SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BOL
List izlazi po potrebi

31.05.2010. godine

ODLUKE NAČELNIKA
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 26. svibnja 2010. godine donio je
ODLUKU
o dodjeli jednokratne novčane nagrade
Članak 1.
Općina Bol dodjeljuje novčanu nagradu u
iznosu od 2.000,00 kuna Danijelu Bezmalinoviću
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 26. svibnja 2010. godine donio Odluku o
dodjeli jednokratne novčane nagrade Danijelu
Bezmalinoviću u iznosu od 2.000,00 kuna.
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 Danijel Bezmalinović
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dostavio Potvrdnicu Sveučilišta u Splitu, Pravnog
fakulteta Broj: 04-274/1-10 od 10. svibnja 2010.
godine kojom se potvrñuje da je završio Pravni
fakultet u Splitu dana 6. svibnja 2010. godine i
time stekao visoku stručnu spremu i stručno
zvanje diplomirani pravnik, te da ima prebivalište
na području Općine Bol, odlučeno je kao u
dispozitivu.
Klasa: 022-01/10-01/11
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 28. svibnja 2010. godine
NAČELNIK OPĆINE
BOL
Načelnik
Tihomir Marinković
..............................................................................
ODLUKE VIJEĆA
Na temelju članka 29. Statuta Općine Bol
(»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 5/09)
općinsko vijeće Općine Bol na 6/2010 sjednici
dana 26.svibnja 2010. godine, donosi
ODLUKU
o uključivanju Općine Bol u provedbeni
program izgradnje stanova po Programu
društveno poticane stanogradnje - (POS)
Članak 1.
Općina Bol ima namjeru uključiti u
provedbeni program izgradnje stanova po
programu društveno poticane stanogradnje (POS), sa ciljem da se grañanima omogući
izgradnja stambenih jedinica po povoljnim
kreditnim uvjetima i na taj način im se pomogne u
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Članak 1.

Za članove Povjerenstva imenuju se:
1. Branko Mikulić, predsjednik.
2. Matko Baković, član
3. Vice Klapež, član
4.Jakov Okmažić, član
5. Krešimir Žunić-predstavnik Agencije za pravni
promet i posredovanje nekretninama

Članak 2.
Općina Bol kao jedinica lokalne
samouprave, za izgradnju stanova osigurat će
grañevinsko zemljište čest. zem. 570/1, 570/2,
570/3 i 570/4 k.o. Bol, kao i ureñenje komunalne
infrastrukture i priključaka na infrastrukturu, a što
je u skladu sa člankom 6. Zakona o društveno
poticanoj stanogradnji.

Članak 2.

Općina Bol će aktivirati neposredniju
suradnju na izgradnji stanova POS-a s APN-om,
Agencijom za pravni promet i posredovanje
nekretninama u Zagrebu.

Povjerenstvo je dužno provesti anketu o
svim aspektima i mogućnostima kupnje stanova iz
Programa društveno poticane stanogradnje, te
analizirati rezultate ankete kako bi utvrdile
stvarne potrebe za kupnjom stana, kao i željene
veličine stanova.

Članak 4.

Članak 3.

Vijeće Općine Bol imenovat će
Povjerenstvo za provoñenje postupka za
odobravanje zahtjeva za kupnju stanova iz
Programa POS-a. Povjerenstvo će imati pet
članova (četiri člana-predstavnika Općine Bol i
jednog člana predstavnika APN-a, Agencije za
promet i posredovanje nekretninama).

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Bol.

Članak 3.

Klasa: 021-01/10-01/152
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 28. svibnja 2010. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine
Bol.

Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................

Klasa: 021-01/10-01/149
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 28. svibnja 2010. godine

Na temelju članka 12. stavak 1. i članka
27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01,
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka
29. Statuta Općine Bol (»Službene glasnik Općine
Bol« broj 05/09) Općinsko vijeće Općine Bol, na
6/2010. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2010.
godine, donijelo je

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

ODLUKU
o pristupanju Udruzi općina u Republici
Hrvatskoj

Na temelju članka 29. Statuta Općine Bol
(»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 5/09)
općinsko vijeće Općine Bol je na 6/2010 sjednici,
dana 26. svibnja 2010. godine, donosi

Članak 1.
Općina Bol pristupa Udruzi općina u
Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Udruga),
neprofitnoj,
nevladinoj
i
nestranačkoj
organizaciji, utemeljenoj na načelu dobrovoljnog
udruživanja, koju su osnovale hrvatske općine s

ZAKLJUČAK
o imenovanju Povjerenstva za provedbu
Programa društveno poticane stanogradnje
POS-a
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OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................

Članak 2.
Općina Bol prihvaća Statut Udruge
usvojen na sjednici Skupštine održanoj dana 2.
prosinca 2008. godine.

Na temelju članka 26. Poslovnika
općinskog vijeća Općine Bol („Službeni glasnik“
Općine Bol br. 5/09) i članka 24. Odluke o javnim
priznanjima („Službeni glasnik“ Općine Bol br.
4/09, 7/09) Općinsko vijeće Općine Bol, na
6/2010 sjednici održanoj 26.svibnja 2010. godine
donijelo je

Članak 3.
Općina Bol stječe prava i obveze člana
Udruge danom pristupanja Udruzi.
Prava Općine, kao člana Udruge su birati
i biti biran u tijela Udruge, sudjelovati u radu
Udruge na način utvrñen Statutom, sudjelovati u
predlaganju, donošenju i provedbi planova i
programa rada Udruge, pratiti ostvarivanje
zaključaka tijela Udruge i programa rada Udruge,
predlagati
tijelima
Udruge
razmatranje
odgovarajućih sadržaja iz djelokruga tih tijela,
sudjelovati u radu stručnih skupina, usmjeravati i
usklañivati meñusobne odnose i zajedničke
interese općina, iznositi stajališta i mišljenja,
davati prijedloge o aktima iz djelokruga tijela
Udruge, provoditi zaključke Skupštine i drugih
tijela udruge, postavljati pitanja svim tijelima
Udruge i Saveza Udruge gradova i Udruge općina
Republike Hrvatske koja se odnose na njihov rad i
dobiti na njih odgovor.

ODLUKU
o izboru odbora za dodjelu javnih priznanja
Članak 1.
Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine
Bol ima predsjednika i 4 (četiri) člana.
U Odbor za dodjelu javnih priznanja biraju se:
1. Jakša Marinković Šimić, predsjednik,
2. Tihomir Marinković, član,
3. Jakša Marinković Tomić, član,
4. Zvonko Marić, član,
5. Ana Marija Botteri Peruzović, član,
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenom glasniku" Općine
Bol.

Članak 4.
Obveza je Općine redovito plaćati
godišnju članarinu koja, u skladu sa Statutom
Udruge i Odlukom o kriterijima i načinu plaćanja
članarine, iznosi 1,30% od stavke 61 Proračuna
Općine (Prihodi od poreza), odnosno minimalno
2.000,00 kn, a maksimalno 10.000,00 kn.

Klasa: 021-05/10-01/150
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 28.svibnja 2010. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

Članak 5.

Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................

Predstavnik Općine Bol u Udruzi općina
je načelnik Općine Bol.

Na temelju članka 17. Odluke o javnim
priznanjima Općine Bol (»Službeni glasnik« broj
04/09 i 07/09) i članka 29. Statuta Općine Bol
(»Službeni glasnik« broj 05/09) Općinsko vijeće
Općine Bol, na 6/2010 sjednici održanoj dana 26.
svibnja 2010. godine donosi

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u »Službenom glasniku Općine
Bol«.
Klasa: 021-05/10-01/148
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 28. svibnja 2010. godine

ODLUKU
o visini novčane naknade za dobitnike javnih
priznanja Općine Bol

OPĆINSKO VIJEĆE
3
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završili sa uspjehom do 3,49 (prosjek ocjena) u
iznosu od 2.000,00 kuna za školsku godinu za
koju polazi.
Članak 2.

Članak 1.
Visina novčane naknade za javno
priznanje - nagrada Općine Bol za životno djelo u
2010. godini iznosi 7.000,00 kn.

Visina novčane naknade za javno
priznanje – Grb Općine Bol u 2010. godini iznosi
6.000,00 kuna.

Članak 8. mijenja se i glasi:
Općina Bol će dodijeliti novčanu pomoć
za sve redovne studente sa područja Općine Bol
koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu
završili sa uspjehom od 3,50 do 4,49 (prosjek
ocjena) u iznosu od 3.000,00 kuna za školsku
godinu koju polazi.

Članak 3.

Članak 3.

Visina novčane naknade za javno
priznanje - godišnja nagrada Općine Bol u 2010.
godini iznosi 5.000,00 kuna.

Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom glasniku« Općine Bol.

Članak 9. mijenja se i glasi:
Općina Bol će dodijeliti novčanu pomoć
za sve redovne studente sa područja Općine Bol
koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu
završili sa uspjehom od 4,50 do 5,00 (prosjek
ocjena) u iznosu od 4.000,00 kuna za školsku
godinu.
Članak 4.

Klasa: 021-05/10-01/151
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 28. svibnja 2010. godine

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u »Službenom glasniku« Općine
Bol.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

Klasa: 021-05/10-01/147
Ur.broj: 2104/10-01/02
Bol, 28. svibnja 2010. godine

Članak 2.

Članak 4.

Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................

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

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne
novine« broj
33/01,
60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07), članka
29. Statuta Općine Bol ("Službeni glasnik"
Općine Bol br. 05/09.) Općinsko vijeće Općine
Bol je na 6/2010. sjednici održanoj dana 26.
svibnja 2010. godine donijelo je

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09), članka 29. Statuta
Općine Bol („Službene glasnik“ Općine Bol broj
5/09) i članka 16. Poslovnika Općine Bol
(„Službene glasnik“ Općine Bol broj 5/09),
Općinsko vijeće Općine Bol, na 6/2010 sjednici
održanoj 26. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli
novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima
i studentima
Članak 1.

ODLUKU
o naknadama troškova za rad članova
Općinskog vijeća, članova radnih tijela
Općinskog vijeća i zamjenika
općinskog načelnika

Članak 7. mijenja se i glasi:
Općina Bol će dodijeliti novčanu pomoć
za sve redovne studente sa područja Općine Bol
koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu
4
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od 350,00 kn neto po prisustvovanju sjednici
vijeća, odnosno u iznosu od 175,00 kuna netto po
prisustvovanju sjednici radnog tijela, ukoliko se
sjednica održava izvan radnog vremena.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuje se visina te
uvjeti i način stjecanja prava na naknadu troškova
za rad članova Općinskog vijeća, predsjednika
Općinskog vijeća, članova radnih tijela
Općinskog vijeća, zamjenika općinskog načelnika
i drugih osoba.

Članak 6.
Sredstva za isplatu naknade troškova
propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz
sredstava Proračuna Općine Bol.
Isplatu naknade troškova propisanih
ovom Odlukom isplaćuje Jedinstveni upravni
odjel na temelju službene evidencije i naloga za
isplatu naknade.

Članak 2.
Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na
naknadu troškova za svoj rad u iznosu od 350,00
kn neto po prisustvovanju sjednici Općinskog
vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo
na naknadu troškova za svoj rad u mjesečnom
iznosu od 2000,00 kn neto, bez naknade za
sudjelovanje sjednicama vijeća ili komisijama
vijeća općine Bol.
Zamjenik općinskog načelnika (ukoliko
dužnost zamjenika načelnika obavlja volonterski)
ima pravo na naknadu u iznosu od 350,00 kn neto
po prisustvovanju sjednici Općinskog vijeća.
.
Članak 3.

Članak 7.
Članovi Upravnih odbora, Nadzornih
odbora, Skupština i sl. tijela koji su na osnovi
zakona imenovani od strane vijeća općine Bol kao
predstavnici općine Bol u trgovačkim društvima
ili ustanovama, imaju pravo na naknadu prema
odluci nadležnog tijela tih pravnih osoba, a
nemaju pravo na naknadu iz proračuna općine
Bol.
Članak 8.

Članovi radnih tijela Općinskog vijeća
imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u
iznosu od 175,00 kn neto po prisustvovanju
sjednici radnog tijela.
Ako se sjednice radnih tijela vijeća
održavaju u stanci sjednice vijeća, onda članovi
vijeća radnih tijela i službenici općinske uprave
nazočni na sjednici radnih tijela nemaju pravo na
naknadu.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o naknadama („Službeni glasnik“
Općine Bol br. 4/06 i 3/08).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine
Bol.
Klasa: 021-05/10-01/143
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 28. svibnja 2010. godine

Članak 4.
Zamjenik općinskog načelnika, članovi
Općinskog vijeća i radnih tijela, kada obavljaju
poslove za općinu Bol, imaju pravo na dnevnicu
za službena putovanja u zemlji i inozemstvu,
naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja
na službenom putovanju, sukladno važećim
zakonskim propisima, koje ostvaruju službenici i
namještenici Jedinstvenog upravnog odjela.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................
Na temelju članka 12. i 14. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”
broj 152/08), Općinsko vijeće općine Bol na
6/2010 sjednici, dana 26.svibnja 2010. donijelo je

Članak 5.
Službenici Jedinstvenog upravnog odjela,
koji su po pozivu dužni prisustvovati sjednicama
Općinskog vijeća i radnih tijela vijeća, imaju
pravo na naknadu troškova za svoj rad u iznosu

ODLUKU
o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta
5
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Članak 5.
Pod mjerama iz članka 4. ove Odluke za
područje općine Bol utvrñuje se slijedeće:
1. potpuna zabrana sječe višegodišnjih nasada,
osim sjeće iz agrotehničkih razloga na
poljoprivrednom površinama koje pripadaju
području naselja Bol,
2. potpuna zabrana iskorištavanja pašnjaka na
području naselja Bol,
3. zabrana preoravanja, livada, pašnjaka i
neobrañenih površina na strmim zemljištima
i njihovo pretvaranje u oranice s
jednogodišnjim kulturama na području cijele
općine Bol.
4. obvezno zatravnjivanje strmog zemljišta na
području cijele općine Bol,
5. zabrana sadnje jednogodišnjih kultura,
odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada
kultura na zemljištu u širini od 3 m uz
odvodne kanale.
6. Uz morsku obalu koja je strma zasaditi
odgovarajuće kulture na isti način kako bi se
zaštitilo poljoprivredno zemljište.

Članak 1.
Ovom Odlukom se odreñuje:
1. agrotehničke mjere čijim bi se propuštanjem
mogla nanijeti šteta na poljoprivrednom
zemljištu, ili onemogućila ili smanjila
poljoprivredna proizvodnja,
2. mjere
za
ureñivanje
i
održavanje
poljoprivrednih rudina
3. Nadzor i provoñenje Odluke
4. Kaznene odredbe
5. Prijelazne i završne odredbe
Članak 2.
Vlasnici i ovlaštenici na poljoprivrednom
zemljištu dužni su poljoprivredno zemljište
obrañivati ne umanjujući njegovu vrijednost.
II POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
Članak 3.
Poljoprivrednim zemljištem na području
općine Bol , a sukladno zakonu o
poljoprivrednom zemljištu smatraju se oranice,
vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade, pašnjaci, kao i
drugo zemljište koje se može privesti
poljoprivrednoj proizvodnji.
Poljoprivrednim zemljištem smatra se i
neizgrañeno grañevinsko zemljište , osim
grañevinskog zemljišta stare urbane jezgre
sukladno prostornom planu.

Članak 6.
Sukladno članku 4. stavku 1. točki 2.
vlasnici i ovlaštenici na poljoprivrednom
zemljištu dužni su poduzimati stalne mjere za
spriječavanje
zakorovljenosti
zemljišta
mehaničkim ili kemijskim sredstvima, te na taj
način štititi bonitet zemljišta i spriječiti širenje
zakorovljenosti na susjedno zemljište.
Članak 7.

III MJERE ZA KORIŠTENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Vlasnici i ovlaštenici na poljoprivrednom
zemljištu dužni su pravilnom primjenom
sredstava za zaštitu bilja suzbijati biljno bolest i
štetnike , te na taj način spriječavati širenje
bolesti i štetnika.

Agrotehničke mjere
Članak 4.
Pod agrotehničkim mjerima u smislu ove
Odluke smatraju se:
1. spriječavanje erozije
2. spriječavanje zakorovljenosti,
3. zabrana
odnosno
obveza
uzgoja
poljoprivredni vrsta biljaka na odreñenom
području (zavisno od situacije na području
općine i potrebe poduzimanja adekvatnih
mjera)
4. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
5. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka

Članak 8.
Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i
umjetnih vodotoka provodi se radi spriječavanja
odrona zemlje i zarastanja korova tako da se
omogući prirodni tok oborinskih voda.
Članak 9.
Mjera
obuhvaća:
6
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1. obvezno uklanjanje biljnih ostataka na
poljoprivrednom zemljištu nakon ubiranja u
roku od 15 dana,
2. obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka
nakon provedenih agrotehničkih mjera na
trajnim nasadima do 31. svibnja tekuće
godine,
3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka
nakon sjeće i čišćenje šuma, puteva i meñe
na šumskom zemljištu, koje graniči s
poljoprivrednim zemljištem , odmah nakon
sječe i čišćenja.
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3. održavanje i ureñenje zemljišnih mreža,
zelenih ograda i poljskih puteva tako da ne
ometaju provoñenje agrotehničkih mjera,
4. održavanje i ureñenje poljoprivrednih
površina i poljskih puteva tako da budu
vidljivo označeni, očišćeni od krova i
višegodišnjeg raslinja, radi neometanog
prolaska vatrogasnih vozila,
5. održavanje i ureñenje zemljišnih meña i
zelenih ograda tako da budu vidljivo
označene i očišćene od korova i raslinja.
Članak 13.

Članak 10.
Za
ureñivanje
i
održavanje
poljoprivrednih rudina provode se mjere ćišćenja
prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi
spriječavanja odrona zemlje i zarastanja korova
tako da se omogući prirodni tok oborinskih voda.
Za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
obvezna je mjera sadnje i održavanje
vjetrobranskih pojaseva.
Ostale mjere za korištenje poljoprivrednih
zemljišta

Vlasnicima
i
ovlaštenicima
na
poljoprivrednom zemljištu zabranjuje se iskop,
prevoženje i prodaja iskopane zemlje u cilju
zaštite boniteta zemljišta.
Iskop i prenošenje se može vršiti samo u
slučaju kada bi nasipanjem novog sloja bio
povećan bonitet zemljišta.
U slučajevima kada nadležne službe
(osobe) utvrde na terenu postojanje bilo koje od
radnji iz stavka 1. ovog članka naredit će vlasniku
ili ovlašteniku obustavu takve radnje i povrat u
prijašnje stanje na poljoprivrednom zemljištu o
trošku vlasnika odnosno ovlaštenika.
Mjere za ureñivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina

Članak 14.
Zabranjuje se odlaganje zemlje, smeća,
grañevinskog i drugog otpada, životinjskih lešina
i ostalo na poljoprivrednom zemljištu.
Zabranjuje se odlaganje smeća i drugih
otpadaka, te sadnje drveća i drugog bilja, odnosno
poduzimanje drugih radnji kojima se smanjuje
prohodnost puteva.

Članak 11.
Mjere za ureñivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina su:
1. održavanje živica i meña
2. održavanje poljskih puteva
3. ureñivanje i održavanje kanala,
4. spriječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,
5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

Članak 15.
Uništavanje biljnog otpada paljenjem
poduzima se uz provoñenje mjera zaštite od
požara sukladno propisima koji se odnose na tu
oblast – zaštite od požara.

Članak 12.
IV NADZOR I PROVOðENJE ODLUKE
Za područje općine Bol provode se mjere
za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
koje obuhvaćaju:
1. zabranu sadnje višegodišnjih nasada
visokorastućih kultura koje zasjenjuju
susjene zemljišne čestice, na način da
onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu
proizvodnju na tim česticama,
2. održavanje zelenih ograda na način da se
sprijeći njihovo širenje na susjedno zemljište
i puteve i zasjenjivanje susjednih površina
prerastanjem zelene ograde,

Članak 16
Vlasnici i ovlaštenici na poljoprivrednom
zemljištu dužni su poduzimati mjere iz članka 4.
do 15. ove odluke radi zaštite tog zemljišta.
Vlasnici i ovlaštenici na poljoprivrednom
zemljištu koji ne provedu mjere iz stavka 1. ovog
članka, dužni su omogućiti ovlaštenim pravnim
osobama koje ovlasti općina Bol poduzimanje
mjera radi provoñenja mjera. Troškovi
provoñenja mjera padaju na teret osoba koji mjere
7

31.svibnja, 2010.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL

koje su odreñene nisu proveli.
Članak 17.
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11. vrši iskop, prevožnje i prodaju iskopane
zemlje čime smanjuje bonitet zemljišta
(članak 10. Odluke).
12. vrši
sadnju
višegodišnjih
nasada
visokorastućih kultura koje zasjenjuju
susjedne zemljišne čestice (članak 12 stavak
1. točka 1. Odluke)
13. ne vrši održavanje zelenih ograda, zemljišnih
meña, poljskih puteva (članak 15. stavak 1.
točka 2.3.4. i 5. Odluke),
14. vrši odlaganje zemlje, smeća, grañevinskog i
drugog otpada na poljoprivrednom zemljištu
ili odlaganjem smanjuje prohodnost puteva
(članak 14. stavak 1. i 2. Odluke)
15. uništava biljni otpad paljenjem protivno
propisima koji reguliraju oblast zaštite od
požara. (članak 15. Odluke)

Nadzor nad provedbenom odredbi ove
Odluke provode komunalna, poljoprivredna,
šumarska i vodopravna inspekcija, te inspekcija
zaštite od požara.
U provedbi nadzora nad odredbama ove
Odluke inspekcije iz stavka 1. ove članka odredit
će vlasnicima i ovlaštenicima na poljoprivrednom
zemljištu poduzimanje mjera iz Odluke
odreñenim člancima 4. do 15. iste.
Ukoliko se odreñene mjere ne poduzmu
prema
vlasnicima
i
ovlaštenicima
na
poljoprivrednom zemljištu postupit će se
sukladno članku 16. stavku 2. ove Odluke.
V KAZNENE ODREDBE

Članak 19.
Članak 18.
Globom od 5000,00 kn kaznit će se za
prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od
3000,00 kn za prekršaj fizička osoba vlasnik ili
ovlaštenik na poljoprivrednom zemljištu, ako ne
omogući
ovlaštenim
pravnim
osobama
poduzimanje mjera za zaštitu u slučaju iz članka
16. stavak 2. Odluke.

Globom od 500,00 kn do 10.000,00 kn
kaznit će se za prekršaj pravne osobe, a fizička
osoba globom od 300,00 kn do 5.000,00 kn za
prekršaj ako:
1. izvrši sječu višegodišnjih nasada, osim sječe
iz agrotehničkih razloga (članak 5. stavak
1.točka 1.ove Odluke),
2. iskorištavanje pašnjake u granicama naselja
Bol (članak 5. stavak 1. točka 2. ove
Odluke),
3. preore livadu pašnjak, i neobrañene površine
na strmim zemljištima radi njihovog
pretvaranja u oranice s jednogodišnjim
kulturama (članak 5. stavak 1. točka 3.
Odluke)
4. ne izvrši obvezu zatravnjivanja strmog
zemljišta (članak 5. stavak 1. točka 4.
Odluke)
5. skida
humusni
ili
oranični
sloj
poljoprivrednog zemljišta (članak 5. stavak
1. točka 5 Odluke)
6. ne provede obvezu sadnje dugogodišnjih
nasada (članak 5. stavak 1. točka 6. Odluke)
7. ne poduzimaju mjere za spriječavanje
zakorovljenosti zemljišta (članak 6 Odluke)
8. ne provode zaštitu bilja radi suzbijanja
biljnih bolesti i štetnika (članak 7. Odluke)
9. na provodi agrotehničke mjere čišćenja
prirodnih i umjetnih vodotoka (članak 8.
Odluke)
10. ne provodi mjere uništavanja biljnih
otpadaka nakon ubiranja nakon provodenih
agrotehničkih mjera odnosno sječe i čišćenja
šume (članak 9. Odluke)

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u Službenom glasniku općine Bol.
Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje vrijediti
odluka od 1. prosinca 2003. godine (Službeni
glasnik općine Bol br.9/2003)
Klasa:021-05/10-01/142
ur.broj:2104/10-02/01
Bol, 28. svibnja 2010.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................
Na temelju članka 35.
Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne
novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) i članaka
29. Statuta Općine Bol ("Službeni glasnik"
Općine Bol br. 05/09.) Općinsko vijeće Općine
Bol na 6/2010 sjednici održanoj dana 28.svibnja
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2010. godine donijelo je
ODLUKU
o priznanju vlasništva nekretnine
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5993, ZU 433, k.o. Bol i to:
a) Tonču Kukoču pok. Jerka iz Bola:
- 85/302 dijela čest. zem. 2339, k.o. Bol
- 7/29 dijela čest. zem. 5993, k.o. Bol
-73/137 dijela čest. zem. 2340/1, k.o. Bol

Članak 1.
Na nekretninama označenim kao čest.
zem. 2339 vrtal površine 302 m2 (postoji razlika
izmeñu stvarnog stanja utvrñenog po ovlaštenom
geometru i podataka u katastru, u katastru 119
m2), čest. zem. 2340/1 vrtal površine137 m2 i
čest. zem. 5993 put površine 29 m2, Z.U. 433,
k.o. Bol, pravo vlasništva je upisano na
Općenarodnu imovinu sa organom upravljanja
Narodni odbor Općine Brač u Supetru.
Budući da su se predmetne nekretnine
nalazile unutar grañevinskog područja naselja na
dan stupanja Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(dana 23. srpnja 1991. g) i nisu obuhvaćene
Programom
gospodarenja
dalmatinskim
šumskokrškim područjem na dan stupanja Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (dana
16. listopada 1990. g) Općina Bol je pravni
slijednik u pogledu upisa Općenarodne imovine
sa organom upravljanja Narodni odbor Općine
Brač u Supetru..
Predmetne nekretnine su 1958. godine od
tadašnjeg Mjesnog odbora Bol, Narodnog odbora
Općine Brač, prodane Jerku Kukoču, Rikardu
Kukoču i Mati Žuljeviću svakom za 1/3 dijela
cjeline.
Postoje priznanice Mjesnog ureda Bol,
kojima se potvrñuje primitak cjelokupne
kupoprodajne cijene od stjecatelja.
Stjecatelji u stupili u posjed kupljenih
nekretnina odmah po isplati kupoprodajne cijene,
te meñusobno izvršili i fizičku razdiobu
nekretnina, jasno izdvojivši cjeline koje pripadaju
svakom od njih.
Tonči Kukoč je pravni slijednik pok.
Jerka Kukoča, Klara Petrić i Keti Lučin su pravne
slijednice pok. Rikarda Kukoča, ðina Karninčić,
Dragoslava Žuljević i Vlado Popović su pravni
slijednici pok. Mate Žuljevića.
Općina Bol, zbog gore navedenih okolnosti,
priznaje vlasništvo Tonča Kukoča pok. Jerka iz
Bola, Iza Lože 5, OIB: 69998465451, Klare Petrić
iz Bola, Ruñera Boškovića 6, OIB: 56611514237,
Keti Lučin iz Kaštel Gomilice, Marka Marulića 2,
OIB: 73799357051, ðine Karninčić iz Bola, Ante
Radića 38, OIB: 71510194369, Dragoslave
Žuljević iz Bola, Blato 12, OIB: 43589050091 i
Vlade Popovića iz Zagreba, Mate Lovraka 27,
OIB: 86551166131, na nekretninama označenima
kao čest. zem. 2339, čest. zem. 2340/1 i čest. zem.

b) Klari Petrić roñ. Kukoč iz Bola, Ruñera
Boškovića 6 i Keti Lučin roñ. Kukoč iz
Kaštel Gomilice, Marka Marulića 2, na
jednake dijelove, odnosno svakoj za po ½
dijela cjeline:
- 76/302 dijela čest. zem. 2339, k.o. Bol
- 12/29 dijela čest. zem. 5993, k.o. Bol
- 64/137 dijela čest. zem. 2340/1, k.o. Bol
c) ðini Karninčić iz Bola, Antuna Radića
38, Dragoslavi Žuljević iz Bola, Blato 12
i
Vladi Popoviću iz Zagreba, Mate Lovraka 27,
na jednake dijelove, odnosno svakom 1/3
dijela cjeline:
- 141/302 dijela čest. zem. 2339 k.o. Bol.
Članak 2.
Prava i obveze izmeñu Tonča Kukoča,
Klare Petrić, Keti Lučin, ðine Karninčić,
Dragoslava Žuljevića i Vlade Popovića, kao
stjecatelja i Općine Bol, kao prenositelja regulirat
će se ugovorom o priznanju vlasništva nekretnine,
za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik
Općine Bol načelnik Tihomir Marinković.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u „Službenom glasniku" Općine
Bol.
Klasa: 021-05/10-01/151
Ur.broj: 2104/10-02/01
Bol, 28. svibnja 2010. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................
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