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ODLUKE VIJEĆA 

 
Na temelju članka 46. stavak 1. Zakona o 

prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne 
novine" broj 178/04, 48/ 05 - ispr., 151/05 i 
111/06) i članka 23. Statuta Općine Bol 
("Službeni glasnik" Općine Bol, broj 01/06), 
Općinsko vijeće Općine Bol, na 1/2008 sjednici 
održanoj dana 26. ožujka 2008. godine, donijelo 
je 

ODLUKU 
o autotaksi prijevozu osoba 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom se Odlukom ureñuje organizacija i 
način obavljanja autotaksi prijevoza osoba na 
području Općine Bol. 

 
Članak 2. 

 
Autotaksi prijevoz osoba može obavljati 

pravna ili fizička osoba s registriranom 
djelatnošću autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: 
autotaksi prijevoznik, prijevoznik), koji s 
Općinom Bol sklopi ugovor o koncesiji. 

 
Članak 3. 

 
Pojedini izrazi u smislu ove odluke imaju 

sljedeće značenje: 
 
1. "autotaksi prijevoznik" je pravna ili fizička 
osoba koja obavlja djelatnost autotaksi prijevoza; 
2. "vozač autotaksi vozila" je osoba koja ima 
srednju stručnu spremu u zanimanju vozač i  

 
 
položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o 
kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim 
i drugim značajnim objektima i znamenitostima 
na području na kojem obavlja prijevoz. Vozač 
autotaksi vozila može biti korisnik koncesije ili 
osoba koja je zaposlena kod korisnika koncesije;  
 
3. "autotaksi vozilo" je osobni automobil 
namijenjen za autotaksi prijevoz koji ima najviše 
8+1 sjedalo, a ispunjava uvjete propisane 
Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, 
Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila 
kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i 
prijevoz za vlastite potrebe ("Narodne novine" 
RH, broj 120/05), te ovom Odlukom. 
 
 
II. KONCESIJA 
 

Članak 4. 
 

Koncesijom se stječe pravo obavljanja 
autotaksi prijevoza osoba na području Općine Bol 
(u daljnjem tekstu: koncesija). 

Bez koncesijskog odobrenja, autotaksi 
prijevoznik ne može pružati usluge na području 
općine Bol. 

Autotaksi vozilo koje ima koncesiju 
nekog drugog grada ili općine, može dovesti 
putnika do odredišta na području općine Bol, ali 
nema pravo ukrcaja putnika na Bolu (osim ako su 
to isti putnici koje su angažirali taksi vozilo). 

Koncesija u smislu ove Odluke može se 
dati na rok od 4 godine. 

Koncesiju može steći pravna osoba koja 
ima sjedište na području općine Bol ili fizička 
osoba koja ima prebivalište na području općine 
Bol. 

SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE BOL 
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Koncesionar ne može prenijeti koncesiju 
na drugu osobu. 

Za koncesiju iz članka 4. Odluke plaća se 
godišnja naknada. 

Visinu naknade za koncesiju po autotaksi 
vozilu utvrñuje Općinsko poglavarstvo. 
 

Članak 5. 
 

Općina Bol dodjeljuje osam (8) koncesija 
za obavljanje autotaksi prijevoza na području 
Općine. 

Vijeće općine Bol može promjeniti broj 
koncesija koji je odreñen prethodnim stavkom, u 
cilju poticanja konkurencije ili ukoliko se 
porastom broja turista steknu uvjeti i potreba. 
 

Članak 6. 
 

Koncesiju dodjeljuje Općinsko 
poglavarstvo na temelju javnog natječaja. 
Natječaj se objavljuje u sredstvima javnog 
priopćavanja i mora sadržavati: 
 
1. broj slobodnih koncesija, 
2. vrijeme na koje se daje koncesija, 
3. iznos naknade za koncesiju 
4. rok plaćanja naknade za koncesiju, 
5. iznos jamčevine koju treba položiti svaki 
ponuditelj, 
6. rok za podnošenje ponuda na natječaj 
7. rok za sklapanje ugovora o koncesiji i početak 
obavljanja djelatnosti, 
8. dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje 
autotaksi prijevoza sukladno članku 8. stavak 1. 
točka 1., 3. i 4. i članka 49. stavak 1. Zakona o 
prijevozu u cestovnom prometu, 
9. dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje 
autotaksi prijevoza sukladno Pravilniku o 
odobrenju za obavljanje djelatnosti javnog 
cestovnog prijevoza i kolodvorskih usluga 
("Narodne novine" RH, br. 10/03 - dalje u tekstu 
Pravilnik) i ovoj Odluci, 
10. mjesto i vrijeme javnog otvaranja prispjelih 
ponuda, 
11. naznaku da je ponuditelj dužan priložiti 
potvrdu Porezne uprave, ne stariju od 30 dana, 
kojom dokazuje da nema dugovanja po osnovi 
javnih davanja, te potvrdu Općine Bol da nema 
nikakvih dugovanja prema Općini, 
12. rješenje trgovačkog suda o osnivanju pravne 
osobe ili obrtnica za fizičke osobe 
13. potvrdu stanice za tehnički pregled o 
ispravnosti vozila, 
14. Naznaku da na natječaj može sudjelovati i 

ponuditelj koji u trenutku podnošenja prijave ima 
predugovor o kupnji, leasingu ili zakupu autotaksi 
vozila sa rokom isporuke u vremenu najkasnije do 
isteka roka odreñenog za početak obavljanja 
djelatnosti,  
15. Ovjerenu izjavu o prihvaćanju maksimalne 
cijene usluge autotaksi prijevoza koju odreñuje 
poglavarstvo općine Bol, 
16. Ovjerenu izjavu o prihvaćanju pružanja 
usluge autotaksi prijevoza prema rasporedu 
pasivnog dežurstva koje odreñuje poglavarstvo 
općine Bol prema kriteriju da u vrijeme turističke 
sezone taksi služba mora biti dostupna 
korisnicima od 00.00 do 24.00 sata, i  izvan 
turističke sezone taksi služba mora biti dostupna 
korisnicima od 00.00 do 24.00 sata prema 
rasporedu koji odredi Poglavarstvo općine Bol 
(prilikom odreñivanja rasporeda pasivnog 
dežurstva, poglavarstvo će surañivati sa 
koncesionarima).  

Tekst natječaja može sadržavati i druge 
uvjete u svezi koncesije. 
 
 

Članak 7. 
 

Općinsko poglavarstvo  provodi natječaj 
za dodjelu koncesija. 
 

Članak 8. 
 

Ponude po natječaju otvaraju se javno, na 
sjednici Poglavarstva, najkasnije u roku od 8 dana 
od proteka roka za podnošenje ponuda. 
 
 

Prije otvaranja ponuda Poglavarstvo 
utvrñuje: 
 
- da li je natječaj propisno objavljen, 
- broj prispjelih ponuda, 
- da li su ponude predane u roku. 
 

Na javnom otvaranju ponuda vodi se 
zapisnik u kojem se utvrñuju osnovni podaci o 
svim pristiglim ponudama. 
 

Članak 9. 
 

Odluku o davanju koncesije za obavljanje 
autotaksi prijevoza donosi Općinsko poglavarstvo 
po načelu: jedna koncesija za jedno vozilo 
registrirano za djelatnost autotaksi prijevoza, i po 
načelu da jedna pravna ili fizička osoba može 
dobiti i više koncesija. 



28.ožujka, 2008.                              SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL                              Broj 02/ 2008 
 

 3 

Kriterij odabira koncesionara za postojeći 
broj koncesija (7 koncesija) je: 
- ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja, 
- u slučaju da više natjecatelja nego što je 
raspisanih koncesija ispunjava uvjete iz natječaja, 
prioritet ima ponuñač koji je duže vremensko 
razdoblje legalno obavljao autotaksi prijevoz na 
području općine Bol, 
- u slučaju da više ponuñača ispunjava sve uvjete 
iz natječaja i isto vremensko razdoblje legalno 
obavlja autotaksi prijevoz na području općine 
Bol,  primjenjuju se odredbe članka 35. Zakona o 
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 
i članova njihovih obitelji („NN“ br. 174/04, 9/05 
i 2/07). 

Kriterij odabira koncesionara u slučaju 
povećanja broja koncesija, sukladno članku 5. ove  

Odluke, za nove koncesije je: 
- ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja, 
- u slučaju da više ponuñača ispunjava sve uvjete 
iz natječaja i ponudi istu cijenu koncesije,  
primjenjuju se odredbe članka 35. Zakona o 
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 
i članova njihovih obitelji („NN“ br. 174/04, 9/05 
i 2/07). 
 

Odluka o davanju koncesije obavezno 
sadrži: 
1. djelatnost za koju se koncesija daje, 
2. ime i adresu korisnika koncesije, 
3. vrijeme na koje se koncesija daje, 
4. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju, 
napomenu da se visina koncesijske naknade može 
mijenjati za vrijeme trajanja koncesije s obzirom 
na promjenu valute, inflaciju i druge poremećaje 
na tržištu, 
5. obveze korisnika koncesije, 
6. rokove za sklapanje ugovora i početak 
obavljanja djelatnosti, 
7. broj koncesija, te vrstu i tip vozila. 
 
 

Članak 10. 
 

Na temelju odluke o koncesiji, Općina 
Bol i ponuditelj sklapaju ugovor o koncesiji, 
nakon što koncesionar, najkasnije u roku od 30 
dana uplati naknadu propisanu člankom 9. 
stavkom 2. točka 4. ove odluke. 
 

Ponuditelj koji odustane od sklapanja 
ugovora o koncesiji, nema pravo na povrat 
jamčevine. 
 

Ponuditelju koji sklopi ugovor o 

koncesiji, jamčevina se uračunava u iznos 
naknade za koncesiju. 

Ponuditeljima čije ponude nisu 
prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od osam 
dana od dana donošenja odluke o davanju 
koncesije, bez prava na kamatu. 

U ugovoru o koncesiji ugovara se obveza 
prihvaćanja uvjeta dežurstva od 00.00-24.00 sata 
u toku cijele godine, a posebno se ugovara 
pasivno dežurstvo u vrijeme turističke sezone i  
izvan vremena turističke sezone, prema rasporedu 
kojeg odredi poglavarstvo općine Bol. 
 
 

Članak 11. 
 
Koncesija prestaje: 
 
1. istekom vremena na koje je koncesija dana, 
2. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke 
osobe  korisnika koncesije, 
3. otkazom ugovora o koncesiji, 
4. sporazumom stranaka. 
 

Članak 12. 
 

Ugovor o koncesiji Općinsko 
poglavarstvo će otkazati u slučaju: 
 
1. ako korisnik koncesije u odreñenom roku ne 
počne s obavljanjem djelatnosti, 
2. ako se korisnik koncesije ne pridržava odredbi 
Zakona, ove Odluke ili ugovora o koncesiji, 
3. ako autotaksi vozilom za koje je dana koncesija 
upravlja vozač koji ne ispunjava uvjete propisane 
Zakonom i ovom Odlukom, 
4. ako autotaksi vozilo ne ispunjava uvjete 
propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za 
vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i 
prijevoz za vlastite potrebe ("Narodne novine" 
broj 111/03), te ovom Odlukom, 
5. ako koncesionar ili njegov vozač nema dobar 
ugled u smislu zakona  o prijevozu u cestovnom 
prometu. Dobar ugled nema osoba:  
-koja je pravomoćno osuñena zbog kaznenog 
djela protiv osobe, imovine, službene dužnosti, 
sigurnosti i povrede prava na rad i drugih prava iz 
rada i prava na zdrastvenu zaštitu , platnog 
prometaai poslovanja i sigurnosti prometa, 
okoliša, prostora i prirodnih dobara, 
- kojoj je zrečena zaštitna mjera zabrane 
obavljanja djelatnosti cestovnog prijevoza, 
- koja je osuñena za druga kaznena djela na kaznu 
zatvora dužu od godinu dana. 
- dobar ugled nema osoba koja je u zadnje dvije 
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godine više od dva puta, pravomoćnom odlukom 
suda za prekršaje, bila kažnjena za teži prekršaj 
povezan s obavljanjem djelatnosti cestovnog 
prijevoza putnika ili tereta, u skladu s Zakonom ili 
propisima iz područja sigurnosti cestovnog 
prometa, prijevoza opasnog tereta, rada i 
zapošljavanja na crno, javnih cesta, nelojalne 
konkurencije ili je obavljala prijevoze bez 
odgovarajuće licencije, odnosno u suprotnosti s 
odredbama meñunarodnih ugovora. 
- težim prekršajem smatra se prekršaj za koji je 
propisana novčana kazna, za pravnu osobu u 
iznosu većem od 20.000,00 kuna, odnosno za 
fizičku osobu u iznosu većem od 8.000,00 kuna. 
 
6. ako autotaksi vozilom upravlja vozač koji nema 
položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o 
kulturnim, povijesnim, turističkim, gospodarskim, 
prometnim i drugim značajnim objektima i 
znamenitostima na području općine Bol. 
 
U slučaju otkaza ugovora iz razloga navedenih u 
stavku 1. ovog članka, korisnik koncesije nema 
pravo na naknadu štete niti na povrat uplaćenog 
iznosa naknade za koncesiju. 
 

Članak 13. 
 

Koncesionar koji želi nastaviti obavljanje 
autotaksi prijevoza može, u roku od tri mjeseca 
prije isteka koncesije, zatražiti njeno produženje. 

Zahtjev za produženje koncesije podnosi 
se Općinskom poglavarstvu Općine Bol. 

Ako koncesionar ispunjava uvjete za 
obavljanje autotaksi prijevoza , koncesija se 
produžuje za daljnje četiri godine i potpisuje 
ugovor iz članka 10. ove Odluke. 

Aktom o produženju koncesije Općinsko 
poglavarstvo propisuje naknadu za produženu 
koncesiju. 

Koncesija se neće produžiti ukoliko 
korisnik koncesije nije u prethodnom trajanju 
koncesije podmirio dospjele obveze iz ugovora o 
koncesiji, te porezne, općinske i druge obveze 
koje proizlaze iz obavljanja autotaksi prijevoza. 
 

Članak 14. 
 

Korisnik koncesije može ugovor o 
koncesiji otkazati i prije isteka roka na koji mu je 
koncesija dana pod uvjetom da o tome davatelja 
koncesije obavijesti najmanje tri mjeseca ranije 
preporučenim pismom. 

U slučaju otkaza ugovora iz stavka 1. 
ovog članka, korisnik koncesije nema pravo na 

povrat uplaćenog iznosa naknade za koncesiju. 
 
III. AUTOTAKSI VOZILA 
 

Članak 15. 
 

Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta 
propisanih Pravilnikom iz članka 3.točke 3. ove 
Odluke, ispunjavati i sljedeće uvjete: 
 
1. da ima četvora vrata i mogućnost smještaja 4 - 
8+1 osoba u osobnom vozilu, 
2. da ima tvornički motor najmanje zapremine 
1600 cm3 i najmanje snage 50 kW, 
3. da ima ugrañen baždaren, ispravan i plombiran 
taksimetar, 
4. da ima protupožarni aparat, 
5. da ima ispravno svjetlo za osvjetljavanje 
unutrašnjosti vozila i ureñaj za zagrijavanje i 
klimatizaciju, 
6. da ima ugrañenu svjetleću oznaku "TAXI" na 
krovu vozila s evidencijskim brojem koja mora 
svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju, na 
bočnoj strani vozila grb općine Bol i natpis 
„Taxi“, 
7. da ima ugrañen katalizator, 
8. da je vozilo čisto, uredno i neoštećeno. 
 
IV. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI 
PRIJEVOZA 
 

Članak 16. 
 

Autotaksi prijevoz obavlja se u vremenu 
od 00,00 do 24,00 sata, tijekom cijele godine. 
 

Članak 17. 
 

Autotaksi vozač u pravilu preuzima 
putnike za prijevoz na autotaksi stajalištu prema 
redoslijedu autotaksi vozila. Putnik ima pravo 
izbora vozila. 

Autotaksi vozilo gubi pravo prvenstva na 
taksi stajalištu ukoliko uz vozilo nije prisutan 
vozač duže od pet minuta, te trenutno ne može 
pružiti  uslugu prijevoza na zahtjev putnika. 
Takvo autotaksi vozilo se „preskaće“u redoslijedu 
pružanja usluge prijevoza i dužno je zauzeti 
posljednje mjesto po redosljedu, kao da je obavilo 
vožnju.  

Auto taksi vozači iznimno putnike mogu 
primati i izvan autotaksi stajališta, ali isključivo 
na zahtjev putnika i u skladu sa prometnim 
propisima. 
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Članak 18. 
 

Autotaksi prijevoznik za obavljanje 
autotaksi prijevoza osoba dužan je imati u vozilu: 
-ovjereni cjenik usluga autotaksi prijevoza (na 
hrvatskom i engleskom jeziku) 
- ugovor o koncesiji ili ovjerenu presliku, 
- za autotaksi vozača dokument da je zaposlen 
kod autotaksi prijevoznika, 
- fotografiju vozača s njegovim imenom i 
prezimenom, te označenim brojem ugovora o 
koncesiji (ovaj dokument izdaje i ovjerava općina 
Bol), 
- plan grada 
- knjigu žalbe. 
 

Članak 19. 
 

Autotaksi prijevoznik dužan je: 
 
- pružiti uslugu svakoj osobi koja prijevoz naruči 
neposredno ili telefonom, bez obzira na dužinu 
vožnje. 
- primiti i prtljagu putnika koja se može smjestiti 
u spremište za prtljagu, 
- prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno 
putem koji odredi putnik, ako nije u suprotnosti s 
prometnim propisima, 
- osigurati putniku da doñe do drugog vozila u 
slučaju da uslijed kvara prijevoznik nije u 
mogućnosti naručeni prijevoz obaviti do 
odredišta. 

Članak 20. 
 

Autotaksi prijevoznik, koji pruža uslugu 
sa taksi stajališta, dužan je uključiti taksimetar u 
trenutku ukrcaja putnika u vozilo i isključiti ga u 
trenutku dolaska na odredište. 

Kad je prijevoz naručen telefonom, za 
uslugu prijevoza putnika sa područja općine Bol 
do bilo kojeg odredišta, onda se taksimetar 
uključuje u trenutku ukrcaja putnika  

Na narudžbe usluge prijevoza telefonom, 
koncesionar je dužan unaprijed obavijestiti 
putnika o približnoj cijeni usluge.  
 

Članak 21. 
 

Autotaksi prijevoznik dužan je izdati 
račun za obavljeni prijevoz. 

Račun mora pored podataka predviñenih 
propisima sadržavati elemente: 
- datum vožnje, 
- polazište i odredište, 
- vrijeme obavljanja vožnje, 

- novčani iznos naknade 
- potpis vozača i pečat autotaksi prijevoznika. 
 
 

Članak 22. 
 

Autotaksi prijevoznik dužan je po 
završetku prijevoza pregledati vozilo, nañene 
stvari prijaviti policiji. 
 

Članak 23. 
 

U autotaksi vozilu zabranjeno je pušenje. 
 
V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE 
 

Članak 24. 
 

Autotaksi stajalište je ureñeno mjesto na 
kojema stoji autotaksi vozilo i prima putnike. 

Stajalište u smislu ove Odluke je u ulici 
Vladimira Nazora u slijepom traku ceste sjeverno 
od zgrade benzinske postaje (ukupno 5 taksi 
stajališta) i na Velom mostu (ukupno dva taksi 
stajališta)  

Općinsko vijeće može, pored navedenih 
stajališta, naknadno odrediti i druge lokacije, 
ukoliko se ukaže potreba za tim. 
 

Članak 25. 
 

Autotaksi stajališta obilježavaju se 
odgovarajućim vertikalnim znakom i oznakom na 
kolniku. Oblik vertikalnog znaka odreñuje 
Jedinstveni upravni odjel Općine Bol. 

Na vertikalnom znaku upisuje se naziv 
stajališta, broj stajališnih mjesta, radno vrijeme, 
maksimalne cijene autotaksi prijevoza koje je 
odredilo poglavarstvo općine Bol i telefon-
mobitel koncesionara koji  dužan biti dežuran za 
obvezno pružanje usluge autotaksi prijevoza. 

Poglavarstvo će nastojati uvesti 
jedinstveni kontakt broj za sve taksiste. 
 

Članak 26. 
 

Na stajalištima ne smije stajati više taksi 
vozila nego što ima obilježenih mjesta za vozila. 
Na autotaksi stajališta ne smiju se parkirati druga 
vozila, a stajalište će biti osigurano 24 sata 
vizualnom i fizičkom oznakom (barijerom). 
 

Članak 27. 
 

Troškove ureñivanja, održavanja i 
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označavanja autotaksi stajališta na javnim 
površinama snosi Općina Bol. 
Za upotrebu stajališta ne plaća se naknada. 
 
 
VI. CJENIK USLUGE AUTOTAKSI 
PRIJEVOZA 
 

Članak 28. 
 

Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrñuje 
se cjenikom. Maksimalne cijene iz Cjenika 
utvrñuje poglavarstvo općine Bol prije 
raspisivanja natječaja o koncesiji.  
Maksimalne cijene autotaksi usluga poglavarstvo 
može mijenjati na temelju prijedloga većine 
koncesionara. 
 
Cjenikom se odreñuje cijena: 
- početka vožnje, 
- vožnje po kilometru, 
- čekanje, 
- prijevoza prtljage. 
- cijena vožnje na relaciji Bol-Murvica 
 

Slobodnom pogodbom je moguće 
ugovoriti cijenu usluge autotaksi prijevoza za 
relacije duže od 40 km, za vožnju po 
„makadamu“i za prijevoz kućnih ljubimaca. 
 
 
VII. POSEBNE ODREDBE 
 

Članak 29. 
 

Vozač autotaksi vozila mora imati 
položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o 
kulturnim, povijesnim, turističkim, gospodarskim, 
prometnim i drugim značajnim objektima i 
znamenitostima na području Općine Bol.  

Program ispita odreñuje Srednja škola 
Bol, a odobrava poglavarstvo općine Bol 
Ispit iz stavka 1. ovog članka polaže se pri 
Srednjoj školi "Bol" u Bolu. 

O položenom ispitu izdaje se uvjerenje. 
Vozač autotaksi vozila mora položiti ispit 

iz stavka 1. ovog članka u roku od šest mjeseci od 
od potpisivanja ugovora o koncesiji, ukoliko je u 
meñuvremenu Srednja škola Bol ishodila 
odobrenja na Program . 

Nepolaganje ispita je dovoljan razlog za 
raskid ugovora o koncesiji. 
 
VIII. NADZOR 
 

Članak 30. 
 

Nadzor nad primjenom ove Odluke 
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Bol, 
Inspekcija cestovnoh prometa i cesta te djelatnici 
MUP-a Brač. 
 
IX. KAZNENE  ODREDBE  
 

Članak  31. 
 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 
10.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja  
pravna osoba ako:  

-obavlja autotaksi prijevoz bez važećeg 
ugovora o koncesiji (članak 2. ove Odluke),    

-u vozilu nema ovjereni cjenik usluga 
autotaksi prijevoza, ugovor o koncesiji ili 
ovjerenu presliku, za autotaksi vozača dokument 
da je zaposlen kod autotaksi prijevoznika, 
fotografiju vozača s njegovim imenom i 
prezimenom, te označenim brojem ugovora o 
koncesiji, plan grada i knjigu žalbe (članak 18.), 
ne pridržava se odredbi iz članka 19. ove Odluke, 
ne uključi taksimetar u trenutku ukrcaja putnika u 
vozilo i isključi ga u trenutku dolaska na odredište 
(članak 20.), 

ne izda račun za obavljeni prijevoz 
(članak 21.), 
ne pridržava se odredbi članka 22. ove Odluke, 
puši, odnosno dopušta pušenje u autotaksi vozilu 
(članak 23.), 

pruža uslugu autotaksi prijevoza putniku 
koji ga nije naručio, sa mjesta koje nije autotaksi 
stajalište (članak 24.), osim za slučaj članak 17. 
stavak 3.  
   Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 
5.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja 
fizička osoba obrtnika i osoba koja obavlja drugu 
samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi 
obavljanja njezina obrta ili druge samostalne 
djelatnosti  za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.  

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 
kuna do 2.000,00 kuna kaznit će počinitelj 
prekršaja fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. 
ovog članka. 
 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 32. 
 

Pravo na dodjelu koncesije imaju svi 
autotaksi prijevoznici koji obavljaju autotaksi 
prijevoz osoba na području Općine Bol, uz 
sljedeće uvjete: 
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- da imaju valjanu registraciju za obavljanje 
djelatnosti autotaksi prijevoza putnika, 
- da im vozilo odgovara uvjetima iz članka 15. 
ove Odluke, 
- da su podmirili porezne i druge obveze koje 
proizlaze iz obavljanja djelatnosti autotaksi 
prijevoza. 
 

Članak 33. 
 

Nakon isteka prve koncesije ili u slučaju 
nabave novog vozila tijekom trajanja koncesije, 
koncesionar je dužan uskladiti karakteristike 
vozila sa zadanim uvjetima u članku 15. ove 
Odluke. 
 

Članak 34. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o obavljanju autotaksi 
prijevoza osoba ("Službene glasnik" Općine Bol 
broj 3/99). 
 

Članak 35. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u "Službenom glasniku" Općine 
Bol. 
 
Klasa: 021-05/08-01/36 
Ur. broj: 2104/08-02/01 
Bol, 28. ožujka  2008. godine  
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL 
 

         Predesjednik vijeća: 
             Anñelko Karninčić   
................................................................................ 
   

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o 
naseljima („Narodne novine“ broj 54/88), i članka 
23. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ 
Općine Bol broj 01/06) Općinsko vijeće Općine 
Bol, na 1/2008 sjednici održanoj dana 26. ožujka  
2008. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o odreñivanju imena ulice na području Općine 

Bol 
 

Članak 1. 
 

Postojeća ulica Novi put na području 
naselja Bol, produžava se u ukupnoj dužini od 

oko 140 metara od Ulice Domovinskog rata na 
jugu do državne ceste 115 na sjeveru, produžetku 
ulice odreñuje se ime: Novi put. 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana 
od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine 
Bol. 
 
Klasa: 021-05/08-01/32 
Ur. broj: 2104/08-02/01 
Bol, 28. ožujka 2008. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL 
 

         Predesjednik vijeća: 
             Anñelko Karninčić   
................................................................................ 
 

Na temelju članka 37. Zakona o 
predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne 
novine „ 10/97) i članka 23. Statuta Općine Bol 
(„Službeni glasnik“ Općine Bol broj 01/06) 
Općinsko vijeće Općine Bol, na 1/2008 sjednici 
održanoj dana  26.ožujka 2008. godine, donijelo 
je 
 

ODLUKU 
o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića 

„Mali princ“ Bol 
 

Članak 1. 
 

Goran Maksimović iz Bola, Domovinskog 
rata 56, se imenuje za vršitelja dužnosti ravnatelja 
Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol na 0,25 radnog 
vremena na vrijeme od jedne godine. 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana 
od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine 
Bol. 
 
Klasa: 021-05/08-01/40 
Ur. broj: 2104/08-02/01 
Bol, 28. ožujka 2008. godine 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL 
 

         Predesjednik vijeća: 
             Anñelko Karninčić   
................................................................................ 
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Na temelju Zakona o knjižnicama 

(105/97, 5/98 i 104/00) i čl.26. Statuta općinske 
knjižnice „Hrvatske čitaonica“ Bol, uz predhodnu 
suglasnost osnivača, ravnatelj donosi 
 
 

PRAVILNIK 
O PLAĆI  RAVNATELJICE KNJIŽNICE 

„HRVATSKE ČITAONICE“ BOL 
 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom ureñuju se plaće, 
naknade plaća, dodaci na plaću i druga 
materijalna prava djelatnika Općinske knjižnice 
„Hrvatske čitaonice“ Bol (u daljnjem tekstu  
Knjižnice). 
 

Članak 2. 
 

Plaću djelatnika knjižnice  čini umnožak 
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na 
koje je djelatnik rasporeñen i osnovice za obračun 
plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu 
staža. 

Članak 3. 
 

Vrijednosti  koeficijenta složenosti 
poslova za radna mjesta unutar Knjižnice iznose: 
Ravnatelj ........................................................ 3,35 
 

Članak 4. 
 

Osnovica za izračun plaće je minimalna 
plaća u Republici Hrvatskoj koju odreñuje Vlada.  
 

Članak 5. 
 

Plaća se isplaćuje unatrag jedanput 
mjesečno za prethodni mjesec. 
Plaća se isplaćuje u razdobljima koja ne smiju biti 
duža od mjesec dana. 
 

Članak 6. 
 

Poslodavac je dužan na zahtjev djelatnika 
izvršiti uplatu obustava iz plaće (kredit, 
uzdržavanje i sl). 
 

Članak 7. 
 

Osnovna plaća službenika i djelatnika 
uvećat će se: 

za rad noću ....................................................40 % 
za prekovremeni rad ......................................50 % 
za rad nedjeljom ............................................35 % 
 

Članak 8. 
 

Djelatnik  ima pravo na naknadu plaće: 
za vrijeme korištenja godišnjeg odmora u 100 % 
iznosu osnovne plaće  
za vrijeme korištenja plaćenog dopusta u 100 % 
iznosu osnovne plaće 
za vrijeme nesposobnosti za rad zbog bolesti do 
42 dana u visini 90 % osnovne plaće, a nakon 42 
dana prema propisima o zdravstvenom osiguranju 
za vrijeme nesposobnosti za rad zbog 
profesionalne bolesti ili ozlijede na radu u 100 % 
iznosu osnovne plaće. 
 
 

Članak  9. 
 

Djelatnik koji odlazi u mirovinu pripada 
pravo na otpremninu u visini dvije osnovice iz 
članka 4. Ovog Pravilnika. 
 

Članak 10. 
 

Djelatnik  ili njegova obitelj ima pravo na 
pomoć u slučaju: 
smrti djelatnika, u visini dvije osnovice iz članka 
4. ove Odluke, 
smrti supružnika, djeteta ili roditelja, u visini 
jedne osnovice iz članka 4. ovog Pravilnika. 
 

Članak 11. 
 

Djelatnik ili njegova obitelj ima pravo na 
pomoć u slučaju: 

nastanka teške invalidnosti djeteta ili 
supružnika djelatnika, te radi nabave prijeko 
potrebnih pomagala odnosno pokrića participacije 
pri liječenju, odnosno kupnji prijeko potrebnih 
lijekova u visine jedne osnovice iz članka 4. ovog 
Pravilnika. 
 

Članak 12. 
 

Djelatnik ima pravo na novčane naknade i 
to: 

naknadu troškova prijevoza i troškovima 
noćenja za službeni put u zemlji u visini punog 
iznosa računa. 

naknadu troškova korištenja privatnog 
automobila u službene svrhe u u visini 30 % litre 
super benzina po prijeñenom kilometru, kada 
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obavlja poslove iz djelokruga Centra prema 
nalogu ravnatelja 

dnevnicu u punom iznosu kada je na 
službenom putovanju proveo od 12-24 sata 

pola dnevnice kad je na službenom 
putovanju proveo od 8-12 sati. 
 

Članak 13. 
 

Djelatniku pripada naknada za odvojen 
život od obitelji ako zbog mjesta stalnog rada 
različitog od prebivališta njegove obitelji, živi 
odvojeno od obitelji. 
 

Članak 14. 
 

Djelatniku pripada pravo na isplatu 
jubilarne nagrade za neprekidnu službu kad 
navrše: 
5 godina – u visini 1 osnovice iz stavka 2. ovog 
članka 
10 godina – u visini 1,25 osnovice iz stavka 2. 
ovog članka 
15 godina – u visini 1,50 osnovice iz stavka 2. 
ovog članka 
20 godina – u visini 1,75 osnovice iz stavka 2. 
ovog članka 
25 godina – u visini 2 osnovice iz stavka 2. ovog 
članka  
30 godina – u visini 2,50 osnovice iz stavka 2. 
ovog članka 
35 godina – u visini 3 osnovice iz stavka 2. ovog 
članka 
40 godina – u visini 4 osnovice iz stavka 2. ovog 
članka 
 

Osnovica za isplatu jubilarnih nagrada 
iznosi  2.000,00 kn 

Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog 
narednog mjeseca od mjeseca u kojem je djelatnik 
ostvario pravo na jubilarnu nagradu. 
 

Članak 15. 
 

Djelatniku  pripada pravo na isplatu 
godišnje nagrade za božićne blagdane u jednakom 
iznosu (božićnica). 

Djetetu djelatnika do 15 godina starosti 
pripada pravo na dar u prigodi Sv.Nikole. 

Sredstva iz stavka 2. ovog članka 
isplaćuju se roditelju koji ostvaruje pravo na 
osobni dobitak za uzdržavanog člana obitelji 
prema Zakonu o porezu na dohodak. 

Djelatniku pripada pravo na regres za 
korištenje godišnjeg odmora. 

Visina iznosa božićnice, dara za djecu i regresa će 
se utvrditi posebnom odlukom. 
Isplata regresa izvršit će se u cijelosti najkasnije 
do dana početka korištenja godišnjeg odmora. 
 

Članak 16. 
 

Djelatnici u Centru rade 40 sati tjedno 
rasporeñenih u pet radnih dana. 

Rad s korisnicima je 34 sata 
Tjedni odmor koriste nedjeljom. 
Radno vrijeme može se rasporediti tako 

da se u pojedinim vremenskim razdobljima radi 
duže od punog radnog vremena, a u drugim 
razdobljima kraće. 
 

Članak 17. 
 

Ovaj Pravilnik će se objaviti u 
„Službenom glasniku“ Općine Bol, a stupa na 
snagu 01. travnja 2008.                                                                

 
     Ravnateljica:                                                                         
Jadranka Nejašmić   

 
Osnivač općinske knjižnice, vijeće općine 

Bol je na 1/2008 sjednici dana 26. ožujka 
2008.godine dalo suglasnost na ovaj pravilnik o 
plaćama. 
 
Klasa:612-01/08-01/13 
ur.broj:2104/08-02/01 
Bol, 28. ožujka 2008.godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL 
 

         Predesjednik vijeća: 
             Anñelko Karninčić   
................................................................................ 
 

Na temelju članka 73. Zakona o 
financiranju jedinica lokalne samouprave (NN 
.117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 
117/01, 150/02, 147/03.) Vijeće općine Bol je na 
1/2008 sjednici, dana 26.ožujka 2008. godine, 
donijelo odluku 
 
ZAVRŠNI RAČUN DJEČJEG VRTIĆA 

MALI PRINC 
ZA 2007. GODINU 

 
Članak 1. 

 
Prihvaća se završni račun prihoda i 

rashoda dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2007. 
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godinu 
U toku 2007. godine ostvaren je prihod u 

iznosu od 1.072.701,00 kuna, te rashod u iznosu 
od 1.072.701,00 kuna.  
 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka bit će objavljena u 
Službenom glasniku općine Bol. 
 
     
Klasa: 400-01/08-01/22 
Ur. br. 2104/08-02/01 
Bol, 28.ožujka 2008. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL 
 

         Predesjednik vijeća: 
             Anñelko Karninčić   
................................................................................ 
 

Na temelju članka 73. Zakona o 
financiranju jedinica lokalne samouprave (NN 
.117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 
117/01, 150/02, 147/03.) Vijeće općine Bol je na 
1/2008 sjednici, dana 26.ožujka 2008. godine, 
donijelo 
 

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 
OPĆINE BOL 

ZA 2007. GODINU 
 

Članak 1. 
 

U toku 2007. godine ostvaren je prihod u 
iznosu od 14.961.623,00 kuna, te rashod u iznosu 
od 15.751.368,00 kuna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manjak izmeñu ostvarenih prihoda i 
izršenih rashoda iznosi 789.745,00 kuna. 
Manjak  prihoda nadomješten je iz viška protekle 
godine 

 
Članak 2. 

 
Sastavni dio ove Odluke je i pregled 

izvršenja prihoda i rashoda proračuna općine Bol 
za 2007. godinu. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka bit će objavljena u 
Službenom glasniku općine Bol. 
Klasa: 400-01/08-01/22 
Ur. br. 2104/08-02/01 
Bol, 28.ožujka 2008. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL 
 

         Predesjednik vijeća: 
             Anñelko Karninčić   
................................................................................ 
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