SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BOL
List izlazi po potrebi

26.07.2008. godine

Godina XII - Broj 06/2008

ODLUKE POGLAVARSTVA
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i
prodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine«
broj 91/96, 124/97 i 174/04), članka 7. Odluke o
zakupu poslovnog prostora (»Službeni glasnik«
Općine Bol broj 03/08), te članka 34. Statuta
Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol broj
01/06) Općinsko poglavarstvo Općine Bol, na
sjednici 16/08 od 16. srpnja 2008. godine,
donijelo je

V.
Ugovorom o podzakupu poslovnog
prostora utvrdit će se prava i obveze Općine Bol i
podzakupnika.
VI.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom
glasniku« Općine Bol.
O b r a z l o ž e nj e:

ODLUKU
o davanju u podzakup ribarnice
I.
Ribarnica se daje u podzakup Jadranu
Marinkoviću iz Bola, Ante Starčevića 7, vlasniku
ribarskog obrta „Jadran“.
II.
Vrijeme trajanja podzakupa je 1 (jedna)
godina.
III.
Podzakupnik je dužan poštivati Zakon o
zakupu i prodaji poslovnoga prostora (»Narodne
novine« broj 91/96, 124/97 i 174/04) i općinsku
Odluku o zakupu poslovnog prostora (»Službeni
glasnik« Općine Bol broj 03/08).
IV.
Godišnja zakupnina poslovnog prostora
iznosi 7.000,00 kn (sedam tisuća kuna) i plaća se
u korist Proračuna Općine Bol.
Zakupnina se plaća u roku od 30 dana od
dana potpisivanja ugovora izmeñu podzakupnika i
Općine Bol.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i
prodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine«
broj 91/96, 124/97 i 174/04) i članka 7. Odluke o
zakupu poslovnog prostora (»Službeni glasnik«
Općine Bol broj 03/08), Poglavarstvo Općine Bol
na sjednici održanoj 27. svibnja 2008. godine,
utvrdilo je tekst javnog natječaja za davanje u
podzakup poslovnog prostora –ribarnice.
Prema čl. 8. Odluke o zakupu poslovnog
prostora Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi
Općinsko poglavarstvo.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se
ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja
sadrži i najviši iznos zakupnine.
Razmatranjem zaprimljene ponude, utvrñeno je
da ponuditelj ispunjava uvjete i kriterije propisane
javnim natječajem.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u
dispozitivu.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Natjecatelj
ima
pravo
prigovora
Poglavarstvu u roku od 5 dana od dana prijema
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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.

Broj 06/ 2008

na planu uzdizanja klapa i unaprijeñenja klapskog
pjevanja.
Od početka svog mandata uporno se
zalagao za uvoñenje novih natjecateljskih
programa u tkivo renomiranog Festivala, a potom
za dislociranje tih programa diljem središnje
Dalmacije.
Njegovim zauzimanjem Bol je postao
ishodišna točka tako koncipiranog programa.
Na Bolu je utemeljio, a potom se i
pobrinuo da se trajno očuva Večer debitantskih
klapa.
Već prilikom inauguracije tog projekta
stekao je podršku ne samo klapske već i
cjelokupne kulturne javnosti Hrvatske.
Tijekom
7
godina
kontinuiranog
odvijanja toga programa Bol je izrastao u središte
klapskih okupljanja. Uz sebe je vezao preko 90
klapa i pjevača najrazličitije dobi, zvanja i
zanimanja.
Tako je posredstvom klapa, na krajnje
nenametljiv način, Bol povezao sve krajeve
Hrvatske, ali i rubne dijelove susjednih država u
kojima se njeguje klapska pjesma.
Najveća se vrijednost spomenutog
projekta ogleda u visokoj kvaliteti odabranih
klapa za bolsko natjecanje, od kojih velik broj,
nakon službene inauguracije na Bolu, i dalje
uspješno djeluje u svojim sredinama.
Posebno raduje činjenica da su aktualni
pobjednici Festivala dalmatinskih klapa u Omišu ,
tijekom proteklih 5 godina mahom stjecali prva
priznanja i službene nagrade upravo na Bolu.
Uzmajući u obzir činjenicu da je
gospodin Miljenko Grgić u tijeku svojeg mandata
ne samo pokrenuo ovaj projekt, nego brižno radio
na njegovoj promidžbi i afirmaciji, doprinijevši
promidžbi i kulturnom uzdizanju Bola, načelnik
Općine Bol mu dodjeljuje javno priznanje
Zahvalnica Općine Bol.

Klasa: 022-01/08-01/
Ur. broj: 2104/08-02/01
Bol, 17. srpnja 2008. godine
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BOL
Načelnik:
Tihomir Marinković
................................................................................
Na temelju članka 23. Odluke o javnim
priznanjima općine Bol (Službeni glasnik općine
Bol br.8/06, 5/08- pročišćeni tekst) načelnik
Općine Bol je na 16/08 sjednici poglavarstva
Općine Bol, održanoj dana 16. srpnja 2008.
godine donio
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja Zahvalnica za 2008.
godinu

Članak 1.
Pojedinačno javno priznanje općine Bol
ZAHVALNICA, dodjeljuje se gospodinu
Miljenku Grgiću, kao znak priznanja za izuzetne
rezultate na području kulture, od interesa za
Općinu Bol u višegodišnjem razdoblju.
Članak 2.
Gospodinu Miljenku Grgiću se dodjeljuje
Zahvalnica u obliku pisane povelje.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave
u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Klasa: 021-05/08-01/218
Ur.broj: 2104/08-02/01
Bol, 26. srpnja 2008. godine

Obrazloženje:

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BOL

Dr. sc. Miljenko Grgić je redoviti
profesor i dekan Umjetničke akademije u Splitu,
istaknuti je zananstvenik i kulturni djelatnik.
Na
mjestu
umjetničkog direktora
Festivala dalmatinskih klapa u Omišu , na kojem
je bio od 2000. do 2007. godine stekao je zasluge

Načelnik:
Tihomir Marinković
................................................................................
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine broj 33/01) i članka 34. Statuta Općine
Bol (Službeni glasnik broj 1/06), Općinsko
poglavarstvo Općine Bol, na sjednici održanoj
dana 27. lipnja 2008. godine, donosi
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održanoj dana 25. srpnja 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju
autotaksi prijevoza osoba
Članak 1.

ODLUKU
o visini jedinične najamnine za stambeni
prostor
u vlasništvu Općine Bol (predio Loža)

U članku
31. stavak 1. Odluke o
obavljanju autotaksi prijevoza osoba („Službeni
glasnik“ Općine Bol br. 02/08) iza posljednje
alineje dodaje se nova koja glasi:

Članak 1.

"- ne pridržava se odredbi iz članka 17. ove
Odluke.“

Visina jedinične najamnine za stan u
vlasništvu Općine Bol na adresi Loža 5
(najmoprimac Ada Seferagić) odreñuje se po 1
m2 korisne površine i iznosi 14,00 kn/m2
mjesečno.

Članak 2.
Ova Odluka će se objaviti u "Službenom
glasniku" Općine Bol i stupa na snagu osmog
dana nakon objave.
Klasa: 021-05708-01/217
Ur. broj:2104/08-02/01
Bol, 28. srpnja 2008. godine

Članak 2.
Mjesečna zakupnina za stambeni prostor
obračunava se umnoškom površine stambenog
prostora i jedinične najamnine utvrñene ovom
Odlukom.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................

Članak 3.
Ova odluka će se objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Bol i stupa na snagu osmog
dana nakon objave.

Na temelju članka 7. Odluke o javnim
priznanjima Općine Bol (»Službeni glasnik« broj
08/06) i članka 23. Statuta Općine Bol (»Službeni
glasnik« broj 01/06) Općinsko vijeće Općine Bol,
na 5/2008 sjednici održanoj dana 25.srpnja 2008.
godine donosi

Klasa: 022-01/08-01/
Ur. broj: 2104/08-02/01
Bol, dana 02. srpnja 2008. godine
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BOL

ODLUKU
o visini novčane naknade za dobitnike javnih
priznanja Općine Bol

Načelnik:
Tihomir Marinković
................................................................................

Članak 1.
Visina novčane naknade za javno
priznanje - nagrada Općine Bol za životno djelo u
2008. godini iznosi 10.000,00 kn.

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 5/2008 sjednici

Članak 2.
Visina novčane naknade za javno
priznanje – Grb Općine Bol u 2008. godini iznosi
7.000,00 kuna.
3
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Obrazloženje:

Članak 3.
Visina novčane naknade za javno
priznanje - godišnja nagrada Općine Bol u 2008.
godini iznosi 5.000,00 kuna.

Gospodin Jerko Marinković-Jeri je 1968.
godine preuzeo poslove bolskog grobara.
U proteklih 40 godina tu nepopularnu
dužnost
je volonterski obavljao savjesno i
odgovorno.
Jerko Marinković zbog poodmaklih
godina više ne obavlja poslove grobara, te mu
općina za dosadašnji doprinos u javnoj djelatnosti
od značaja za Općinu Bol dodjeljuje javno
priznanje Godišnja nagrada općine Bol.

Članak 4.
Odluka stupa na snagu osam dana od dana
objave u »Službenom glasniku« Općine Bol.
Klasa: 400-01/08-01/25
Ur. broj: 2104/08-02/01
Bol, 28. srpnja 2008. godine

Klasa: 021-05/08-01/221
Ur.broj: 2104/08-02/01
Bol, 26. srpnja 2008. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................

Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................

Na temelju članka 25. Odluke o javnim
priznanjima općine Bol (Službeni glasnik općine
Bol br.8/06, 5/08- pročišćeni tekst) poglavarstvo
općine Bol je predložilo, a vijeće općine Bol je na
temelju članka 31. Odluke o javnim priznanjima
općine Bol na 5/08 sjednici dana 25. srpnja 2008.
godine donijelo

Na temelju članka 25. Odluke o javnim
priznanjima općine Bol (Službeni glasnik općine
Bol br.8/06, 5/08- pročišćeni tekst) poglavarstvo
općine Bol je predložilo, a vijeće općine Bol je na
temelju članka 31. Odluke o javnim priznanjima
općine Bol na 5/08 sjednici dana 25. srpnja 2008.
godine donijelo

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja Godišnja nagrada
Općine Bol za 2008. godinu

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja Godišnja nagrada
Općine Bol za 2008. godinu

Članak 1.
Pojedinačno javno priznanje općine Bol
Godišnja nagrada Općine Bol za 2008. godinu
dodjeljuje se gospodinu Jerku Marinkoviću kao
znak priznanja za doprinos u javnoj djelatnosti od
izuzetnog značaja za Općinu Bol.

Članak 1.
Pojedinačno javno priznanje općine Bol
Godišnja nagrada Općine Bol za 2008. godinu
dodjeljuje se gospodinu Nikši Bjelobradiću kao
znak priznanja za izuzetne rezultate na području
protupožarne zaštite i zaštite okoliša i drugih
javnih djelatnosti od interesa za Općinu Bol.

Članak 2.
Gospodinu Jerku Marinkoviću se
dodjeljuje Godišnja nagrada u obliku pisane
povelje i novčana nagrada u iznosu od 5.000,00
kuna.

Članak 2.
Gospodinu Nikši Bjelobradiću se
dodjeljuje Godišnja nagrada u obliku pisane
povelje i novčana nagrada u iznosu od 5.000,00
kuna.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave
u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
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rezultate na području kulture i obrazovanja od
interesa za općinu Bol u višegodišnjem razdoblju.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave
u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Članak 2.

Obrazloženje:

Gospoñi Maji Brajko Livaković se
dodjeljuje Grb općine Bol izrañen od kovine na
kamenoj podlozi, pismena potvrda i novčana
nagrada u iznosu od 7.000,00 kn.

Gospodin Nikša Bjelobradić je svojim
djelovanjem jedan od najzaslužnijih za dobro
funkciniranje DVD-a Bol.
Funkciju
zapovjednika
vatrogasne
postrojbe DVD-a Bol obavlja od 29. prosinca
1997. godine, a tu funkciju od lipnja 1998. godine
obavlja profesionalno.
Nikša Bjelobradić kao pravi profesionalac
organizira ili je osobno na usluzi za prijevoz
pacjenata kojima je potrebna hitna pomoć.
U ljetnim mjesecima, pored poslova u DVD-u,
uvijek je na usluzi na otklanjanju komunalnih
problema.
Svojim radom Nikša Bjelobradić je
doprinio komunalnom ureñenju općine Bol i
sigurnosti njenih grañana i turista, te mu općina
dodjeljuje javno priznanje Godišnja nagrada
općine Bol za 2008. godinu.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave
u Službenom glasniku općine Bol.
Obrazloženje:
Maja Brajko Livaković djetinjstvo je
provela na Bolu, gdje je završila Osnovnu školu i
Gimnaziju. U Zagrebu je diplomirala na
Filozofskom fakultetu, odsjek Kroatistike.
Završila je studij bibliotekarstva, te radi u
Knjižnicama grada Zagreba.
Svoj književni put utire1995. bajkovitim
romanom „Sirena i oblak“, tematski smještenim
na otoku.
Iste godine objavljuje metaforičnu priču o
priljepku Finka Fi.
Roman „Kad pobijedi ljubav“ izlazi 1997.
godine i za njega dobiva uglednu književnu
nagradu „Mato Lovrak“. Roman je ponio laskavu
titulu najboljeg romana za mlade, izdanog u 1997.
godini.
Roman „Nije fer“ objavljuje 2000. godine
i dobiva Drugu nagradu za rukopise izdavačke
kuće „Alfa“.
Roman „Zatočenici alge“ izlazi 2002.
godine. Dio radnje smješten je na Braču, u Bolu i
u Zmajevoj špilji.
Slikovnica „Zlatnorata“ izlazi 2005.
godine na hrvatskom, engleskom i njemačkom
jeziku.
Topla i humana priča o plaži Zlatni rat,
moru, galebu i čovjeku, kao poveznicima svih
svjetova.
Roman „Stakleni dvorac“ izlazi 2008.
godine.
S dvije priče zastupljena je u
Lektirisimusima II, zborniku radova lektirnih
pisaca.
Romani „Finka Fi“ i „Kad pobijedi
ljubav“ uvršteni su u školsku lektiru. Maja Brajko
Livaković surañuje s dječjim časopisima i
zastupljena je u školskim čitankama i to u čitanci
za IV razred u izdanju Alfe, u čitanci za VII

Klasa: 021-05/08-01/219
Ur.broj: 2104/08-02/01
Bol, 26. srpnja 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................
Na temelju članka 25. Odluke o javnim
priznanjima općine Bol (Službeni glasnik općine
Bol br.8/06, 5/08- pročišćeni tekst) poglavarstvo
općine Bol je predložilo, a vijeće općine Bol je na
temelju članka 31. Odluke o javnim priznanjima
općine Bol na 5/08 sjednici dana 25. srpnja 2008.
godine donijelo
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja za 2008. godinu
Grb općine Bol

Članak 1.
Pojedinačno javno priznanje općine Bol
GRB OPĆINE BOL dodjeljuje se gospoñi Maji
Brajko Livaković kao znak priznanja za izuzetne
5
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razred u izdanju Profila i u čitanci za VIII razred u
izdanju Školske knjige.
U svojim romanima i pričama Maja
Brajko Livaković govori o svijetu prirode i
njegovu očuvanju. Iz njih izvire ljubav prema
moru, ljepota svijeta koju je čovijek dobio na
čuvanje od svojih predaka. Takoñer piše i o
problemima odrastanja mladeži. Kao spisateljica
lektirnih naslova imala je preko četiristotine
književnih susreta diljem naše Domovine. Na
svakom susretu govori o svome kraju i rado
naglašava kako Bol nije samo mjesto njezinog
djetinjstva, nego njezino nadahnuće, nepresušno
vrelo nove snage i stalni zov.
Svojim radom na kulturno-obrazovnom
polju Maja Brajko Livaković je doprinijela
ugledu općine Bol, te joj općina dodjeljuje javno
priznanje Grb općine Bol.

Područnoj osnovnoj školi „Bol“ se dodjeljuje Grb
Općine Bol izrañen od kovine na kamenoj podlozi
, pismena potvrda i novčana nagrada u znosu od
7.000, 00 kn.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave
u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
Obrazloženje:
Područna osnovna glazbena škola „Bol“
djeluje od 1997. godine.
U proteklom razdoblju se 37 djece
glazbeno obrazovalo učeći svirati glasovir, i
nažalost, zbog nedostatka kadrova, samo dvije
godine učeći svirati gitaru.
Na meñunarodnom natjecanju „Daleki
akordi“ četvoro učenika iz Bola osvojilo je drugu,
a dvoje učenika treću nagradu.
Već osam godina učenici glazbene škole:
Vinko Karmelić, Mija Dubravčić i Marija Okić
sviraju na svečanim Svetim misama i na raznim
kulturnim dogañajima, a šest godina Vinko i Mija
vode crkveni zbor.
Vinko je na trećoj godini Glazbene
akademije, Antonijeta Michielli-Tomić upisala je
ove godine Srednju glazbenu školu, a ostali za
svoje životno opredjeljenje nisu odabrali glazbu.
Unatoč tome glazba ih je oplemenila i
obogatila jednim novim, univerzalnim jezikom
koji ne poznaje granice.
Unatoč otežanim uvjetima rada na otoku,
odgovorni i stručni nastavnici, kao izuzetni
pedagozi sa puno profesionalne odgovornosti
ostvarili su sa djecom sjajan uspjeh.
Treba istaknuti profesoricu glasovira Anu
Mariju Koceić Grisogono koja je na Bolu radila
šest godina i profesoricu solfeggia i glasovira
Maju Novak koja na Bolu radi već 10 godina.
Profesori i pedagozi putuju dva puta
tjedno iz Spita u Bol i nazad, kako bi osigurali
redovnu nastavu svojim ñacima. Više godina je
naša škola dobijala pohvale od Nastavničkog
vijeća za postignuti uspjeh i proglašavana
najboljim Područnim odjelom glazbene škole
„Josip Hatze“.
Zahvaljujući glazbenoj školi, Bol je
bogatiji za 10 pijanina, od kojih je jedan
polukoncertni klavir na kojem se izvode vrhunski
klavirski recitali renomiranih glazbenika u toku
kulturnog ljeta.
Glazbena osnovna škola „Bol“ stvorila je
djeci potrebu za komunikaciom s kulturom

Klasa: 021-05/08-01/216
Ur.broj: 2104/08-02/01
Bol, 24. srpnja 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................
Na temelju članka 25. Odluke o javnim
priznanjima općine Bol (Službeni glasnik općine
Bol br.8/06, 5/08- pročišćeni tekst) poglavarstvo
općine Bol je predložilo, a vijeće općine Bol je na
temelju članka 31. Odluke o javnim priznanjima
općine Bol na 5/08 sjednici dana 25. srpnja 2008.
godine donijelo
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja za 2008. godinu
Grb općine Bol
Članak 1.
Kolektivno javno priznanje općine Bol
GRB OPĆINE BOL dodjeljuje se
Glazbenoj školi „Josip Hatze“ Split –
Područnoj osnovnoj glazbenoj školi „Bol“ kao
znak priznanja za izuzetne rezultate na području
kulture i obrazovanja od interesa za Općinu Bol u
višegodišnjem razdoblju.
Članak 2.
Glazbenoj

školi

„Josip

Hatze“

Broj 06/ 2008
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općenito, a življenje u Bolu kvalitetnijim i
osmišljenijim, te joj Općina dodjeljuje javno
priznanje Grb Općine Bol.
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Na osnovi članka 5. Zakona o sigurnosti
prometa na cestama (NN br. 105/04) i članka 23.
Statuta Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine
Bol br. 01/06), Općinsko vijeće Općine Bol je na
5/2008 sjednici, održanoj dana 25.srpnja
2008.godine donijelo

Klasa: 021-05/08-01/217
Ur.broj: 2104/08-02/01
Bol, 26. srpnja 2008. godine

ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke ureñenju
prometa na području Općine Bol

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................

Članak 1.
U stavku 1. članka 36. brišu se riječi „i
ulice na području Rive, od benzinske postaje do
Velog mosta“.
U stavku 2. članka 36. brišu se riječi „i
ulice na području Rive, od benzinske postaje do
Velog mosta“.
Stavak 3. članka 36. briše se.

Na osnovi članka 16. Odluke o ureñenju
prometa na području Općine Bol ("Službeni
glasnik" Općine Bol broj 10/05) i članka 23.
Statuta Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine
Bol broj 1/06) Općinsko vijeće Općine Bol, na
5/2008 sjednici dana 25 srpnja 2008. godine,
donijelo je

Članak 2.
Iza članka 36. dodaje se članak 36. a koji
glasi:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke o općim
uvjetima
organizacije i naplate parkiranja na javnim
parkiralištima Općine Bol

„Na osnovi odredbe iz članka 26. ove Odluke, u
pješačkoj zoni „Riva“ od benzinske postaje do
Velog mosta, kako je odreñeno u članku 26. ove
Odluke, mogu svakodnevno prometovati vozila na
motorni pogon, uz odobrenja općine Bol kako
slijedi:

Članak 1.
U Odluci o općim uvjetima organizacije i
naplate parkiranja na javnim parkiralištima
Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br.
06/06) u članku 5. stavak 1. riječi „50 kuna
dnevno (vrijedi 24 sata)“ brišu se.

A) od 00.00-24.00 sata:
a) načelnik Općine Bol,
b) odgovorna osoba za regulaciju
prometa
pri
Jedinstvenom
upravnom odjelu,
c) u svrhu obavljanja kontrolnih ili
istražnih radnji službenika civilne
i vojne policije, istražnog suca,
teritorijalne obrane i Državnog
inspektorata,
d) u svrhu protupožarne zaštite i
vatrogasne službe,
e) u svrhu pranja ulica,
f) u svrhu sakupljanja i odvoza
smeća,
g) bolski liječnik i bolski župnik,
h) servisna vozila za vrijeme hitnih
intervencija
na
uklanjanju
kvarova na javnoj komunalnoj
infrastrukturi,

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
od dana objave u "Službenom glasniku" Općine
Bol.
Klasa: 021-05/ 08-01/215
Ur. broj: 2104/ 08-02/01
Bol, 25. srpnja 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................
7

26.srpnja, 2008.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL

i)

Broj 06/ 2008

prijevoz bolesne osobe ili
mrtvaca i članova uže obitelji radi
odlaska na pogreb,
j) vozila pod pratnjom,
k) vozila kojima se obavlja dostava
paketa, brzojava ili novca,

oduzimanjem
prava
prolaza
pješačkom zonom.
c) za vozila iz članka 36.a točka C)
prvih 20 minuta boravka je
besplatno, a svaka iduća minuta
se naplaćuje 5,00 kuna.

B) 0d 02-09 sata:
a) vozila za opskrbu poslovnih
subjekata koji posluju u pješačkoj
zoni
na području Rive od
benzinske postaje do Velog
mosta,
b) vozila poslovnih subjekata koja
opskrbljuju
ugostiteljske
i
trgovačke radnje na području
Općine Bol,
c) vozila fizičkih i pravnih osoba sa
stanom ili sjedištem na području
pješačke zone iz ovog članka, ili
ako za prilaz vozilom do svoje
adrese moraju proći preko
pješačke zone iz ovog članka,
izdat će se posebno odobrenje
kojim se dopušta promet vozilima
u slučaju hitnih potreba, radi
bolesti, radi opskrbe pokućstvom,
grañevnim materijalom
ili
drugim teškim predmetima.“

Naknada za korištenje pješačke zone „Put
Zlatnog rata“ i „Šetnica Bjeninovo more“ za
prolazak motornim vozilima se ne naplaćuje.“
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u "Službenom glasniku" Općine
Bol.
Klasa:021-05/08-01/236
Ur.broj: 2104/08-02/01
Bol, 28.srpnja 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................
Na temelju članka 251.
Zakona o
prostornom ureñenju i gradnji (»Narodne novine«
broj 76/07), na temelju članka 33. stavka 4., 5. i
6. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj
107/07) i članka 23. Statuta Općine Bol
("Službeni glasnik" Općine Bol br. 01/06.)
Općinsko vijeće Općine Bol na 5/2008 sjednici
održanoj dana 25.srpnja 2008. donijelo je

C) od 00.00 do 24.00 sata:
a) taksi vozila bolskih koncesionara
za vrijeme pružanja usluge,
odnosno za vožnju putnika u ili iz
pješačke zone,
b) autobusi za dovoz i odvoz gostiju,
c) turistički vlakić.

ODLUKU
o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu
graditi grañevine

Članak 3.
Članak 40. mijenja se i glasi:

Članak 1.
„Naknada za korištenje pješačke zone „Riva“ od
benzinske postaje do Velog mosta za prolazak
motornim vozilima se naplaćuje kako slijedi:
a) za vozila iz članka 36.a točka A)
besplatno,
b) za vozila iz članka 36.a točka B)
prvih 20 minuta boravka je
besplatno, a svaka iduća minuta
se naplaćuje 5,00 kuna.
U slučaju da vozač više od tri
puta zadrži vozilo iz članka 36.a
točka B) u pješačkoj zoni nakon
9,00
sati
kažnjava
se

Ova Odluka odreñuje vrste grañevina,
vrste radova, područja te razdoblje kalendarske
godine i vrijeme u kojem se ne mogu graditi
grañevine odnosno izvoditi radovi.
Članak 2.
U zahvatu grañevinskog područja i na
području izdvojenog grañevinskog područja
Općine Bol ne mogu se graditi nikakve vrste
grañevina i ne mogu se izvoditi slijedeći radovi:
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investitora može odobriti grañenje grañevina i
izvoñenje grañevinskih radova u razdoblju i
vremenu drugačijem od onog odreñenim člankom
2. i 3. ove Odluke, ako su:
- ti radovi važni za Općinu Bol,
- ti
radovi
predstavljaju
hitnu
rekonstrukciju ili sanaciju čije bi
odgañanje izazvalo povećane troškove,
- ti radovi dio priprema za održavanje
sajmova , javnih manifestacija i sl.,
- ti radovi predstavljaju završne radove na
gradnji obiteljske kuće.
Poglavarstvo Općine Bol će u odobrenju
navesti investitora, broj dokumenata na osnovi
kojeg se gradi izdanog od nadležne županijske
službe, razdoblje u godini i vrijeme za koje vrijedi
privremeno odobrenje.
O Ovom privremenom odobrenju se
obavještava grañevna inspekcija.

Grañenje je izvedba grañevinskih i
drugih
radova
(pripremni,
zemljani,
konstrukterski, instalaterski, završni, te ugradnja
grañevnih proizvoda, postrojenja ili opreme)
kojima se gradi nova grañevina, rekonstruira,
uklanja i održava postojeća grañevina,
Rekonstrukcija grañevine je izvedba
grañevinskih i drugih radova kojima se utječe na
ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću
grañevinu i/ili kojima se mijenja usklañenost
postojeće grañevine s lokacijskim uvjetima u
skladu s kojima je izgrañena (dograñivanje,
nadograñivanje, uklanjanje vanjskog dijela
grañevine, izvoñenje radova radi promjene
namjene grañevine ili tehnološkog procesa i sl.),
Ugradnja je izvedba grañevinskih i
drugih radova kojim se povezuju grañevni
proizvodi, instalacije, oprema ili postrojenja tako
da postaju sastavni dio grañevine i ne mogu se
bez uklanjanja ili utjecaja na bitne zahtjeve za
grañevinu odvojiti od grañevine
Uklanjanje grañevine ili njezina dijela je izvedba
radova razgradnje grañevine ili njezinog dijela s
mjesta gdje se nalazi, uključivo i zbrinjavanje
zatečenog otpada u grañevini i na grañevnoj
čestici, te grañevnog materijala i otpada nastalog
razgradnjom grañevine, te dovoñenje grañevne
čestice odnosno zemljišta na kojemu se nalazila
grañevina u uredno stanje,
Pripremni
radovi
su
grañenje
privremenih grañevina i izvedba drugih radova
radi organizacije i ureñenje gradilišta, te
omogućavanja primjene odgovarajuće tehnologije
grañenja.

Članak 5.
Nadzor nad provedbom Odluke o
razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi
grañevine provodi Jedinstveni upravni odjel
Općine Bol putem komunalnog redara koji će
utvrditi svaku gradnju odnosno izvoñenje
pojedinih grañevinskih radova, investitora,
odnosno izvoñača koji gradi i/ili izvodi radove za
vrijeme dok je Odluka na snazi, te će protiv njega
podnijeti prekršajnu prijavu Prekršajnom sudu u
Supetru i prijavu Ministarstvu graditeljstvagrañevnoj inspekciji..
Protiv prekršitelja će se primjenjivati
važeće kaznene odredbe Zakona o prekršajima.

Odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se na
razdoblje kalendarske godine od 01. lipnja do 30.
rujna, te nedjelje, dane državnih blagdana i
neradnih dana u ostalom razdoblju.

Članak 7.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do
10.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja
pravna osoba koja postupi protivno odredbama
navedenim u ovoj Odluci.
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 koja postupi protivno odredbama
navedenim u ovoj Odluci.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00
kuna do 2.000,00 kuna kaznit će počinitelj
prekršaja fizička osoba te odgovorna osoba u
pravnoj osobi koja postupi protivno odredbama
navedenim u ovoj Odluci.

Članak 3.
U zahvatu grañevinskog područja i na
području izdvojenog grañevinskog područja
Općine Bol, u danima kojima je dozvoljeno
graditi grañevine odnosno izvoditi grañevinske
radove, ne mogu se graditi grañevine i izvoditi
grañevinski radovi:
- u vremenu dnevnog odmora od 13.00 do
14.00 sati i u vremenu noćnog odmora od
20.00 do 08.00 slijedećeg dana.
Članak 4.
Poglavarstvo Općine Bol na zahtjev
9
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Komunalni redar ovlašten je naplatiti novčanu
kaznu za prekršaje iz stavka 1., 2. i 3. ovoga
članka na mjestu izvršenja prekršaja kada je
počinitelj zatečen u izvršenju prekršaja.
O naplaćenoj novčanoj kazni izdaje se
potvrda.

Broj 06/ 2008

„- potvrdu ovlaštene pravne osobe o atestu buke
u zonama mješovite, pretežito poslovne namjene
sa stanovanjem ( 50 dcb) koja je mjerena na rubu
štekata, koji je najudaljeniji od izvora buke
(vrijedi za postavljanje ureñaja za reprodukciju
slike i zvuka na javnoj površini).“

Članak 8.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku" Općine Bol.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti
Odluka o razdoblju i vremenu u kojem se ne
mogu graditi grañevine ( "Službeni glasnik" br.
3/04, 4/04, 5/06 - pročišćeni tekst).

Odluka o izmjenama i dopunama Plana
korištenja javnih površina na području Općine
Bol će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine
Bol, a stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku“.

Klasa:363-03/08-01/ 102
Ur. broj: 2104/08-02/01
Bol, 28. srpnja 2008. godine

Klasa: 021-05/08-01/216
Ur.broj: 2104/08-02/01
Bol,.28. srpnja 2008. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................

Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................

Na temelju članka 23. točke 7. Statuta
Općine Bol ( Službeni glasnik 1/2006 ) i na
temelju točke 7. članka 29. Zakona o financiranju
lokalne samouprave ( 117/93, 69/97, 33/00,
73/00, 127/00, 59/01, 150/02 i 147/03), i na
temelju članka
2.Odluke o naknadama za
korištenje javnih površina, Općinsko vijeće
općine Bol je na 5. sjednici dana 25. srpnja 2008.
godine donijelo
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PLANA
KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA
NA PODRUČJU OPĆINE BOL

Na temelju članka 81. Zakona o
prostornom ureñenju i gradnji (NN 76/07), na
prijedlog načelnika općine Bol, vijeće općine Bol
je na 5/2008.sjednici dana 25. srpnja 2008.godine
donijelo:
ODLUKU
o pokretanju procedure izrade Izmjena i
dopuna
Prostornog plana ureñenja općine Bol
1.
PPU općine Bol je na snazi od 01.
siječnja 2008. godine (Službeni glasnik općine
Bol br. 8/2007).
Općinska uprava je već zaprimila nekoliko
prijedloga za izradu izmjena i dopuna
PPU-a općine Bol i to:
- uslužni obrt Paradiso park iz Bola za legalizaciju
parkirališta iznad plaže Zlatni rat,
- Marijan Šarić iz Sesveta za legalizaciju Marijan
Centra, bazena i apartmana, te za omogućavanje
izgradnje elitnih vila za iznajmljivanje istočno od
plaže Zlatni rat i zabavni park s ugostiteljskom
ponudom zapadno od plaže Zlatni rat,
- Ivan Ivančić i Mladen Kušeković iz Sesveta za
izgradnju i ureñenje longue bara sjeverno od
plaže Zlatni rat,

Članak 1.
U članku 4. stavak 1. u tablicu iza točke 72. se
dodaje točka 73. koja glasi:
73.
Kamenica za prodaju suvenira i
rukotvorina Uz istočnu fasadu Hotela Kaštil
Članak 2.
Članak 10. stavak 2. alineja 5. Plana
korištenja javnih površina na području Općine
Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 04/08)
mijenja se i glasi:
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- Dinko Marinković i Željana Cvitanić za
legalizaciju parkirališta iznad plaže Zlatni rat
- Nedjeljka Neña Karninčić iz Zagreba za
prenamjenu zelene površine u grañevinsku
parcelu, zapadno od kuće ðamonje,
- Nikola Marčić za legalizaciju gospodarskog
objekta na čest.zemlj.742/2/3/4 k.o. Bol.
- Marija Petojević i Irena Anić za proširenje
grañevinske zone naselja Murvica radi
omogućavanja gradnje na čest. zemlj. 5842 i 5843
k. o. Nerežišća.

Broj 06/ 2008

ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja
Članak 1.
U Odluci o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja („Službeni glasnik“ Općine Bol broj
04/08) - u članku 1. dodaje se alineja 10. koja
glasi:
„-Željko Šeravić, Ante Starčevića 7, Solin, telefon
na poslu: 353-795, kućni broj telefona: 215-449,
fax: 260258, mobitel: 091/761 47 67, član.“

2.
U Izvješću o stanju u prostoru općine Bol,
koje je vijeće prihvatilo 06. lipnja 2008. godine
(Službeni glasnik općine Bol br.5/008) navedeno
je da je prioritetno potrebno izmjeniti i dopuniti
PPU-općine Bol radi iznalaženja najpovolnijeg
područja za lokaciju
zabavnog centra i za lokaciju žičare za Vidovu
goru i radi usklañenja sa Županijskim prostornim
planom.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom objave
u Službenom glasniku Općine Bol.
Klasa:810-01/08-01/7
ur.broj:2104/08-02/01
Bol, 28. srpnja 2008.godine

3.
Na temelju gore navedenih prijedloga
vijeće općine Bol donosi odluku o započinjanju
procedure donošenja izmjene i dopune PPU-a
općine Bol, te se zadužuje Jedinstveni upravni
odjel da pripremi odluku o izradi izmjena i
dopuna PPU-a općine Bol, u skladu sa člankom
78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................

4.
Ova odluka će se objaviti u Služenom
glasniku općine Bol i stupa na snagu danom
objave.
Klasa:350-01/08-01/36
Ur.broj: 2104/08-02/01
Bol, 28. srpnja 2008.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................
Na temelju članka 6. Zakona o izmjeni
Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 79/97) i na
temelju članka 10. Pravilnika o pozivanju,
mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite
i spašavanja (NN 25/06) vijeće općine Bol je na
5/2008. sjednici dana 25. srpnja 2008.godine
donijelo
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