne komunalne 

infrastrukture, vodoopskrbe, odvodnje 

oborinskih i otpadnih voda, 

elektroenergetike i TK mreže, 

vođenjem u trupu prometnica kad je to 

moguće ili u slučaju odvodnje 

oborinskih voda u neposrednoj blizini 

prometnica. 

 Sanaciju zatečene izgradnje unutar 

izgrađenog dijela građevinskog 
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područja, u skladu s konzervatorskim 

uvjetima u zonama zaštite, potpunim 

komunalnim opremanjem i izgradnjom 

prometne mreže. 

 

Članak 7. 

 

Za izradu Urbanističkog plana uređenja 

predviđa se izrada konzervatorskog elaborata 

kao posebne stručne podloge. 

 

Članak 8. 

 

Stručna rješenja osigurat će pravna 

osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje 

djelatnosti prostornog planiranja propisane 

posebnim zakonom a sukladno podacima, 

planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i 

osobe određene posebnim propisima.  

 

Članak 9. 

 

Za potrebe izrade Urbanističkog plana 

uređenja, Općina Bol je osigurala posebnu 

geodetsku podlogu u mjerilu 1:1000.  

 

Članak 10. 

 

Tijela i osobe određene posebnim 

propisima koji daju zahtjeve (podaci, planske 

smjernice i propisane dokumente) i drugi 

sudionici u izradi Urbanističkog plana uređenja 

na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje 

treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga 

Urbanističkog plana uređenja. Ista tijela će biti 

pozvana na javnu raspravu u postupku 

donošenja Urbanističkog plana uređenja. 

 

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka 

obuhvaćaju: 

 

HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE 

Središnji ured, Odjel za razvoj i planiranje 

Vončinina 3 

10000 Zagreb 

 

HRVATSKE CESTE, d.o.o. 

Tehnička ispostava Split 

Ruđera Boškovića 22 

21000 Split 

 

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE – Split 

Ruđera Boškovića 22 

21000 Split 

 

VODOVOD BRAČ 

21400  Supetar 

 

HRVATSKE VODE 

Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje 

dalmatinskih slivova 

Odjel razvoja 

Vukovarska 35 

21000 Split 

 

MUP - PU SPLITSKO-DALMATINSKA 

Sektor civilne zaštite 

Trg hrvatske bratske zajednice 9 

21000 Split 

 

HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb 

DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja 

Poljička cesta bb 

21000 Split 

 

HEP-PRIJENOS d.o.o. Zagreb 

Prijenosno područje Split 

Ljudevita Posavskog 5 

21000 Split 

 

HT-TKC SPLIT, Odjel razvoja 

Sinjska 4 

21000 Split 

 

T-MOBILE d.o.o. 

Ulica Grada Vukovara 23 

Sektor za planiranje i izgradnju 

10000 Zagreb 

 

VIP-NET d.o.o. 

Lička 12 

21000 Split 

 

URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-

DALMATINSKOJ ŽUPANIJI 

Upravni odjel za prostorno uređenje 

Bihaćka 1 

21000 Split 

 

URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-
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DALMATINSKOJ ŽUPANIJI 

Odsjek za turizam 

Vukovarska 1 

21000 Split 

 

URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-

DALMATINSKOJ ŽUPANIJI 

Služba za gospodarstvo, Odsjek za promet 

Bihaćka 1 

21000 Split 

 

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 

Upravni odjel za prostorno uređenje, 

komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša 

Domovinskog rata 2 

21000 Split 

 

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 

Županijski zavod za prostorno uređenje 

Bihačka 2 

21000 Split 

 

MINISTARSTVO KULTURE 

Uprava za zaštitu kulturne baštine 

Konzervatorski odjel u Splitu 

Porinova 1 

21000 Split 

 

MINISTARSTVO KULTURE 

Uprava za zaštitu prirode 

Runjaninova 2 

10000 Zagreb 

   

 

Članak 11. 

 

Rok izrade Urbanističkog plana 

uređenja iznosi 6 mjeseci od dana donošenja 

Odluke. 

Rok provedbe pojedinih faza 

Urbanističkog plana uređenja 

 

 

 

Faza izrade i donošenja 

 

Nadležnost Rok 

Utvrđivanje prijedloga Odluke o izradi 

Urbanističkog plana uređenja 

Općinski načelnik lipanj 2012. 

Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana 

uređenja 

Općinsko Vijeće lipanj 2012. 

Objava Odluke o izradi Urbanističkog plana 

uređenja u službenom glasilu 

Nositelj izrade plana lipanj 2012. 

Utvrđivanje Prijedloga Urbanističkog plana 

uređenja i upućivanje u postupak javne rasprave 

Općinski načelnik srpanj 2012. 

Objava javne rasprave o Prijedlogu 

Urbanističkog plana uređenja u dnevnom tisku 

Nositelj izrade plana kolovoz 2012. 

Javna rasprava Nositelj izrade plana, 

Izrađivač plana 

kolovozj-rujan  

2012. 

Izrada izvješća o javnoj raspravi Nositelj izrade plana i 

Izrađivač plana 

rujan 2012. 

Izrada nacrta konačnog prijedloga 

Urbanističkog plana uređenja, te dostava 

tijelima i osobama određenim posebnim 

propisima, radi davanja mišljenja-traje 30 dana 

Općinski načelnik listopad 2012. 

Utvrđivanje konačnog prijedloga UPU-a, te 

ishođenje suglasnosti 

Nositelj izrade plana, 

Izrađivać plana i 

općinski načelnik 

studeni 2012. 

Donošenja Urbanističkog plana uređenja Općinsko Vijeće prosinac 2012. 
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Nositelj izrade dostavlja Odluku o 

izradi Urbanističkog plana uređenja tijelima i 

pravnim osobama određenim posebnim 

propisima. Rok za dostavu zahtjeva (podaci, 

planske smjernice i propisani dokumenti) za 

izradu Urbanističkog plana uređenja tijela i 

osoba određenih posebnim propisima iznosi 15 

dana. 

 

Članak 12. 

 

Za vrijeme trajanja izrade i donošenja 

Urbanističkog plana uređenja, zabranjuje se 

izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati 

u prostoru obuhvata UPU-a naselja Murvica. 

 

Članak 13. 

 

Sredstva za izradu Urbanističkog plana 

uređenja u iznosu od 60.000,00  osigurana su 

iz sredstava proračuna općine Bol. 

 

Članak 14. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u Službenom glasniku 

općine Bol. 

 

 

Klasa: 350-01/12-01/70 

Ur. Broj:2104/12-02/01 

U Bolu, 21. lipnja 2012. godine   

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                        Jakša Marinković-Šimić 

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

 

Na temelju članka 29. Stavka 2. 

Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim 

uvjetima...(NN 66/09), vijeće općine Bol je na 

3/2012 sjednici dana 20. lipnja 2012.godine 

donijelo  

 

ODOBRENJE 

za postavljanje kioska 

 

 

1. 

Odobrava se postavljanje kioska do 12 m2 

brutto površine u privatnom vrtu uz obiteljsku 

kuću u ulici A.Radića 38, 21 420 Bol. 

 

2. 

Odobrava se prodaja robe putem jednog 

kioska na ovoj površini koja ima pristup s 

javno prometne površine. 

 

3. 

Ovo odobrenje će se objaviti u Službenom 

glasniku općine Bol. 

 

Klasa: 021-05/12-01/47 

ur.broj:2104/12-02/01 

Bol, 21. lipnja 2012. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                        Jakša Marinković-Šimić 

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

  

 

Na temelju članka 42. Poslovnika 

vijeća općine Bol (Službeni glasnik općine Bol 

br.5/09) vijeće općine Bol je na 3/2012 

sjednici dana 20. lipnja 2012.godine donijelo  

 

 

ZAKLJUČAK 

O IPARD PROGRAMU 

 

1. 

Obvezuju se načalnik općine Bol i JUO 

Općine Bol da poduzmu sve mjere radi 

podnošenja prijave za dodjelu sredstava 

IPARD programa u mjeri 301 i to u sektoru 

kanalizacija i pročišćavanje otpadnih voda 

prema projektnoj dokumentaciji za 

rekonstrukciju i dogradnju kanalizacijske 

mreže na istočnom dijelu Bola. 

 

 

2. 

Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom 
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glasniku općine Bol. 

 

 

 

Klasa:021-01/12-01/71 

Ur.broj:2104/12-01/1 

Bol, 21.lipnja 2012. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                        Jakša Marinković-Šimić 

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

 

Na temelju članka 39. Zakona o 

proračunu (NN 87/08) i na temelju članka 55. 

Zakona o financiranju jedinica lokalne i 

područne samouprave (NN 117/93, 92/94, 

69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 

117/01,150/02 i 147/03), te članka 29. Statuta 

općine Bol (Službeni galsnik općine Bol 

br.5/09), vijeće općine Bol je na 3/2012 

sjednici dana 20. lipnja 2012 godine donijelo  

 

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O 

PROJEKCIJI PRORAČUNA OPĆINE 

BOL 

ZA RAZDOBLJE 2012.-2014. GODINE 

 

 

Članak 1. 

 

Proračun općine Bol za 2012.godinu 

sastoji se od prihoda u iznosu od 

18.480.000,00 kn i rashoda u iznosu od 

18.480.000,00 kn. 

Projekcija proračuna općine Bol za 

2013.godinu sastoji se od prihoda u iznosu od 

22.222.000,00 kn i rashoda u iznosu od 

22.222.000,00 kn. 

Projekcija proračuna općine Bol za 

2014.godinu sastoji se od prihoda u iznosu od 

22.626.972,00 kn  i rashoda u iznosu od 

22.626.972,00 kn. 

 

Članak 2. 

 

Projekcija proračuna za razdoblje 

2012.-2014. iskazani su u tablicama  koji čine 

sastavni dio ove odluke. 

Sastavni dio ove odluke čini i tablica 

financijski plan projekata odnosno investicija u 

izgradnju nove kanalizacijske mreže na 

području općine Bol za razdoblje 2012.-2014. 

godina. 

 

Članak 3. 

 

Projekcija proračuna za razdoblje 

2012—2014. godine stupa na snagu danom 

objave u Službenom glasniku općine Bol. 

 

Klasa: 400-01/12-01/39 

ur.broj:2104/12-02/01 

Bol. 21.lipnja 2012.godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                        Jakša Marinković-Šimić 

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

 

Na temelju članka 76. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN br.) Vijeće općine Bol je na 4/2012 

sjednici, dana 20. srpnja 2012. godine donijelo 

 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju izvješća o radu načelnika 

 

 

1. 

Nije prihvaćeno izvješće o radu načelnika za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. 

godine. 

 

2. 

Ova odluka će se objaviti u Službenom 

glasniku općine Bol. 

 

Klasa:021-05/12-01/97 

ur.broj:2104/12-01/02 

Bol, 23. srpnja 2012. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 
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                                                 Predsjednik  

                                        Jakša Marinković-Šimić 

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

 

 

Na temelju članka 13. i 25. Odluke o 

javnim priznanjima općine Bol (Službeni 

glasnik općine Bol br. 4/09), Komisija za 

dodjelu javnih priznanja je predložila, a vijeće 

općine Bol je, na temelju članka 31. Odluke o 

javnim priznanjima Vijeće općine Bol, na 

4/2012 sjednici dana 20. srpnja 2012. godine 

donijelo  

 

O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja za 2012. godinu 

Grb općine Bol 

 

Članak 1. 

 

Pojedinačno  javno priznanje općine 

Bol GRB OPĆINE BOL dodjeljuje se: 

profesorici Božici Karmelić kao znak priznanja 

za dugogodišnji rad na području odgoja i 

obrazovanja na Bolu. 

 

Članak 2. 

 

Profesorici Božici Karmelić se 

dodjeljuje Grb općine Bol izrađen od kovine 

na kamenoj podlozi,  pismena potvrda i 

novčana nagrada u iznosu od 6.000,00 kn. 

 

Članak 3. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom 

objave u Službenom glasniku općine Bol. 

 

Obrazloženje: 

Profesorica Božica Karmelić rođena je 

u Brod Moravicama. 

Gimnaziju je završila u Delnicama, a 

Prirodoslovno-matematički fakultet, odjel 

matematika i fizika, završila je na Sveučilištu u 

Zagrebu. 

Profesorica Božica Karmelić na Bolu 

je stalno zaposlena od 1973.godine. Do 1993. 

Godine predaje matematiku i fiziku na 

Srednjoj školi Bol, a od 1993.godine učiteljica 

je matematike i fizike u Osnovnoj školi Bol. 

Gospođa Božica je dokaz da čovjek 

njezinih ljudskih kvaliteta i profesionalnih 

kompetencija može uspjeti i kao čovjek i kao 

stručnjak u maloj sredini kao što je naša. 

Sve njezine kolegice i kolege znaju da 

u ovih 40-tak godina rada nikada nije 

posumljala u ono što radi. Svi koji je poznaju 

znaju da je ona zapravo pozvana da bude 

Učitelj (učitelj s velikim slovom). Svojim 

marom i ljudskim odnosom nije samo učiteljica 

svojim đacima, nego vrlo često i mlađim 

kolegama, a ponekad i roditeljima. 

Agencija za odgoj i obrazovanje svake 

godine provodi natjecanje među učenicima u 

poznavanju školskog gradiva. Naši učenici 

zajedno sa svojom mentoricom profesoricom 

Karmelić kontinuirano postižu izvrsne 

rezultate iz matematike. 

Na prošlogodišnjim natjecanjima 

učenici profesorice Karmelić osvojili su prvo i 

deveto mjesto na županijskoj razini i treće 

mjesto na državnoj razini.  

Ravnatelj i Učiteljsko vijeće Osnovne 

škole Bol su predložili, a vijeće općine Bol je 

jednoglasno donijelo odluku da se profesorici 

Božici Karmelić ove godine dodjeli Grb 

općine Bol, za izuzetan doprinos u odgoju i 

obrazovanju, u razvitku ugleda naše škole, a 

time i našeg mjesta. 

 

Klasa: 021-05/12-01/94 

Ur.broj: 2104/12-02/01 

Bol, 23. srpnja 2012. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                        Jakša Marinković-Šimić 

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

 

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o 

zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 

127/10), Vijeće općine Bol je na 4/2012 

sjednici  dana 20. srpnja 2012. godine,  

donijelo 

ODLUKU 

o prihvaćanju 

Procjene ugroženosti stanovništva, 
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materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća za općinu Bol 

 

Članak 1. 

 

Donosi se Procjena ugroženosti 

izrađena od tvrtke ZAST d.o.o. iz Splita od 

travnja 2012.godine, na koju je predhodno 

ishođena suglasnost državne uprave za zaštitu 

i spašavanje, područnog ureda iz Splita 

klasa:810-03/12-04/05, ur.broj:543-15-12-3 

od 27. lipnja 2012. godine. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka  stupa na snagu danom 

objave u  “Službenom glasniku” Općine Bol. 

 

Klasa: 810-01/12-01/6 

Ur. broj: 2104/02-12-02/01 

Bol,  23. srpnja 2012.godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                        Jakša Marinković-Šimić 

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

 

Na temelju članka 29. Statuta Općine 

Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol broj 5/09) 

Općinsko vijeće Općine Bol, na 4/2012 

sjednici održanoj dana 20. srpnja 2012 godine, 

donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Ravnateljici Centra za kulturu Ivani 

Bošković Ivičić se određuje isplata  naknade u 

visini od 3.000,00 kuna mjesečno na rok šest 

mjeseci. 

2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel 

Općine Bol za provedbu točke 1. ovog 

Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom 

glasniku„ Općine Bol. 

 

 Klasa: 021-05/12-01/93 

Ur. broj: 2104/02-112-02/01 

Bol,  23. srpnja 2012.  godine  
 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

                                                 Predsjednik  

                                        Jakša Marinković-Šimić 

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

  

   

ODLUKE NAČELNIKA 

 

Na temelju točke I . 4 . Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku  

u 2012. godini, načelnik općine Bol je dana 2. 

svibnja 2012. godine donio 

 

PLAN 

MOTRENJA , ČUVANJA I OPHODNJE 

NA OTVORENOM  PROSTORU ZA 

KOJE  PRIJETI POVEĆANA 

OPASNOST OD NASTAJANJA I 

ŠIRENJA POŽARA 

NA PODRUČJU OPČINE BOL 

ZA 2012. GODINU 

 

MOTRILAČKO-DOJAVNA SLUŽBA 

 

Motrilačko-dojavna služba, u vremenu 

od 15. lipnja do 15. rujna 2012. godine, a po 

potrebi i duže organizirat će se na slijedeči 

način: 

 

1.1.Motrilačka postaja “Vidova Gora” bit 

će ustrojena u vremenu od 00-24 sata u 

organizaciji JP “Hrvatske šume”- Šumarija 

Brač i općina Bol će preko DVD-a “Bol” i 

Županijskog centra 112 osigurati stalnu vezu 

sa navedenom osmatračnicom. Veza će se 

organizirati i putem mobilnog telefona u 

suradnji sa JP “Hrvatske šume”- Šumarija 

Brač.  

 

MOBITEL.br. 098 394-185 

 

1.2.Sa motrilačkim postajama “Sv. 

Nikola”, „Zastražišće“ i „Likova Glava“ na 

otoku Hvaru sa koje se vidi područje opčine 

Bol i južni dio otoka Brača, a koja će biti 
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ustrojene od strane JP “Hrvatske šume”-

Šumarija Hvar, općina Bol će preko DVD-a 

Bol i Županijskog centra 112  osigurati stalnu 

vezu sa navedenim motrilačkom postajom. 

Veza će se osigurati  i sa mobilnom 

telefonijom u suradnji sa JP “Hrvatske Šume”- 

Šumarija Hvar te putem radio veze na 8. 

vatrogasnom kanalu.  

 

 

 

MOBITEL br.098 393-813 

 

1.3. Motrilačka postaja "INA"u Bolu biti će 

ustrojena u suradnji sa DVD-om "Bol" za 

razdoblje od 1 lipnja do 15 rujna 2012. godine 

i to u vremenu od 07.00 do 24.00 sata 

svakodnevno. 

Motritelj će imati stalnu vezu sa 

dežurnim vatrogascem - telefonistom u 

prostorijama DVD-a Bol i to putem telefona i 

putem mobitela. 

 

TELEFON br.635-119,      MOBITEL BR. 

091 544 05 08 i 098 1719 694 

 

2. SLUŽBA OPHODNJE  

 

Na području spomenika prirode Zlatni rat 

bit će organizirana izviđačko-preventivna 

patrola koju će sačinjavati dva člana 

vatrogasne postrojbe DVD-a "Bol" i to u 

vremenu od 9.00 do 18.00 sati kada na tom 

području boravi največi broj kupača, 

posjetitelja i vozila. Navedena izviđačko-

preventivna patrola imat će stalnu vezu sa 

dežurnim vatrogascem-telefonistom u 

prostorijama DVD-a "Bol" i to putem ručne 

radio-stanice i bit će ustrojena u vremenu od 

01. lipnja do 30. rujna 2010. godine, a po 

potrebi i duže. 

 

2.2 Na ostalom području opčine Bol bit će 

organizirano povremeno izviđačko-

preventivno patroliranje dva člana vatrogasne 

postrojbe DVD-a "Bol" i to u vremenu od 

07.00 do 21.00 sat na navalnim vatrogasnim 

vozilom DVD-a "Bol". Navedeno navalno 

vozilo je opremljeno sa radiostanicom i biti će 

u stalnoj vezi sa dežurnim vatrogascem-

telefonistom u prostorijama DVD-a "Bol". 

 

3. ZABRANA NEKONTROLIRANOG I 

NEOVLAŠTENOG PRISTUPA I 

BORAVKA U POJEDINIM 

GRAÐEVINAMA ILI POVRŠINAMA 

OTVORENOG PROSTORA U VRIJEME 

VELIKE OPASNOSTI ZA NASTAJANJE 

I ŠIRENJE POŽARA 

 

3.1 Stav je načelnika općine Bol da takve 

građevine i površine otvorenog prostora na 

podrućju općine Bol, a koje su u vlasništvu 

općine Bol ili općina Bol sa njima gospodari i 

raspolaže, ne postoje.  

 

5.Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana nakon 

objavljivanja u Službenom glasniku općine 

Bol. 

 

Klasa: 810-05/12-01/7 

Ur.broj: 2140/12-01/01 

Bol, 2. Svibnja 2012. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                        Jakša Marinković-Šimić 

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

 

Na temelju Plana motrenja i ophodnje, 

načelnik općine Bol je dana 2. svibnja 2012. 

donio 

 

ZAKLJUČAK 

o motrilačko-dojavnoj službi za 2012. 

godinu 

 

1. 

Na području općine Bol organizira se 

motrilačko-dojavna služba u vremenu od 1. 

lipnja do 15. rujna 2012. godine.  

 

2. 

Na području benzinske postaje INE na Bolu 

motrilačka postaja radi u dvije smjene i to od 

07.00-24.00 sata  

Motritelji su: Šime Babić  mobitel:091/544-

0508 i Ivan Vukoja  098/1719 694. 
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Motritelji o izvanrednim situacijama mobilnim 

uređajem obavještavaju operativnog dežurnog 

u prostorija DVD- aBol. 

 

3. 

 Na području spomenika prirode Zlatni rat uz 

izviđačko-preventivno djelovanje motrenje se 

obavlja od 09.00-18.00 sati. 

Motritelj je: Ivica Cvitović, mob. 091/564 95 

20 

Motritelji o izvanrednim situacijama mobilnim 

uređajem obavještava operativnog dežurnog u 

prostorija DVD- a Bol. 

 

4.  

Na ostalom području općine Bol uz 

povremeno izviđačko preventivno patroliranje, 

motrenje obavljaju dva člana DVD-a Bol u 

vremenu od 07.00 – 21.00 sat. 

Motritelji su opremljeni sa ručnom radijskom 

postajom i u stalnoj vezi sa operativnim 

dežurnim u prostorijama DVD-a Bol. 

Pravci kretanja izviđačko preventivne patrole 

su od 09.00 do 11.30 sati Bol-Paklina-Drasin-

Murvica, od 11.30. do 14.30 sati Bol-Gornji 

Humac i od 15.00 do 18.00 Bol-Sv.Lucija-

Gališnjok. 

 

5. 

Ovaj zaključak objavit će se u Službenom 

galsniku općine Bol. 

 

Klasa: 021-05/12-01/45 

ur.broj:2104/12-02/01 

Bol, 2. svibnja  2012. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                        Jakša Marinković-Šimić 

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

 

ODLUKE NAČELNIKA 

 

 Temeljem članka 12. Odluke o dodjeli 

novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima 

i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol 

br. 01/10 i 4/10) i  članka 47. Statuta Općine 

Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09) 

načelnik Općine Bol dana 17. svibnja 2012. 

godine donio je  

 

O D L U K U 

o dodjeli stipendija učenicima i studentima 

za školsku/akademsku godinu 2011/2012 

 

Članak 1. 

 

Općina Bol za školsku/akademsku 

godinu 2011/2012 dodjeljuje novčanu pomoć 

slijedećim učenicima i studentima: 

 

Novčana pomoć u iznosu od 4.000,00 

kuna za redovne studente sa područja 

Općine Bol koji su prethodnu školsku ili 

akademsku godinu završili sa prosjekom 

ocjena od 4,50 do 5,00: 

 

 Jerko Hrabar, Petra Hektorovića 9, Bol 

 Ivana Šćepanović, Gornja Obala 6, Bol 

 Elizabeta Marinković, Tina Ujevića 8, Bol 

 Marija Okić, Bračka cesta 4, Bol 

 Ana Bodlović, Ante Radića 12, Bol 

 Petar Bodlović, Ante Radića 10, Bol 

 Ivana Buljan, Blato 26, Bol 

 Ketrin Marinković, Tina Ujevića 8, Bol 

 Milan Matić, Blato 22, Bol 

 Mia Dubravčić, Obala 24, Bol  

 Marija Šarić, Blato 12 A, Bol 

 

Novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 

kuna za redovne studente sa područja 

Općine Bol koji su prethodnu školsku ili 

akademsku godinu završili sa prosjekom 

ocjena od 3,50 do 4,49: 

 

 Milena Mošić, Blato 12 A, Bol 

 Mate Cvitanić, Obala 4, Bol 

 Martina Bonačić, Uz pjacu 6, Bol 

 Petra Cvitanić, Gornje Podbarje 10, Bol 

 Mara Okmažić, David cesta 26, Bol 

 Nikica Trutanić, Težački put 10, Bol 

 Andrea Cvitanić, Gornje Podbarje 10, Bol 

 Andrej Bačić, Novi put 3, Bol 

 Nikolina Vodanović, Blato 18, Bol  

 Jure Klarić, Uz Poljanu 2, Bol 

 Josip Bačić, Blato 12, Bol 
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 Marijana Ivelić, Blato 7, Bol 

 Olga Marinković, Donja obala 10, Bol 

 Lidija Halilović, Splitska 6, Bol 

 Miljenko Baković, Petra Hektorovića 31, 

Bol 

 

Novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 

kuna za redovne studente sa područja 

Općine Bol koji su prethodnu školsku ili 

akademsku godinu završili sa prosjekom 

ocjena do 3,49: 

 

 Ivana Karmelić, Novi put 20 A, Bol 

 Andrea Pavišić, Hrvatskog preporoda 11, 

Bol 

 Ružica Karmelić, Uz Ložu 1, Bol 

 Mirna Martinić, Zadarska 7, Bol 

 Stanko Mikulić, Blato 26, Bol 

 Lucijana Kusanović, Hrvatskih domobrana 

24 B, Bol 

 Damir Šerka, Vladimira Nazora 10, Bol 

 Irma Soljačić, Račić 27, Bol 

 Luka Karan, Dubrovačka 3, Bol 

 Mihaela Pavišić, Mirka Vrsalovića 13, Bol 

 Filip Jerčić, Uz Gospojicu 14, Bol 

 Ines Vukoja, Zadarska 13, Bol 

 Kristian Bačić, Ivana Gundulića 14, Bol 

 Marina Pašalić, Zadarska 8, Bol 

 

Novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 

kuna za srednjoškolce sa područja Općine 

Bol koji se školuju izvan općine u školskim 

programima kojih nema na području 

Općine Bol: 

 

 Jakov Krunić, Domovinskog rata 9, Bol 

 Doris Ivičević, Blato 18, Bol 

 Stjepan Kraljević, Blato 9 A, Bol 

 Petra Šarić, Blato 7, Bol 

 Marin Jozanović, Blato 35, Bol 

 

Članak 2. 

 

Ova  odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u "Službenom 

glasniku" Općine Bol. 

 

Klasa: 022-01/12-01/7 

Ur. broj: 2104/02-12-02/01 

Bol, 17. svibnja 2012. godine 

 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine 

Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 

5/09), članka 18. Odluke o javnim priznanjima 

Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol, 

broj 4/09 i 7/09), načelnik Općine Bol, dana  

17. svibnja 2012. godine, donosi 

O D L U K U 

o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih 

priznanja Općine Bol 

 

Članak 1. 

 

Načelnik Općine Bol donosi odluku o 

raspisivanju natječaja za dodjelu javnih 

priznanja Općine Bol u 2012. godini i to 

Nagrada Općine Bol za životno djelo, Grb 

Općine Bol i Godišnja nagrada Općine Bol. 

Načelnik Općine Bol ovlašćuje 

Jedinstveni upravni odjel Općine Bol da objavi 

natječaj sukladno Odluci o javnim priznanjima 

Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol, 

broj 4/09 i 7/09). 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka  stupa na snagu danom 

objave u  “Službenom glasniku” Općine Bol. 

 

Klasa: 022-01/12-01/6 

Ur. broj: 2104/02-12-02/01 

Bol,  17. svibnja 2012. godine 

 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

 

Na temelju članka 8. Odluke o zakupu 

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol 

("Službeni glasnik" Općine Bol, br. 6/06) i  
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članka 47. Statuta Općine Bol (»Službeni 

glasnik« Općine Bol, broj 5/09) načelnik 

Općine Bol, dana od 14. lipnja 2012. godine, 

donio je 

 

ODLUKU 

o davanju u zakup poslovnog prostora 

 

 

I. Poslovni prostor-mali kiosk na „pješačkom 

otoku“ kod benzinske postaje na Bolu, 

pozicija jug, korisne površine cca 12 m2 daje 

se u zakup tvrtki MS Brač Turist d.o.o iz 

Bola, Bračka cesta 10. 

II. Namjena poslovnog prostora je: 

1. Obvezna djelatnost- djelatnost turističke 

agencije, 

2. Sporedna djelatnost - prodaja suvenira. 

 

III.Vrijeme trajanja zakupa je  5 (pet) 

godina pod uvjetom da zakupac uredno 

pruža usluge i podmiruje obveze prema 

Općini Bol. 

IV. Zakupnina je 33.000,00 kuna godišnje 

za cijeli poslovni prostor kioska. 

Uz navedeni iznos zakupnik je 

dužan  platiti naknadu za koncesijsko 

odobrenje koje prema sadašnjim cijenama 

iznosi 600,00 kn/m2 odnosno 7.200,00 kuna 

godišnje za predmetni kiosk. 

 

Ukoliko dođe do promjene propisa ili 

tržišnih uvjeta, način isplate i visina zakupnine 

može se  mijenjati za vrijeme trajanja zakupa. 

V. Ova Odluka objavit će se u »Službenom 

glasniku« Općine Bol. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu 

poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 

91/96, 124/97 i 174/04), članka 7. Odluke o 

zakupu poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol, 

br. 6/06), odluke načelnika Općine Bol o 

raspisivanju natječaja za zakup poslovnog 

prostora od 25. svibnja 2011. godine 

Jedinstveni upravni odjel Općine Bol  je 

objavio javni natječaj za davanje u zakup 

poslovnog prostora.  

Na natječaj je prispjela ukupno jedna ponuda. 

Razmatranjem zaprimljene ponude, utvrđeno 

je da ponuditelj tvrtka MS Brač Turist d.o.o iz 

Bola, Bračka cesta 10, ispunjava sve uvjete i 

kriterije propisane javnim natječajem. 

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u 

dispozitivu. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

 

Protiv ove odluke natjecatelj ima 

pravno prigovora općinskom vijeću u roku 5 

dana od dana prijama odluke ukoliko smatra 

da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili 

pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete 

natječaja ili smatra da postupak nije pravilno 

proveden. 

Prigovor se predaje neposredno ili se upućuje 

preporučenom poštanskom pošiljkom na 

adresu: Vijeće Općine Bol, Uz pjacu 2, 21420 

Bol. 

 

Klasa: 022-01/12-01/10 

Ur. broj: 2104/02-12-02/02 

Bol, 14. lipnja 2012. godine 

 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

 Temeljem članka 13. Odluke o dodjeli 

novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima 

i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol 

br. 01/10) i  članka 47. Statuta Općine Bol 

(„Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09) 

načelnik Općine Bol dana  03. srpnja 2012. 

godine donio je  

 

O D L U K U 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 

Članak 1. 

 

Općina Bol dodjeljuje novčanu 

nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna učenici 

Adrijani Vrsalović za postignut odličan 

uspjeh u drugom razredu prirodoslovno-

matematičke gimnazije u Splitu. 
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Članak 2. 

 

Ova  odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom 

glasniku" Općine Bol. 

 

Obrazloženje: 

 

Na temelju članka 13. Odluke o dodjeli 

novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima 

i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol 

br. 01/10) načelnik Općine Bol je dana 03. 

srpnja 2012. godine donio Odluku o dodjeli 

jednokratne novčane nagrade Adrijani 

Vrsalović u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Člankom 13. Odluke je propisano da 

će se srednjoškolcima sa područja Općine Bol 

koji se školuju izvan općine u školskim 

programima kojih nema na području Općine 

Bol dodijeliti jednokratna novčana pomoć za 

odličan uspjeh   u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Budući da je Adrijana Vrsalović dostavila 

Svjedodžbu III. Gimnazije Split,  Klasa: 602-

03/11-02/50, Ur.broj: 2181-169-11-01-30 od 

17. lipnja 2011. kojom se potvrđuje iz koje je 

razvidno da je učenica drugi razred 

prirodoslovno-matematičke gimnazije da je 

završila sa odličnim uspjehom, te da ima 

prebivalište na području Općine Bol, odlučeno 

je kao u dispozitivu. 

 

 

Klasa: 022-01/12-01/20 

Ur. broj: 2104/02-12-02/01 

Bol,  03. srpnja 2012. godine 

 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

 

 Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli 

novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima 

i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol 

br. 01/10) i  članka 47. Statuta Općine Bol 

(„Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09) 

načelnik Općine Bol dana  03. srpnja 2012. 

godine donio je  

 

O D L U K U 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 

Članak 1. 

 

Općina Bol dodjeljuje novčanu 

nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna Lidiji 

Halilović za završeni preddiplomski studij 

novinarstva smjer odnosi s javnošću. 

 

Članak 2. 

 

Ova  odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom 

glasniku" Općine Bol. 

 

 

 

Obrazloženje: 

 

Na temelju članka 14. stavak 1. 

Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih 

nagrada učenicima i studentima („Službeni 

glasnik“ Općine Bol br. 01/10) načelnik 

Općine Bol je dana 03. srpnja 2012. godine 

donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane 

nagrade Lidiji Halilović u iznosu od 1.000,00 

kuna. 

Člankom 14. stavak 1. Odluke je 

propisano da će se studentima sa područja 

općine dodijeliti jednokratna novčana nagrada 

za završeni preddiplomski sveučilišni studij 

(prvostupnik)  u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Budući da je Lidija Halilović dostavila 

Svjedodžbu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

političkih znanosti,  Broj: 365/PDSN/10 od 

17. lipnja 2011. kojom se potvrđuje da je 

završila prediplomski studij novinarstva, smjer 

odnosi sa javnošću i time stekla akademski 

naziv Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) 

novinarstva, te da ima prebivalište na području 

Općine Bol, odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 022-01/12-01/19 

Ur. broj: 2104/02-12-02/01 

Bol,  03. srpnja 2012. godine 

 
 NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 
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         Tihomir Marinković 

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

 

Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli 

novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima 

i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol 

br. 01/10) i  članka 47. Statuta Općine Bol 

(„Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09) 

načelnik Općine Bol dana  23. srpnja 2012. 

godine donio je  

 

O D L U K U 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 

 

 

 

 

Članak 1. 

 

Općina Bol dodjeljuje novčanu 

nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna Petri 

Cvitanić za završeni preddiplomski studij 

poslovne ekonomije. 

 

Članak 2. 

 

Ova  odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom 

glasniku" Općine Bol. 

 

Obrazloženje: 

 

Na temelju članka 14. stavak 1. 

Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih 

nagrada učenicima i studentima („Službeni 

glasnik“ Općine Bol br. 01/10) načelnik 

Općine Bol je dana 26. srpnja 2012. godine 

donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane 

nagrade Petri Cvitanić u iznosu od 1.000,00 

kuna. 

Člankom 14. stavak 1. Odluke je 

propisano da će se studentima sa područja 

općine dodijeliti jednokratna novčana nagrada 

za završeni preddiplomski sveučilišni studij 

(prvostupnik)  u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Budući da je Petra Cvitanić dostavila 

Svjedodžbu Sveučilišta u Zagrebu, 

Ekonomskog fakulteta,  Broj: 3804-18/41-11-

468 od 25. studenog 2011. kojom se 

potvrđuje da je završila prediplomski studij 

poslovne ekonomije i time stekla akademski 

naziv Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) 

ekonomije, te da ima prebivalište na području 

Općine Bol, odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 022-01/12-01/24 

Ur. broj: 2104/02-12-02/01 

Bol,  23. srpnja 2012. godine 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

 

 Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli 

novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima 

i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol 

br. 01/10) i  članka 47. Statuta Općine Bol 

(„Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09) 

načelnik Općine Bol 23. srpnja 2012. godine 

donio je  

 

O D L U K U 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 

 

Članak 1. 

 

Općina Bol dodjeljuje novčanu 

nagradu u iznosu od 2.000,00 kuna 

Miljenku Bakoviću za završeni diplomski 

sveučilišni studij. 

 

Članak 2. 

 

Ova  odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom 

glasniku" Općine Bol. 

 

Obrazloženje: 

 

Na temelju članka 14. stavak 2. 

Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih 

nagrada učenicima i studentima („Službeni 

glasnik“ Općine Bol br. 01/10) načelnik 

Općine Bol je dana 8. kolovoza 2012. godine 

donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane 

nagrade Miljenku Bakoviću u iznosu od 

2.000,00 kuna. 
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Člankom 14. stavak 2. Odluke je 

propisano da će se studentima sa područja 

općine dodijeliti jednokratna novčanu nagradu 

za završeni preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij (magistar)  u 

iznosu od 2.000,00 kuna. 

Budući da je Miljenko Baković 

dostavio Potvrdu Sveučilišta u Splitu, 

Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i 

brodogradnje Split, Klasa: UP/I-034-04/13-

03/0250, Ur.broj: 2181/206-02-01-12/0100 od 

23. srpnja 2012. godine kojom se potvrđuje da 

je završio diplomski sveučilišni studij 

računarstva dana 23. srpnja 2012. godine i 

time stekao akademski naziv magistar inženjer 

računarstva, te da ima prebivalište na području 

Općine Bol, odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 022-01/12-01/26 

Ur. broj: 2104/02-12-02/01 

Bol,  23. srpnja 2012. godine 

 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

 

Na temelju članka 29. Stavka 1. 

Alineja 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 

174/04, 79/07, 38/09 i 127710) članka 47. 

Statuta općine Bol (Službeni glasnik općine 

Bol br.5/09) )  a u skladu s Procjenom 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 

velikih nesreća za područje općine Bol 

Klasa:810-01/12-01/6, ur.broj: 2104/02-12-

02/01,  načelnik općine Bol  donosi  

 

ODLUKU 

o određivanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja i pravnih osoba od interesa za 

zaštitu i spašavanje na području općine Bol 

 

1. 

Operativne snage koje će sudjelovati u 

akcijama zaštite i spašavanja na području 

općine Bol su: 

 

 Stožer zaštite i spašavanja općine Bol 

 Vatrogasno zapovjedništvo i vatrogasna 

postrojba DVD-a Bol 

 Postrojba civilne zaštite opće namjene 

 Povjerenici i zamjenici povjerenika Civilne 

zaštite 

 Komunalno poduzeće Grabov rat d.o.o. 

Bol 

 Komunalno poduzeće „Vodovod Brač“ 

Supetar 

 HEP DP Elektrodalmacija, Pogon Brač, 

Supetar 

 HG SS stanica Split, kontrolna točka Brač 

 Dom zdravlja Brač, Supetar 

 Nastavni zavod za javno zdrastvo SDŽ, 

Split 

 Veterinarska stanica Brač, Supetar 

 Centar za socijalnu skrb Ispostava Brač, 

Supetar 

 Hrvatski Crveni križ, Društvo Brač 

 Hrvatske šume, Ispostava Brač, Supetar 

 Hrvatske vode Split 

 Županijske ceste, Ispostava Brač 

 

2. 

Operativne snage sudionici su zaštite i 

spašavanja, a pozivaju se , mobiliziraju i 

aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u 

cilju spriječavanja nastanka, ublažavanja, te 

uklanjanja poslijedica katastrofa i velikih 

nesreća.Dužnost operativnih snaga je ustrojiti 

interventne timove zaštite i spoašavanja koji će 

biti osposobljeni za izvršavanje namjenskih 

zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara na cijelom 

području općine Bol. 

Operativne snaga u obavljanju djelatnosti 

dužne su planirati mjere i poduzimati 

aktivnosti radi uklanjanja ili umanjenja 

mogućnosti nastanka katastrofe i velike 

nesreće, te prilagođavati obavljanje redovite 

djelatnosti okolnostima kada je proglašena 

katastrofa. 

Operativnim snagama rukovodi i kooredinira 

načenik općine Bol uz stručnu potporu stožera 

zaštite i spašavanja općine Bol. 

 

3. 

Pravne osobe od interesa za zaštitu i 
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spašavanje općine Bol su one pravne osobe 

koje su svojim proizvodnim, uslužnim i, 

materijalnim, ljudskim  i drugim resursima 

najznačajniji nositelji tih djelatnosti na 

području općine Bol. 

Pravne osobe od interesa za zaštitu i 

spašavanje stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 

velikih nesreća za području općine Bol su: 

Jedinica Hitne pomoći Brač, Dom zdravlja 

Supetar, Ambulanta Bol, policijska postaja 

Brač, planinarsko društvo «Brač» u osnivanju, 

ronilački klubovi Big diving i Nautic centar iz 

Bola,  pravne osobe koje se bave građeviskom 

(Bilić d.o.o.Bol, Yekom d.o.o.Bol, Berica 

d.o.o.Nerežišća) i prijevozničkom (Autotrans 

Brač, Supetar) djelatnošću. 

 

 

4. 

Pravne osobe iz točke 3. Ove odluke nositelji 

su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju . 

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje sa 

operativnim snagama iz točke 1. istima se 

dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja 

općine Bol. 

 

5. 

Ova odluka stupa na snagu objavom u 

Službenom glasniku općine Bol 

 

Klasa:810-01/12-01/7 

Ur.broj: 2104/01-12/01 

Bol, 23. srpnja 2012.godine 

 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

 

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti 

i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09) članka 

3. Stavak 1. Alineja 3.Pravilnika o ustroju, 

popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i 

postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“, 

broj 111/07) te članka 47. Statuta općine Bol, 

(Službeni glasnik općine Bol broj 5/09), u 

skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća za općinu Bol, 

klasa: 810-01/12-01/06, ur.broj: 2104/02-12-

02/01 od 23. srpnja 2012.,načelnik općine Bol 

donosi  

 

ODLUKU 

o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće 

namjene 

Općine Bol 

 

1. 

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje, sastav, 

veličina i popuna Postrojbe civilne zaštite opće 

namjene općine Bol ( u daljnjem tekstu: 

Postrojba opće namjene) 

 

2. 

Postrojba opće namjene osniva se kao potpora 

za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih 

su nositelji operativne snage zaštite i 

spašavanja koje se u okviru redovne 

djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za 

provođenje mjera civilne zaštite. 

 

3. 

Postrojba opće namjene Civilne zaštite 

sastavljena je od 1 (slovima: jedne) skupine, a 

svaka skupina ima 3(slovima: tri) ekipe 

sukladno potrebama koje proizlaze iz Procjene 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 

velikih nesreća za općinu Bol ( U daljnjem 

tekstu Procjena ugroženosti). 

Postrojba opće namjene broji ukupno 10 

(slovima:deset) pripadnika. 

Shematski prikaz ustroja Postrojbe opće 

namjene sastavni je dio ove Odluke. 

 

4. 

Osobni i materijalni ustroj postrojbe iz točke 

3. ove odluke uređuje se sukladno odredbama 

Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju 

postrojbi civilne zaštite i postrojbi za 

uzbunjivanje (Narodne novine“ broj 111/07) 

Osobni i materijalni ustroj Postrojbe opće 

namjene može se mijenjati sukladno 

promjenama u Procjeni ugroženosti. 

 

5. 

Popuna postrojbe opće namjene provodi se 
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raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih 

građana  s mjestom prebivališta na području 

općine Bol. 

Na temelju pisanog zahtjeva nadležnog tijela 

općine Bol , popunu i raspoređivanje 

pripadnika u Postrojbu opće namjene obavlja 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 

Područni ured za zaštitu i spašavanje Split u 

suradnji s područno nadležnom Upravom za 

obranu. 

 

6. 

Osobama koje su raspoređene u Postrojbu 

opće namjene izdaje se iskaznica pripadnika 

civilne zaštite. Evidenciju o izdanim 

iskaznicama pripadnika civilne zaštite vodi 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 

Područni ured za zaštitu i spašavanje Split. 

 

7. 

Mobilizirani pripadnici Postrojbe opće 

namjene ostvaruju prava (naknada plaće, putni 

troškovi, osiguranje itd) sukladno važećim 

propisima. 

 

8. 

Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, 

obućavanje i djelovanje postrojbe opće 

namjene osiguravaju se u proračunu općine 

Bol. 

 

9. 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u 

Službenom glasniku općine Bol. 

 

Klasa:810-01/12-01/8 

Ur.broj: 2104/12-01/1 

Bol, 23. srpnja 2012.godine 

 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

 

NAČELNIK STOŽERA 

 

Na temelju članka I . točke 3. 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2011.godini (NN 

29/11) Stožer zaštite i spašavanja općine Bol 

je na sjednici dana  08. svibnja 2012. godine 

donio 

 

ODLUKU 

o pripremi protupožarne sezone u 

2012.godini 

 

1. 

Stožer usvaja plan rada za 2012.godinu i to: 

 Održati sjednicu stožera prije početka 

turističke sezone 

 Razmotriti Plan motrenja, čuvanja i 

ophodnje za 2012. godinu 

 Obaviti provjeru i procjenu spremnosti svih 

sudionika u izvršavanju zadaća zaštite i 

spašavanja 

 U služaju veće katastrofe ili nesreće na 

području općine Bol, Stožer će 

permanentno zasjedati i pružati stručnu 

potporu načelniku 

 Održati sjednicu Stožera nakon turističke 

sezone, te analizirati predhodni rad 

 

2. 

Stožer usvaja Plan aktivnog uključivanja svih 

subjekata zaštite od požara na području općine 

Bol, i to: operativni plana aktivnosti DVD-a 

Bol. 

 

3. 

Stožer određuje pogodne lokalitete i prostore 

za uspostavu zapovjednih mjesta kod 

zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara, 

i to: 

 Ured općine Bol, Uz pjacu 2, 21 420 Bol 

 Pričuvno mjesto: ured Srednje škole Bol, 

Rudina, Bol 

 

4. 

Stožer usvaja financijski plan za provođenje 

zadaća tijekom ovogodišnje požarne sezone i 

to prema odluci o javnim potrebama 

protupožarne zaštite za 2012. godinu u iznosu 

od 450.000,00 kn (za smještaj vatrogasaca 

koji će u ljetnim mjesecima stići na ispomoć u 

Bol za sufinanciranje dislocirane vatrogasne 

jedinice na otok Brač i za ostale redovne 
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troškove DVD-a Bol), te iznos od 10.000,00 

kn za Gorsku službu spašavanja Split. 

 

5. 

Ova odluka će se objavit u Službenom 

glasniku općine Bol. 

 

 

Klasa:810-01/12-01/5 

Ur.broj: 2104/02-12/01 

Bol, 08. svibnja 2012. 

 
                                                    Načelnik stožera 

                    Mate Petrić 

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