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ODLUKE VIJEĆA 
                                                                                                                                                                                                                                   

           Na temelju članka 29. Statuta općine 

Bol (Službeni glasnik 5/2009 ) 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), 

Općinsko vijeće općine Bol je na  4/2014 

sjednici dana 03. lipnja 2014.godine donijelo 

 

ODLUKA  O KORIŠTENJU JAVNIH 

POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE 

BOL 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuju se oblici 

korištenja javnih površina, definiranje javnih 

površina i postupak davanja u najam javnih 

površina na području općine Bol. 

 

Članak 2. 

 

Uređaji za reprodukciju zvuka i slike 

su „glazbene linije“ za reprodukciju zvuka, za 

pojačavanje zvuka i za imisiju zvuka, te TV 

ekrani i filmska platna za reprodukciju slike 

sa kojih se može reproducirati slika i zvuk, 

mogu se postaviti samo na zakupljenim 

štekatima ispred ugostiteljskih objekata. 

Vrijeme emitiranja slike i zvuka na 

javnoj površini određuje se općinskom 

odlukom o zaštiti od buke. 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 3. 

 

Tezga za prodaju voća, povrća i 

drugih poljoprivrednih proizvoda se sastoji od 

stola zatvorenog sa sve četiri strane ukupne 

površine 2 m2 i plastične sjenice nad istom. 

Voće i povrće se može prodavati i sa 

uzdignutih konstrukcija postavljenih bočno i 

ispred stola ukupnih korisnih površina 5 m2. 

Drugi poljoprivredni proizvodi (mliječni 

proizvodi, med, marmelada i sl) se mogu 

prodavati u sklopu navedenog štanda ako su 

predhodno ispunjeni sanitarni uvjeti.Na 

području općine Bol, na javnoj površini na 

pjaci Joze Bodlović može se postaviti ukupno 

4 tezgi za prodaju voća, povrća i drugih 

poljoprivrednih proizvoda  

Na području općine Bol, na javnoj 

površini na pjaci Joze Bodlović može se 

postaviti jedna tezga za prodaju antikviteta . 

Na području općine Bol, na javnoj 

površini na pjaci Joze Bodlović može se 

postaviti jedna tezga za prodaju meda. 

 

Članak 4. 

 

Crtanje portreta i izrada umjetničkih 

slika je umjetnička djelatnost sa različitim 

tehnikama koja podrazumjeva pravo 

korištenja ukupne površine od 6 m2, a u 

sklopu koje je moguće izlagati i prodavati već 

izrađene slike, te na kojoj se osigurava 

lokacija za umjetnika i model. 

SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE BOL 
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Na području općine Bol na javnoj 

površini može se crtati portrete,  izrađivati i 

prodavati umjetničke slike na tri lokacije i to: 

na istočnom dijelu trga Studenac jedna 

lokacija i u centru mjesta kod Tri palme dvije 

lokacije. 

 

Članak 5. 

 

Štekat je otvoreni javni prostor na 

kojem se pružaju ugostiteljske usluge na 

kojem zakupac prostora može postaviti 

stolove, stolice, klupe i slične pojedinačne 

naprave sa kojih gosti konzumiraju 

ugostiteljsku uslugu.  

Na zakupljenom štekatu se mogu 

postaviti aparati za prodaju sladoleda, slastica, 

pića i sl. 

Ovi aparati koji su postavljeni na 

zakupljenom štekatu se posebno ne naplaćuju. 

Na javnoj površini na rivi, kod Studenca, 

mogu se postaviti dva aparata za prodaju 

sladoleda. Na javnoj površinim, na rivi ispred 

slastičarnice „Special“može se postaviti jedan 

aparat za prodaju sladoleda i na rivi zapadno 

od ulaska u kino može se postaviti jedan 

aparat za prodaju sladoleda. 

Na zakupljenom štekatu može se 

postaviti šank na otvorenom iz kojeg se može 

neovisno od čvrstog ugostiteljskog objekta 

pružati ugostiteljske usluge prodaje pića, 

slastica i napitaka. Javna površina na kojoj se 

nalazi otvoreni šank se posebno naplaćuje 

prema odluci o naknadama za korištenje 

javnih površina. 

Prije postavljanja šanka na javnoj 

površini treba ishoditi dozvolu od nadležnog 

ureda za prostorno uređenje. 

Štekat se može ograditi od ostatka 

javne površine ili od ostalih javnih površina 

sa odgovarajućim pokretnim ogradama, 

zelenilom i sl. 

Na zakupljenom štekatu mogu se 

postaviti suncobrani ili sjenice koji se 

posebno ne naplaćuju. Općina Bol će se u 

svojim odlukama zalagati da svi suncobrani i 

sjenice budu u „bež“ boji sa mogučnošću 

isticanja manjih logotipova i reklamnih 

natpisa. 

Štekat  mora biti otvoren sa sve četiri 

strane i ne može se zatvarati sa bočnih strana 

tako da nastaju tzv. Zimski vrtovi. 

Štekat na javnoj površini se u pravilu 

nalazi uz fasadu ugostiteljskog objekta i na 

dijelu javne površine nasuprot ugostiteljskog 

objekta. 

 

Članak 6. 

 

Površine ispred prodavaonica su 

površine na pročelju zgrade  ili uz pročelje 

zgrade na kojem se nalazi ulaz u samu 

prodavaonicu, i dio nogostupa koji se može 

zauzeti samo u dužini unutrašnjeg poslovnog 

prostora. 

Na površini ispred prodavaonica se 

mogu postaviti samo stalci za prodaju 

razglednica, suvenira, rukotvorina, bižuterije i 

drugih sitnih ukrasa, te za izlaganje male 

količine robe koja se prodaje u prodavaonici. 

Površina ispred prodavaonice može se 

koristiti na način da izložena roba može biti 

na javnoj površini u širini od  najviše 0,25 

metar udaljena od zida zgrade, uz predhodni 

uvjet da se mora ostaviti slobodno najmanje 

1,5 metra širine pješačkog prolaza ili trotoara 

računajući okomito na fasadu zgrade. 

Na javnoj površini je zabranjeno 

odlaganje ambalaže i izlagati ili prodavati 

poljoprivredne i druge  prehrambene 

proizvode.  

 

Članak 7. 

 

Naprave za zabavu malodobne djece 

koje za vrijeme svoje upotrebe  mijenjaju 

poziciju svojih oslonaca se mogu 

iznajmljivati na javnoj površini u centru 

mjesta. 

 

Članak 8. 

 

Iznajmljivanje automobila, motocikla, 

mopeda, skutera, squad-ova i bicikli je 

djelatnost iznajmljivanja prijevoznih 

sredstava različitih tipova i snage. 

Ova djelatnost se može obavljati na 

javnoj površini na području Biline kuće.  

Na prodajnom mjestu mogu se 

postaviti stol i stolica za najmodavca te 

suncobran ili sjenica i pano sa cijenikom 

usluge. 
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Ova sjenica se posebno ne naplaćuje. 

Na području kod Biline kuće uslugu 

iznajmljivanja automobila, motocikla, 

mopeda, skutera, squad-ova i bicikli mogu 

obavljati najviše dvije pravne osobe. 

Jedna pravno osoba može pružatis 

svoju uslugu na popločanom platou kod 

Biline kuće uz more (kod skulpture Zlatni 

rat), i istovremeno može  nuditi najviše 

dvanaest prijevoznih sredstava za 

iznajmljivanje i to: jedan automobil, jedan 

squad, pet motocikla i pet bicikli. 

Druga pravna osoba može pružati 

svoju uslugu  na asfaltiranom dijelu završetka 

ulice Antuna Radića, nasuprot Biline kuće i 

istovremeno može nuditi najviše šest 

prijevoznih sredstava za iznajmljivanje i to: 

jedan automobil, jedan squad, dva motocikla i 

dvije bickle. 

 

Članak 9. 

 

Na javnoj površini se mogu pružat 

usluge Body paiting (djelatnost oslikavanja 

tijela), te pružatelj usluge, model i pripadajući 

stol za ovu uslugu mogu zauzeti maksimalno 

4 m2, od toga stol zauzima maksimalno 1 m2.  

Usluga Body paintiga se može pružati na 

dvije lokacije u centru mjesta. 

 

Članak 10. 

 

Na javnoj površini se može vršiti 

usluga prodaje brodskih karata za izlete, 

usmeno reklamiranje i bukiranje izleta. 

Prodavač karata koristi jedan stol i jednu 

stolicu i zauzima javne površine maksimalno 

2 m2. 

Ova usluga se može pružati u bolskoj 

luci, u neposrednoj blizini broda koji pruža 

reklamiranu djelatnost. 

 

Članak 11. 

 

Na pjaci Joze Bodlovića se može 

obavljati jednokratna prodaja  u razdoblju od 

01. siječnja do 30. travnja i od 01. listopada 

do 31. prosinca kalendarske godine, a mogu 

se prodavati razni alati za domaćinstvo, 

posuđe i pribor za jelo, proizvodi izrađeni od 

pruća i slame, obuća, proizdvodi od drva, 

keramike, tekstila, stakla, plastike, cvijeće i 

slično. 

 

Članak 12 

 

Na parkiralištu na ulasku u mjesto se 

može obavljati jednokratna prodaja  putem 

pokretnih prodavača putem posebno uređenog 

i opremljenog vozila za prodaju robe izvan 

prodavaonice  i to u razdoblju od 01. siječnja 

do 30. travnja i od 01. listopada do 31. 

prosinca kalendarske godine, a ovdje se mogu 

prodavati voće i povrće (u vrećama) na 

veliko, gnjojivo u vrećama i slično. 

 

Članak 13. 

 

Zbog izvođenja građevinskih radova 

ili čišćenja večih količina građevinskog, 

kućnog ili komunalnog otpada, na javnoj 

površini se može postaviti kontejner za 

prikupljanje glomaznog otpada. 

Kontejner za prikupljanje glomaznog 

otpada je svaki investitor gradnje, 

nadogradnje ili rekonstrukcije građevine 

dužan iznajmiti i postaviti na svom zemljištu 

radi odvožnje ili deponiranja otpada sa 

gradilišta.  

Ako kontejner nije moguće postaviti 

na privatnom zemljištu, općina Bol  osigurava 

prostor od 10 m2 na javnoj površini, a za čije 

postavljnje treba ishoditi posebno odobrenje 

komunalnog redara, a koja se na određenoj 

lokaciji u jednom tromjesečju može nalaziti 

najduže 5 dana, s tim da ne mogu biti 

postavljeni u periodu od 01.06 do 01.11. 

tekuće godine; 

Uz fasadu zgrade, za izvođenje 

građevinskih radova, na javnoj površini,  se 

može postaviti skela samo na osnovi 

odobrenja komunalnog redara općine Bol po 

pojedinom zahtjevu. 

 

Članak 14. 

 

Zbog izvođenja građevinskih radova, 

na javnoj površini se može privremeno 

pohraniti građevinski materijal (cement, žalo, 

pijesak...) ili postaviti kontejner kao spremište 

alata i materijala.  

Zbog izvođenja građevinskih radova  
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javna površina se može koristiti temeljem 

pisane molbe i izdatog pismenog odobrenja 

od strane komunalnog redara, s tim da se 

maksimalno može odobriti  korištenje 

površine od 100 m2 te da je maksimalni rok 

korištenja 10 dana, a javna površina za ovu 

namjenu se ne može koristiti u razdoblju od 1. 

6. do 1. 11. tekuće godine. 

 

Članak 15. 

 

Brodica se može porinuti u more ili 

izvaditi iz mora na istezalištu na Račiću. Kada 

se brodica izvadi iz mora na njoj se mogu 

obaviti hitni popravci u roku od 24 sata. Ako 

se brodica izvadi iz mora zbog držanja na 

suhom vezu, zbog zimovanja ili pohrane, ili 

zbog višednevnog popravka, mora se u roku 

od 24 sata odvesti sa istezališta na Račiću na 

privatno zemljište vlasnika brodice ili na 

parkiralište na ulasku u mjesto. 

 

Članak 16. 

 

Na javnoj površini se mogu postavljati 

reklame. Reklama je svako vizualno sredstvo 

za informiranje potrošača ili kupca o 

određenim proizvodima ili uslugama, čime se 

utječe na njih da kupe te proizvode ili koriste 

te usluge. 

Reklamna sredstva mogu biti: oglasni 

ormarići, oglasna ploća, zastava sa natpisom 

ili znakom tvrtke, proizvoda ili usluge, natpisi 

na staklenim, metalnim, drvenim.... 

površinama i sl. Reklama je i natpis na 

sjenicama (tenda) koje se bez obzira na 

veličinu i broj natpisa određene usluge ili 

proizvoda smatra kao jedno reklamno 

sredstvo od 2,00 m2.  

Reklamno sredstvo je i putokaz 

kojemu je cilj da potencijalni korisnik na 

najbolji mogući način dođe do sjedišta gdje se 

pruža određena usluga ili nudi određeni 

proizvod. 

Plakati, oglasi, cjenici i slične pisane 

obavjesti mogu se postavljati samo na 

oglasnim pločama i ormarićima. 

Reklamno sredstvo je i izložbeni 

ormarić u kojem se izlaže roba. 

Reklama nije natpis na suncobranu, 

stolnjaku , čaši i sl, natpis na taksi vozilu, 

autobusu, turističkom vlaku, brodu ili brodici 

i sl.  

Reklama se na javnoj površini uz 

lokalnu cestu  može postaviti tako da ne 

zatvara vidni kut vozača u/na vozilu, a na 

lučkom području da ne ometa ukrcaj-iskrcaj 

putnika u luci. 

Na području općine Bol se potiče 

postavljanje reklama u skladu s naputkom o 

isticanju reklama u općini Bol (Službeni 

glasnik općine Bol br.4/1998) 

Na području općine Bol se potiče 

postavljanje reklama do maksimalne površine 

od 0,60 m2, a mogu se postaviti reklame do 

maksimalno 2 m2. Na javnoj površini se 

mogu postaviti i reklame veće od 2 m2  uz 

suglasnost vijeća općine Bol. 

 

 

Članak 17. 

 

Javne površine u smislu ove Odluke 

na području općine Bol smatraju se javne 

zelene površine, javno prometne površine, 

pješačke staze, pješačke zone, otvoreni 

odvodni kanali, trgovi, parkovi, dječja 

igrališta, ogradni zidovi i fasade zgrada koje 

graniče s javnom površinom, te lučko 

područje i pomorsko dobro za koje nije dana 

koncesija niti  koncesijsko odobrenje drugim 

pravnim i fizičkim osobama. 

   Korištenje javne površine ne smije 

onemogućiti uobičajenu komunikaciju vozila 

i/ili ljudi  

 

Članak 18. 

 

Za korištenje javnih površina na 

području općine Bol plaćaju se naknade koje 

se utvrđuju posebnom odlukom. 

Javna površina koja se naplaćuje na 

štekatu je minimalno ona površina koja se 

nalazi ispod otvorenih suncobrana ili drugih 

sjenica. 

  

Članak 19. 

 

Javne površine mogu se dati na 

privremeno korištenje pravnim i fizičkim 

osobama radi prodaje robe, pružanja usluga i 

drugih djelatnosti predviđenih u člancima od 
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2 do 17 ove Odluke, u skladu sa Zakonom i 

na osnovi Rješenja o korištenju javne 

površine.  

 

Članak 20. 

 

Načelnik općine Bol svake godine 

najkasnije do 1. ožujka donosi odluku o 

raspisivanju Oglasa za korištenje javnih 

površina za tekuću godinu. 

Oglas se raspisuje za korištenje javnih 

površina za prodaju roba, pružanje usluga i 

drugih djelatnosti predviđenih u člancima od 

2 do 18 ove odluke  

Oglas mora sadržavati: rok do kojeg se 

primaju molbe i napomenu da dužnik prema 

općini Bol, Ministarstvu financija ili prema 

općinskim poduzećima i ustanovama ne može 

dobiti javnu površinu na korištenje.  

  

Članak 21. 

 

Pravne i fizičke osobe zainteresirane 

za privremeno korištenje javnih površina 

podnose molbu Načelniku općine 

Bol.Načelnik općine Bol je dužan molbe 

riješiti u roku od 15 dana od isteka roka za 

primanje molbi. 

Načelnik općine Bol može odbiti 

zaprimljenu  molbu ako se ispuni jedan od 

slijedećih uvjeta: 

 

 ukoliko bi pozitivnim rješavanjem molbe 

bio ugrožen slobodan prolaz vozila i/ili 

ljudi, 

 ukoliko pravna ili fizička osoba, 

podnositelj molbe ima neispunjenih 

novčanih obveza prema općini Bol, 

općinskom trgovačkom društvu Grabov 

rat d.o.o. ili općinskim ustanovama 

(Centar za kulturu, općinska knjižnica, 

Dječji vrtić Mali princ), 

 ukoliko pravna ili fizička osoba, 

podnositelj molbe ima neispunjenih 

novčanih obveza prema Ministarstvu 

financija- poreznoj upravi,  

 ukoliko je pravna ili fizička osoba, 

podnositelj molbe u predhodnom 

razdoblju koristila javnu površinu 

suprotno uvjetima iz Rješenja i uvjetima 

iz ove Odluke  ako se nije pridržava 

odredbi o javnom redu i miru, ako se nije 

pridržava odredbi o radnom vremenu, ako 

je namjerno oštetila javno zelenilo na 

javnoj površini, ako je mijenjala 

građevinske uvjete javne površine, ako je 

javnu površinu dala u podnajam. 

 

Članak 22. 

 

     Pored molbe potrebno je priložiti: 

 kopiju domovnice i osobne iskaznice,  

 kopiju obrtnice ili rješenja o osnivanju 

poduzeća ili potvrdu nadležnog Ureda 

za gospodarstvo da je poljoprivredni 

proizvođač  

 potvrda Porezne uprave o uplaćenim 

porezima i doprinosima, ne starija od 

30 dana 

 prospekt ili nekoliko fotografija 

proizvoda odnosno rekvizita za 

pružanje usluga, 

 uz molbu za postavljanje uređaja za 

reprodukciju slike i zvuka na javnoj 

površini, potrebno je dostaviti 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, koja nije 

starija od 30 dana.  

 Uz molbu je potrebno priložiti skicu 

javne površine koja se planira koristiti. 

U skici treba upisati prostorne mjere 

(površinu), navesti sredstva koja se 

planiraju postaviti na javnoj površini i 

prikazati izgled površine koja se želi 

iznajmiti. 

 

 

Članak 23. 

 

Prilikom donošenja Odluke o molbi 

odlučivati će se na osnovi slijedećih kriterija: 

 kvaliteta ponude (radovi izrađeni 

ručno, domaći poljoprivredni 

proizvodi...), 

 dosadašnja urednost podnosioca 

molbe u pružanju usluga,  

  eventualno ranije sudjelovanje 
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podnosioca molbe u financiranju 

komunalnog uređenja  lokacije, 

 mjesne potrebe za pružanje određenih 

vrsta usluga, 

 raznolikost ponude. 

 

Pravna ili fizička osoba koja priloži 

uvjerenje Porezne uprave ili FINA-e da je na 

osnovi Zakona o naplati dospjelih, a 

nenaplaćenih poreza sklopila postupak 

nagodbe o namirenju duga, neće se tretirati 

kao dužnik, te će se njena molba razmatrati 

ravnopravno kao i ostale molbe koje 

ispunjavanju uvjete iz natječaja. 

 

Članak 24. 

 

Rješenje o privremenom korištenju 

javne površine za tekuću godinu se korisniku 

dostavlja preporučenom poštom,a obvezno 

sadrži:  

 rok privremenog korištenja 

 skica lokacije sa određenom 

kvadraturom i namjenom javne 

površine, 

 napomenu da zakupoprimatelj ne 

može dati javnu površinu u podnajam, 

 visinu naknade i način plaćanja u 

skladu sa odlukom o naknadama za 

korištenje javnih površina. 

 napomenu da je korisnik dužan javnu 

površinu na privremeno korištenje 

obvezno koristiti najmanje od 1. 

travnja do 01. studenog tekuće godine 

 druge obveze korisnika (održavanje 

čistoće, održavanje javnog reda i mira, 

radno vrijeme, radna odjeća i slično). 

 napomenu da se Rješenje o 

privremenom korištenju javne 

površine ukida na štetu korisnika ako 

javnu površinu koristi suprotno 

uvjetima iz Rješenja i uvjetima iz ove 

Odluke, ako se ne pridržava odredbi o 

javnom redu i miru, ako se ne 

pridržava odredbi o radnom vremenu, 

ako namjerno ošteti javno zelenilo na 

javnoj površini, ako mijenja 

građevinske uvjete javne površine, ako 

javnu površinu izda u podnajam, te 

ako ne plati naknadu za javnu 

površinu u roku navedenom u 

Rješenju. 

 razloge za eventualno odbijanje molbe 

 

Rješenje o privremenom korištenju javne 

površine potpisuje načelnik. 

 

Članak 25. 

 

Iznimno, javne površine se mogu dati 

na privremeno korištenje i bez javnog oglasa, 

i to za korištenje javne površine zbog 

popravka i redovnog održavanja brodica, za 

korištenje parkirališta na ulasku u mjesto 

zbog zimovanja ili višednevnog popravka 

brodice za izvođenje građevinskih radova, 

deponiranja građevnog materijala, ogrijeva i 

slično i za jednodnevnu prodaju voća, povrća, 

odjeće, obuće, plastične galanterije, tehničke 

robe, cvijeća i sl. 

U ovim slučajevima općinska uprava 

izdaje račun za privremeno korištenje prema 

odluci o naknadama za korištenje javne 

površine.  

Odobrenje se može izdati samo 

vlasnicima obrta ili poduzeća i 

poljoprivrednim proizvođačima, te vlasnicima 

brodova i brodica, a treba obvezno sadržavati 

rok na koji se može koristiti javna površina.  

 

Članak 26. 

 

Nadzor nad korištenjem javne 

površine prema ovom planu provodi 

komunalni redar općine Bol. 

Rješenje o privremenom korištenju za 

tekuću godinu se može raskinuti na štetu 

najmoprimca po uvjetom iz članka 24. točka 

5. i 7. 

U slučaju da se javna površina koristi 

bez Rješenja ili unatoč odbijanju molbe, 

provodi se postupak prisilnog uklanjanja 

prema odredbama Odluke o komunalnom 

redu i u skladu sa Zakonom. 

 

Članak 27. 

 

Ukoliko pojedini oblici korištenja 

javnih površina ili obavljanja djelatnosti na 

javnoj površini nisu navedeni ili nisu 

predviđeni ovom Odlukom o korištenju javnih 
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površina, zainteresirane pravnje i fizičke 

osobe mogu uputiti molbu načelniku općine 

Bol i predsjedniku vijeća općine Bol, za 

korištenje javne površine, a načelnik i 

predsjednik vijeća mogu zajednički odobriti 

korištenje javne površine na određeno vrijeme 

izdavanjem rješenja u roku od 15 dana od 

zaprimanja molbe. 

 

Članak 28. 

 

Ova Odluka će se objaviti u 

Službenom glasniku općine Bol i stupa na 

snagu osmog dana od objave u Službenom 

glasniku. Stupanjem na snagu ove odluke 

prestaje vrijediti Plan korištenja javnih 

površina na području općine Bol (Službeni 

glasnik općine Bol br. 3/2013 ) 

 

Klasa: 021-05/14-01/175 

Ur.broj: 2104/02-14/01 

Bol, 05. lipnja 2014 godine 

 

 

 

 

 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

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

 

 

 

 

Sastavni dio Odluke o korištenju 

javnih površina na području općine Bol je i 

tablica Plana korištenja javnih površina u 

kojoj je pobliže označena namjena i lokacija 

javnih površina ispred ugostiteljskih objekata 

i prodavaonica, koje se planiraju koristiti u 

2014.godini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni 

broj 

Namjena Opis lokacije 

1. kiosk za tiskovine i 

duhan „Tisak“ 

 

na istočnom dijelu Studenca, ispod murve 1 kom. 

2. ispred prodavaonice 

Rebeka 

na Račiću,  istočno od zgrade Turističke zajednice, stalci za 

prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u 

prodavaonici, postavljeni prema uvjetima iz članka 6 i članka 

17 Odluke  o korištenju javnih površina. 

3. ispred prodavaonice 

„Cat walk“ 

u ulici Frane Radića, stalci za prodaju i izlaganje manje količine 

robe koja se prodaje u prodavaonici, postavljeni prema uvjetima 

iz članka 6 i članka 17 Odluke  o korištenju javnih površina. 

4. ispred prodavaonice 

 

Na adresi Antuna Radića 32 , stalci za prodaju i izlaganje manje 

količine robe koja se prodaje u prodavaonici, postavljeni prema 

uvjetima iz članka 6 i članka 17 Odluke  o korištenju javnih 

površina. 

5. ispred prodavaonice 

„principali 1“ 

U ulici Antuna Radića (bivši TEŽ), stalci za prodaju i izlaganje 

manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, postavljeni 

prema uvjetima iz članka 6 i članka 17 Odluke  o korištenju 

javnih površina. 

6. ispred prodavaonice 

 

U ulici Antuna Radića (bivši TEŽ), stalci za prodaju i izlaganje 

manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, postavljeni 

prema uvjetima iz članka 6 i članka 17 Odluke  o korištenju 

javnih površina. 



06,lipnja 2014.                                 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL                                  Broj 05/2014 

 

 8 

Redni 

broj 

Namjena Opis lokacije 

7. ispred prodavaonice 

Dolenc 

Na rivi, ulica Vladimira Nazora, stalci za prodaju i izlaganje 

manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, postavljeni 

prema uvjetima iz članka 6 i članka 17 Odluke  o korištenju 

javnih površina.  

8. ispred prodavaonice 

suvenirnica „Levanda“ 

U ulici Vladimira Nazora, stalci za prodaju i izlaganje manje 

količine robe koja se prodaje u prodavaonici, postavljeni prema 

uvjetima iz članka 6 i članka 17 Odluke  o korištenju javnih 

površina. 

9. ispred prodavaonice 

„Aqua“ 

južno od zgrade Hrvatske čitaonice u centru Bola, stalci za 

prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u 

prodavaonici, postavljeni prema uvjetima iz članka 6 i članka 

17 Odluke  o korištenju javnih površina. 

10. ispred prodavaonice 

„Pagona“ 

Obrt Robert Šokac, u ulici Vladimira Nazora, stalci za prodaju i 

izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, 

postavljeni prema uvjetima iz članka 6 i članka 17 Odluke  o 

korištenju javnih površina. 

11 ispred prodavaonice u 

kući Brešković 

S&M, Smiljan Jozić,u ulici Vladimira Nazora, stalci za prodaju 

i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, 

postavljeni prema uvjetima iz članka 6 i članka 17 Odluke  o 

korištenju javnih površina. 

12. ispred prodavaonice u 

kući Brešković 

prodavaonica Marino 1, u ulici Vladimira Nazora, stalci za 

prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u 

prodavaonici, postavljeni prema uvjetima iz članka 6 i članka 

17 Odluke  o korištenju javnih površina. 

13. ispred prodavaonice (Bol 

tours) Lipe oči 

ulica Vladimira Nazora 18, stalci za prodaju i izlaganje manje 

količine robe koja se prodaje u prodavaonici, postavljeni prema 

uvjetima iz članka 6 i članka 17 Odluke  o korištenju javnih 

površina. 

14. Ispred prodavaonice 

Marino shop 2 

ulica Vladimira Nazora 18, stalci za prodaju i izlaganje manje 

količine robe koja se prodaje u prodavaonici, postavljeni prema 

uvjetima iz članka 6 i članka 17 Odluke  o korištenju javnih 

površina. 

15 ispred prodavaonice 

NID 

u ulici Vladimira Nazora, hotel Belvedere, stalci za prodaju i 

izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, 

postavljeni prema uvjetima iz članka 6 i članka 17 Odluke  o 

korištenju javnih površina. 

16. ispred prodavaonice 

kod crkcie Sv.Antuna 

 Na adresi Iza Lože 3, stalci za prodaju i izlaganje manje 

količine robe koja se prodaje u prodavaonici, postavljeni prema 

uvjetima iz članka 6 i članka 17 Odluke  o korištenju javnih 

površina. 

17. Ispred prodavaonica 

Tičica 1 

Na adresi Loža 5, stalci za prodaju i izlaganje manje količine 

robe koja se prodaje u prodavaonici, postavljeni prema uvjetima 

iz članka 6 i članka 17 Odluke  o korištenju javnih površina. 

18 ispred prodavaonice 

Drop in 

poslovni prostor u bivšem restoranu hotela Kaštil, istok, stalci 

za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u 

prodavaonici, postavljeni prema uvjetima iz članka 6 i članka 

17 Odluke  o korištenju javnih površina. 
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Redni 

broj 

Namjena Opis lokacije 

19. ispred prodavaonice 

Tralallala 

poslovni prostor u bivšem restoranu Kaštil, zapad, stalci za 

prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u 

prodavaonici, postavljeni prema uvjetima iz članka 6 i članka 

17 Odluke  o korištenju javnih površina.  

 

20. ispred prodavaonice 

„Špilja pod Ložu“ 

Na rivi, stalci za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se 

prodaje u prodavaonici, postavljeni prema uvjetima iz članka 6 

i članka 17 Odluke  o korištenju javnih površina. 

21. Ispred prodavaonice 

Habladabla  

ulica Vladimira Nazora 6, stalci za prodaju i izlaganje manje 

količine robe koja se prodaje u prodavaonici, postavljeni prema 

uvjetima iz članka 6 i članka 17 Odluke  o korištenju javnih 

površina. 

22. Štekat 

„bašta hotela Kaštil“ 

Stolovi i stolice u bivšoj bašti hotela Kaštil ispred 

ugostiteljskog objekta Topolino, štekat postavljen prema 

uvjetima iz članaka 2, 5 i 17 Odluke o korišenju javnih površina  

23. Štekat 

Fast food „Argola“ 

U ulici Vladimira Nazora 6, stolovi i stolice postavljeni prema 

uvjetima iz članka 2, 5 i članka 17 Odluke o korišenju javnih 

površina, uz predhodni uvjet ostavljanja minimalno 1,5 metar 

širine slobodnog prolaza na trotoaru. 

24. Štekat caffe bar “Moby 

dick” 

Loža 13, na podignutom dijelu ispred ug.objekta, maksimalno 

23 m2, štekat postavljen prema uvjetima iz članak 2, 5 i 17 

Odluke o korišenju javnih površina  

25. Štekat 

Konoba Dalmatino 

 

 

Jedan red stolova i stolica u ulici Frane Radića, uz fasadu 

ug.objekta, te jedan red užih stolova i stolica nasuprot 

poslovnog prostora uz sjevernu fasadu hotela Kaštil, koji se 

mogu postaviti samo u večernjim satima od 20.00 do 02.00 

sata, štekat postavljen prema uvjetima iz članak 2, 5 i 17 

Odluke o korišenju javnih površina 

26. Štekat restorana Santo 

 

 

Jedan red užih stolova i stolica u ulici Frane Radića, (kala 

Vuzio) uz fasadu restorana Santo, uz uvjet nesmetanog prolaza 

komunalnih vozila i vozila urgentnog prometa, štekat 

postavljen prema uvjetima iz članak 2, 5 i 17 Odluke o 

korišenju javnih površina 

27. Štekat- balauštra 

Taverna “Riva” 

Na prostoru bivše Balauštre, maksimalno 110 m2, uz obvezan 

slobodan prolaz od ulice Frane Radića do Rive u širini od 2,5 

m, štekat postavljen prema uvjetima iz članak 2, 5 i 17 Odluke 

o korišenju javnih površina 

28. Štekat 

Caffe bar “Marinero” 

Na poploćanom dijelu javne površine ispod dvije Murve, 

maksimalno 50 m2, štekat  postavljen prema uvjetima iz članak 

2, 5 i 17 Odluke o korišenju javnih površina 

29. Štekat pizzerije 

Skalinada 

 jedan red stolova i stolica uz fasadu poslovnog prostora na 

adresi Rudina 28, i red stolova i stolica nasuprot poslovnog 

prostora uz sjevernu fasadu škole,  te stolovi i stolice na javnoj 

površini, na cijeloj terasi tzv.Grila kod istočne fasade škole, 

štekat postavljen prema uvjetima iz članak 2, 5 i 17 Odluke o 

korišenju javnih površina 

30. Štekat cafe bar Batuda Na  adresi Rudina 32, jedan red stolova i stolica uz fasadu 

poslovnog prostora na Rudini te jedan red  stolova i stolica uz 
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Redni 

broj 

Namjena Opis lokacije 

sjevernu fasadu škole, u širini ugostiteljskog objekta, štekat 

postavljen prema uvjetima iz članak 2, 5 i 17 Odluke o 

korišenju javnih površina 

31. Štekat 

restorana  

Eqinox 

Štekat  koji se nalazi na uzvišenom platou uz Rivu, zapadni dio 

Trga Studenac čija je istočna međa  produžena crta istočnog 

ruba ograde bunara i zauzima prostor od oko 260 m2 i to tako 

da je slobodan prolaz širine dva metra od rive do bunara i 

zapadnih skalina koje vode na Rudinu ,štekat  postavljen prema 

uvjetima iz članak 2, 5 i 17 Odluke o korišenju javnih površina 

32. Štekat cafe bara Yolo Štekat  koji se nalazi na uzvišenom platou uz Rivu, središnji dio 

trga Studenac, od istočnog ruba ograde bunara do početka 

skalinade uz Rudinu, ukupne površine oko 260 m2, slobodan 

prolaz širine 2 metra od rive do istočne skalinade koja vodi na 

Rudinu, štekat  postavljen prema uvjetima iz članak 2, 5 i 17 

Odluke o korišenju javnih površina 

33. Štekat ispred vinarskog 

podruma 

Jedan red stolova i stolica uz južnu fasadu škole, na rivi, u 

dužini od ulaza u vinarski podrum do jugoistočnog kuta škole, , 

štekat  postavljen prema uvjetima iz članak 2, 5 i 17 Odluke o 

korišenju javnih površina 

34. Štekat restorana Laguna U trokutu između ulice Ante Starčevića i šetnice Put Ribarske 

kućice, maksimalno 70 m2,  štekat postavljen prema uvjetima iz 

članak 2, 5 i 17 Odluke o korišenju javnih površina 

35. Štekat caffe bar “Barka” jedan red stolova i stolica uz fasadu Lože, na dijelu čest.zem. 

514/1 k.o.Bol, ispred ugostiteljskog objekta Barka, a prema 

jugu do 1 metar do ulaza u „Špilju pod Ložu“, štekat postavljen 

prema uvjetima iz članak 2, 5 i 17 Odluke o korišenju javnih 

površina 

36.  Štekat caffe bar Loža stolovi i stolice uz sjevernu fasadu Lože, ispod murve, na 

dijelu čest.zem. 514/1 k.o. Bol, od ulaza u cafe bar Loža prema 

zapadu do 2,5 metra od zelene površine kod Galerije, štekat 

postavljen prema uvjetima iz članak 2, 5 i 17 Odluke o 

korišenju javnih površina  

37. Štekat restorana 

“Pumparela” 

jedan red stolova i stolica uz južnu fasadu tržnice, na dijelu 

čest.zem.514/1 k.o. Bol od ulaza u ugostiteljski objekt 

Pumparela do tri metra od “Krojevih skalina”, štekat postavljen 

prema uvjetima iz članak 2, 5 i 17 Odluke o korišenju javnih 

površina 

38.  Štekat caffe bar 

“Varadero” 

 

stolovi i stolice na popločanom dijelu centra Bola, istočno od 

hotela Kaštil, a južno od kuće Glasinović i na dijelu rive 

maksimalno dva metra od južnih stepenica popločanog dijela 

centra Bola, na dijelu  čest.zem.120 i čest.zgr. 56 i 57 k.o. Bol, 

uz uvjet da je površina u radiusu od 2 metra od „spomenika 

vodi“ slobodna od svih rekvizita koji se inače postavljanju na 

štekatu, štekat postavljen prema uvjetima iz članak 2, 5 i 17 

Odluke o korišenju javnih površina 

39. Štekat restoran 

“Topolino” na rivi 

jedan red stolova i stolica na rivi, uz  tzv. baštu hotela Kaštil, 

štekat postavljen prema uvjetima iz članak 2, 5 i 17 Odluke o 

korišenju javnih površina 
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Redni 

broj 

Namjena Opis lokacije 

40. Štekat Slastičarnica 

Specijal 

jedan red stolova i stolica ispred slastičarnice Specijal,  

41.  Štekat 

Taverna Riva na rivi 

jedan red stolova i stolica na rivi, uz južnu fasadu 

ugostiteljskog objekta Taverna Riva i južnu fasadu Blauštre, , 

štekat postavljen prema uvjetima iz članak 2, 5 i 17 Odluke o 

korišenju javnih površina 

42. Štakat slastičarnica 

Jadran na uzdignutom 

dijelu Studenca 

stolovi i stolice ispred slastičarnice Jadran, od Taverne Rive do 

kioska Tiska, prema uvjetima iz članak 2, 5 i 17 Odluke o 

korišenju javnih površina 

43. Štekat  slastičarnica  

Jadran na rivi 

ispred slastičarnice Jadran, zapadno od taverne “Riva”, do 

kioska Tiska jedan red stolova i stolica na Rivi uz štekat 

44. Štekat slastičarnica kod 

kina  

ispred slastičarnice, zapadno od kina, štekat postavljen prema 

uvjetima iz članak 2, 5 i 17 Odluke o korišenju javnih površina 

45. Štekat slastičarnice 

Specijal na rivi  

ispred slastičarnice Specijal, zapadno od pizzerije Topolino, 1 

red stolova i stolica na Rivi, u širini poslovnog prostora  

46. Štekat snack bara DIA S 

Pemilan d.o.o. 

Ispred snack bara, štekat maksimalno cca  6 x 5 metara, uz 

predhodni uvjet slobodnog prolaza uz samu fasadu poslovnog 

prostora i slobodnog prostora u cijeloj širini ribarnice, štekat 

postavljen prema uvjetima iz članak 2, 5 i 17 Odluke o 

korišenju javnih površina 

47. Ispred prodavaonice 

Tonka  

 

istočno od zgrade turističke zajednice na početku ulice Račić, 

stalci za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje 

u prodavaonici, postavljeni prema uvjetima iz članka 6 i članka 

17 Odluke  o korištenju javnih površina. 

48. Štekat ispred caffe bara 

Kala 

Južno od caffe bara Kale u Bronjevini, štekat maksimalne 

površine cca 7 x 4 m2 štekat postavljen prema uvjetima iz 

članak 2, 5 i 17 Odluke o korišenju javnih površina 

49. Štekat kod pizzerie Maza Južno od poslovnog prostora u ulici Ante Starčevića uz plažu 

Bjeninovo more, maksimalno pet uskih stolova po dvije  

stolice 

 

 

Klasa. 021-05/14-01/177 

Ur.Broj: 2104/14-02/01 

Bol 05. lipnja 2014.godine 

      
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

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

 

 

Na temelju članak 29.Statuta općine 

Bol,(Službeni glasnik općine Bol br.5/2009),  

na temelju Zakona o financiranju, jedinica 

lokalne uprave i samouprave (NN 117/93,  

 

 

92/94, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 

107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 

26/07 i 73/08) vijeće općine Bol je na 4/2014 

sjednici, dana 03. lipnja 2014. godine, 

donijelo 

 

 

ODLUKU O NAKNADAMA 

ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom određuju se naknade 

za korištenje javnih površina i naćin plaćanja 

naknada za korištenje javnih površina na 

području općine Bol. 
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Značenje pojmova, vrsta naprave ili  namjena 

javnih površina u članku 2.ove odluke su 

navedeni u smislu članka od 2 do 17. Odluke 

o  korištenu javnih površina na području 

općine Bol (Službeni glasnik općine Bol br. 

5/2014). 

 

 

 

VISINA NAKNADE 

 

Članak 2. 

 

Visina naknade za korištenje javne 

površine za određene namjene se određuje u 

nedjeljivom iznosu kako je određeno u ovom 

članku odluke, bez obzira na stvarno vrijeme 

korištenja, a odnosi se na vrijeme u tekućoj 

kalendarskoj godini, u kunama kako slijedi: 

 

 

VRSTA NAPRAVE ILI 

NAMJENA JAVNE POVRŠINE 

JED. 

MJERA 

VRIJEME 

ZAKUPA 

IZNOS U 

KUNAMA 

Uređaj za reprodukciju slike na štekatu 

ugostiteljskog objekta 

komad godišnje 0,00 kn 

 

Uređaj za reprodukciju zvuka, na štekatu 

ugostiteljskog objekta 

komplet 1.07 -31.08 0,00 kn 

 

Tezga za prodaju voća i povrća i drugih 

poljoprivrednih proizvoda na pjaci Joze 

Bodlović   

komad godišnje 10.000,00 kn 

 

Tezga za prodaju meda, na pjaci Joze 

Bodlović 

komad godišnje 8.000,00 kn 

 

Tezga za prodaju antikviteta, na pjaci Joze 

Bodlović 

komad godišnje 5.000,00 kn 

 

Crtanje portreta u centru mjesta i na 

Studencu 

lokacija godišnje 4.000,00 kn 

 

Prodaja umjetničkih slika-originala u 

centru mjesta i na Studencu 

lokacija godišnje 4.000,00 kn 

 

Prodaja umjetničkih slika –reprodukcija u 

centru mjesta i na Studencu 

lokacija godišnje 10.000,00 kn 

Štekat ispred ugostiteljskog objekta 1 m2 godišnje 360,00 kn 

Aparat za prodaju sladoleda, na rivi kom godišnje 10.000,00 kn 

Šank na štekatu ugostiteljskog objekta kom godišnje 20 % više od cijene 

štekata 

Površina ispred prodavaonice 1 m2 

Vertikal- 

ne 

površine 

godišnje 2.000,00 kn 

 

Naprava za zabavu djece u centru mjesta kom godišnje 100,00 kn 

 

Iznajmljivanje automobila na Bilinoj kući kom godišnje 5.000,00 kn 

 

Iznajmljivanje motocikla, mopeda, 

skutera, na Bilinoj kući 

kom godišnje 3.000,00 kn 

Iznajmljivanje squadova,na Bilinoj kući kom godišnje 4.000,00 kn 

 

Iznajmljivanje bicikli na Bilinoj kući kom godišnje 1.000,00 kn 

 

Usluga body paintinga u centru mjesta lokacija godišnje 5.000,00 kn 
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VRSTA NAPRAVE ILI 

NAMJENA JAVNE POVRŠINE 

JED. 

MJERA 

VRIJEME 

ZAKUPA 

IZNOS U 

KUNAMA 

 

Usluga prodaje izletničkih brodskih karata 

u luci 

lokacija godišnje 5.000,00 kn 

 

Jednokratna prodaja na pjaci Joze 

Bodlović 

tezga dnevno 80,00  kn 

Jednokratna prodaja na parkiralištu na 

ulasku u mjesto 

vozilo dnevno 80,00 kn 

Kontejner za prikupljanje glomaznog 

otpada 

kom dnevno 50,00 kn 

Građevinska skela uz fasadu zgrade 1m2 dnevno 1,00 kn 

 

Pohrana građevinskog materijala 1 m2 dnevno 1,00 kn 

 

Građevinski kontejner kao spremište alata 

i dijela materijala 

kom dnevno 10,00 kn 

Brodica na Račiću (istezalište) 1 m 

dužine 

dnevno Prvi dan besplatno, 

nakon toga 

uklanjanje 

Reklama na ulasku u poslovni porstor kom godišnje 500,00 kn 

Reklama do 0,30 m2 kom godišnje 500,00 kn 

Reklama od 030 m2 do 0,60 m2 kom godišnje 800,00 kn 

Reklama od 0,60 m2 do 1,00 m2 kom godišnje 1.000,00 kn 

Reklama od 1,00 do 1,50 m2 kom godišnje 3.000,00 kn 

Reklama od 1,50 m2 do 2,00 m2 kom godišnje  4.000,00 kn 

 

 

Ukoliko se javna površina koristi za 

namjenu koja nije određena ovom tablicom, 

naplaćivat će se naknada koja je najsličnija 

namjeni iz ove odluke. 

Naknada za korištenje javne površine 

u prvoj zoni se naplaćuje u 100 % tnom 

iznosu kako je određeno u ovom članku 

odluke. 

Naknada za korištenje javne površine 

u drugoj zoni se naplaćuje u 75 % tnom 

iznosu kako je određeno u ovom članku 

odluke 

Na iznos godišnje naknade za 

korištenje javne površine, Porezna uprava-

Ispostava Supetar naplaćuje porez u skladu sa 

općinskom odlukom o općinskim porezima. 

 

Članak 3. 

 

Zone u smislu ove odluke određuju se 

kako slijedi:  

 

 

 

 I zona zahvaća prostor od zgrade 

turističke zajednice prema zapadu do 

plaže Zlatni rat i u nju spada posebno 

prostor Velog mosta,  ulica Bolskih 

pomoraca,  prostor pjace Joze 

Bodlović, prostor bolskog glavnog 

trga do Župne crkve i početka ulice 

Frane Radića, bašta hotela Kaštil, 

Balauštra kod taverne Rive, Trg 

Studenac, ulica Vladimira Nazora, 

šetnica i okolini prostor šetnice Put 

Zlatnog rata. 

 

 II zona zahvaća svu ostalu javnu 

površinu na području općine Bol, u 

nju posebno spada prostor od zgrade 

turističke zajednice prema istoku do 

Martinice , Loža,  proctor sjeverno od 

Župne crkve, Ulica Frane Radića osim 

Balauštre, Rudina i ulica Ante Radića. 
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Članak 4. 

 

Reklame istaknute u skladu s 

Naputkom o isticanju  reklama u općini Bol ( 

Službeni glasnik općine Bol 4/98) se 

naplaćuju u iznosu od 50% od gore određenog 

iznosa.  

Reklame istaknute prema Pravilniku o 

turističkoj i ostaloj signalizaciji na 

cestama(NN 87/02) se ne naplaćuju.  

Na području općine Bol reklama veća 

od 2 m2 se  može istaknuti samo uz odobrenje 

vijeća općine Bol. 

 

Članak 5. 

 

Naknada za korištenje javne površine 

se ne plaća ako se javnom površinom koristi 

pravna osoba kojoj je osnivač općina Bol, 

humanitarna ustanova, odnosno udruga koja 

se skrbi o odgoju i zaštiti djece, mladeži, 

invalida i starijih osoba, vjerska organizacija, 

te u drugim slučajevima ukoliko je korištenje 

javne površine od interesa za općinu Bol, o 

čemu zaključak donosi načelnik općine Bol. 

 

Članak 6. 

 

Naknada za korištenje javne površine 

se ne plaća ako je općina Bol naručitelj 

radova za čije je izvršenje potrebno koristiti 

javnu površinu. 

 

Članak 7. 

 

Naknada za korištenje javne površine 

se ne naplaćuje prvog dana korištenja javne 

površine u slučaju korištenja javne površine 

za građevinsku skelu, kontejner za glomazni 

otpad, odlaganje građevinskog materijala, 

spremište za alat i brodicu zbog popravka. 

 

Članak 8. 

 

Javna površina za sportske 

manifestacije, reklamne kampanje i 

prezentacije pojedinih proizvoda i usluga i 

slično, (koje traju do tri dana) može se 

odobriti na osnovi posebne odluke načelnika 

općine Bol  

Načelnik općine Bol u slučaju iz 

stavka 1. ovog članka određuje mikrolokaciju, 

vrijeme trajanja zakupa, naknadu i druge 

uvjete korištenja javne površine uz predhodni 

uvjet da korištenje ove javne površine ne 

smanjuje uobičajenu komunikaciju vozila i 

ljudi. 

Članak 9.  

 

Načelnik općine Bol na osnovi 

zamolbe koja je zaprimljena najkasnije do 20. 

srpnja tekuće godine  može odobriti prigodno 

proširivanje postojećih štandova ili 

postavljanja novih štandova i drugih naprava 

na javnoj površini u vrijeme proslave dana 

općine Bol. 

Načelnik općine Bol u slučaju iz 

stavka 1. ovog članka može odrediti  

mikrolokaciju, vrijeme trajanja zakupa, 

naknadu i druge uvjete privremenog 

korištenja javne površine. 

 

NAČIN PLAĆANJA NAKNADE 

 

Članak 10.  

 

Naknada za korištenje javne površine 

utvrđuje se za tekuću kalendarsku godinu ili 

za rok privremenog korištenja, bez obzira na 

stvarno vrijeme korištenja lokacije, te se 

utvrđeni iznos ne može dijeliti zbog kraćeg 

vremena korištenja javne površine 

 

Članak 11.  

 

Naknada za korištenje javne površine 

koja se daje na privremeno korištenje na 

osnovi ove Odluke  se plaća u jednom obroku 

i to najkasnije 15 dana od zaprimanja rješenja 

o privremenom korištenju javne površine.  

Naknade se plaćaju na žiro-račun općine Bol 

HR3123600001802700004, poziv na broj 

5738  - OIB korisnika.  

 

Članak 12. 

 

Ako obveznik dospjeli iznos naknade 

ne plati u propisanom roku, pokreče se 

postupak prisilnog uklanjanja stvari i naprava 

sa javne površine, na teret vlasnika ili 

korisnika postavljenih stvari.  

Naknada za korištenje javne površine 
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se prisilno naplaćuje prema odredbama 

Zakona. 

 

Članak 13.                

 

Nadzor nad obračunavanjem i 

plaćanjem naknade za korištenje javnih 

površina provodi računovodstveni djelatnik, 

pročelnik i komunalni redar općine Bol. 

   

Članak 14. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog 

dana nakon objave u Službenom glasniku 

općine Bol. 

Stupanjem na snagu ove odluke 

prestaje vrijediti Odluka naknadama za 

korištenje javnih površina od 11. travnja 

2012.  (Službeni glasnik br. 3/2012)  

 

Klasa: 021-05/14-01/178 

Ur.broj: 2104/02-14/01 

Bol,05. lipnja 2014. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

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

 

Na temelju članka 79. Zakona o 

lokalnim izborima (NN 144/2012) , na 

temelju članka 30. Zakona o lokalnoj i 

područnoj regionalnoj samoupravi (NN 

19/2013) i na temelju članka 38. Statuta 

općine Bol (Službeni glasnik općine Bol broj 

5/09), vijeće općine Bol je na 4/2014 sjednici 

održanoj dana 3. lipnja 2014.godine donijelo  

 

ZAKLJUČAK 

O VERIFIKACIJI MANDATA 

VIJEĆNIKA 

 

Članak 1. 

 

Nakon uvida u odluku o objavi 

rezultata izbora za članove općinskog vijeća 

općine Bol od 19. svibnja 2013.godine i 

nakon uvida u zahtjev o aktiviranju mandata 

gospodina Tomislava Marčića,  mandatno 

povjerenstvo je utvrdilo da je Tomislavu 

Marčiću dana 07. travnja 2014.godine prestao 

ugovorni odnos direktora komunalnog društva 

Grabov rat d.o.o., te da mu je prestalo 

obnašanje nespojive dužnosti, odnosno da 

može nastaviti s obnašanjem dužnosti  na 

temelju prestanka mirovanja mandata. 

Mandatno povjerenstvo je utvrdilo da je na 

konstituirajućoj sjednici dana 18. lipnja 

2013.godine  njegov zamjenik u vijeću općine 

Bol bio gospodin Dinko Karninčić. 

 

Članak 2. 

 

Utvrđuje se prestanak mandata 

gospodina Dinka Karninčića. 

 

Utvrđuje se početak mandata člana 

vijeća općine Bol, gospodina Tomislava 

Marčića. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj zaključak objavit će se u 

Službenom glasniku općine Bol. 

 

Klasa:021-05/14-01/174 

Ur.broj:2104/02-12/01 

Bol,05. lipnja 2014. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

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

 

Na osnovi članka 38. Statuta općine 

Bol i na temelju članka 4. Poslovnika 

općinskog vijeća općine Bol (Službeni glasnik 

općine Bol, br.5/2009) vijeće općine Bol je na 

4/2014 koja je održana dana 03. lipnja 2014. 

donijelo 

 

ODLUKU 

o razriješenju i imenovanju člana 

Mandatnog povjerenstva 

 

Članak 1. 

 

Dinko Karninčić se razrješuje člana 
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Mandatnog povjerenstva. 

Ivica Ščepanović se imenuje za člana 

mandatnog povjerenstva 

Ivica Ščepanović se bira za predsjednika 

mandatnog povjerenstva. 

 

Članak 2. 

 

Ova odluka će se objavit u Službenom 

glasniku općine Bol. 

 

Klasa:021-05/14-01/75 

Ur.broj:2104/14-02/01 

Bol, 5. lipnja 2014.godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

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

 

Na temelju članka 10. Zakona o 

plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, br 28/10.) i 

članka 29. Statuta općine Bol («Službeni 

glasnik» općine Bol broj: 5/09), općinsko 

vijeće općine Bol, na prijedlog načelnika 

općine Bol, na 4/2014 sjednici održanoj 03. 

lipnja 2014 donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama odluke o 

koeficijentima za obračun plaće službenika 

i namještenika 

 

 

Članak 1. 

 

Članak 2. alineja 6. tablice Odluke o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika („Službeni glasnik“ Općine Bol 

br. 6/2010)  mijenja se i glasi: 

 

RADNO MJESTO KOEFICIJENT 

REFERENT – 

KOMUNALNI 

REDAR  

3,10 

 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave se u "Službenom 

glasniku" općine  

 Bol.  

 

KLASA: 021-05/14-01/77 

URBROJ: 2104/02-14-02/01 

Bol, 5. lipnja 2014. godine  

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

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

 

Na temelju članka 14. st. 4. Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa („Narodne 

novine“ br. 26/11 i 12/12) i članka 29. Statuta 

Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol 

br. 05/09), Općinsko vijeće Općine Bol, na 

4/2014 sjednici održanoj  03. lipnja 2014. 

godine, donosi 

 

ODLUKU 

O POPISU PRAVNIH OSOBA OD 

POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU 

BOL 

 

Članak 1. 

 

 Ovom odlukom utvrđuje se popis 

pravnih osoba od posebnog interesa za 

Općinu Bol u smislu Zakona o sprječavanju 

sukoba interesa. 

 

Članak 2. 

 

 Pravne osobe u smislu ove Odluke su 

trgovačka društva u kojima Općina Bol ima 

udjele u vlasništvu te ustanove kojima je 

Općina Bol osnivač i koje su od posebnog 

interesa za Općinu Bol. 

 

 Pravne osobe iz stavka 1. ovoga 

članka su: 

 Komunalno javno poduzeće Grabov 

rat d.o.o., Bol 

 Dječji vrtić „Mali princ“, Bol 
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 Općinska knjižnica „Hrvatska 

čitaonica“, Bol 

 Centar za kulturu Općine Bol, Bol 

 Vodovod Brač d.o.o. Supetar 

 

Članak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom glasniku“ 

Općine Bol. 

 

Klasa: 021-01/14-01/181 

Ur. broj: 2104/02-14-02/01 

Bol, 05. lipnja 2014. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

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

 

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 i 141/06), članka 

22. Odluke  o stjecanju, raspolaganju i 

upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine 

Bol („Službeni glasnik“  br. 3/07) i članka 29. 

Statuta Općine Bol ("Službeni glasnik" 

Općine Bol broj 5/09) Općinsko vijeće 

Općine Bol, na 4. sjednici održanoj dana  03. 

lipnja 2014. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o osnivanju prava građenja 

 

Članak 1. 

 

Općina Bol je  izvanknjižni vlasnik 

zemljišta u k.o. Bol, označenog kao čest. zem. 

6073/2 put,  površine 1719 m2, zk.ul. 189.                          

 

Članak 2. 

 

Općina Bol opterećuje pravom 

građenja dio  čest. zem. 6073/2 k.o. Bol  u 

korist nositelja prava građenja- HEP operator 

distribucijskog sustava d.o.o. 

Elektrodalmacija Split. 

Pravo građenja osniva se radi 

izgradnje TS 10(20)/0,4 kV „BOL-15“ i prava 

služnosti za priključni KB 10(20) kV. 

 

Članak 3. 

 

Pravo građenja iz članka 2. na 

zemljištu iz članka 1. ovog ugovora osniva se 

bez naknade. 

 

Članak 4. 

 

Pravo građenja iz članka 2. ovog 

Ugovora osnovano na zemljištu iz članka 1. 

ovog ugovora osniva se na rok od 30 godina i 

može se prenositi na druge pravne i fizičke 

osobe koji su pravni slijednici nositelja prava 

građenja. 

Pravo građenja može se prenositi 

iznimno i na druge pravne i fizičke osobe koje 

mogu stjecati pravo vlasništva na temelju 

pravnog posla, te opteretiti, ali samo uz 

prethodnu suglasnost vlasnika zemljišta. 

 

Članak 5. 

 
Prava i obveze između HEP ODS d.o.o.  

Elektrodalmacija Split, kao nositelja prava građenja i 

Općine Bol, kao vlasnika zemljišta regulirat će se 

ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski 

zastupnik Općine Bol. 

Članak 6. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a biti će objavljena  u "Službenom 

glasniku" Općine Bol. 

 

Klasa: 021-01/14-01/73 

Ur. broj: 2104/02-14-02/01 

Bol, dana  05. lipnja 2014. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

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

 

Na temelju članka 60. Zakona o 

prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne 

novine” br. 82/2013) i na temelju članka 29. 

Statuta Općine Bol (“Službeni glasnik” 

Općine Bol br. 5/09), vijeće Općine Bol je na 
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4. sjednici  održanoj dana 3. lipnja 2014. 

godine donijelo 

 

O D L U K U 

o načinu obavljanja prijevoza putnika 

cestovnim vlakom 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom se odlukom propisuju uvjeti i 

način obavljanja prijevoza putnika cestovnim 

vlakom na području Općine Bol (u daljnjem 

tekstu: Općina), te uvjeti i postupak javnog 

natječaja za obavljanje prijevoza putnika 

cestovnim vlakom (u daljnjem tekstu: 

Natječaj). 

 

Članak 2. 

 

Prijevoz putnika cestovnim vlakom 

obavlja se na temelju ugovora o obavljanju 

prijevoza putnika cestovnim vlakom (u 

daljnjem tekstu: Ugovor), te na temelju uvjeta 

određenih ovom Odlukom. 

 

Članak 3. 

 

Na području Općine Bol mogu 

prometovati najviše dva cestovna vlaka. 

Ugovor za obavljanje prijevoza osoba 

cestovnim vlakom na području Općine Bol 

može zaključiti samo pravna ili fizička osoba 

koja ima mjesto stalnog prebivališta ili 

sjedišta isključivo na području Općine Bol. 

Jedna fizička ili pravna osoba može zaključiti 

jedan Ugovor za obavljanje prijevoza osoba 

cestovnim vlakom na području Općine Bol 

  

Članak 4. 

 

Ugovor se sklapa na vrijeme od 5 

godina uz godišnju naknadu. 

Visinu godišnje naknade određuje 

načelnik. 

 

Članak 5. 

 

Odluku o raspisivanju natječaja donosi 

načelnik. 

Natječaj raspisuje Jedinstveni upravni 

odjel Općine Bol (u daljnjem tekstu: 

Jedinstveni upravni odjel). 

Postupak natječaja provodi 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 

koje imenuje općinsko vijeće (u daljnjem 

tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo se sastoji od 

predsjednika i četiri člana. 

Sastav Povjerenstva je slijedeći: Doro 

Adulmar- predsjednik, Srečko Karmelić-član, 

Tomislav Marčić-član, Matko Baković-član i 

Ivica Šćepanović-član. 

 

Članak 6. 

 

Natječaj se provodi prikupljanjem 

pisanih ponuda. 

Prikupljanje pisanih ponuda je 

postupak u kojem ponuditelji ponude 

dostavljaju u pisanom obliku u  zatvorenoj 

omotnici sa naznakom:  

"NE OTVARATI – PONUDA NA 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA 

PUTNIKA CESTOVNIM VLAKOM", na 

adresu Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol. 

Rok za podnošenje ponuda iznosi 8 

dana. 

U razmatranje će se uzeti samo one 

ponude koje budu zaprimljene u pisarnici 

Općine unutar natječajnog roka bez obzira na 

način dostave. 

 

Članak 7. 

 

Natječaj se objavljuje na oglasnoj 

ploči i web stranicama Općine. 

Javni natječaj mora sadržavati: 

 djelatnost za koju se isti raspisuje 

 vrijeme na koje se sklapa ugovor 

 godišnji iznos naknade 

 način, mjesto i rok za podnošenje 

ponude na natječaj 

 iznos jamčevine koji treba položiti 

svaki ponuditelj 

 naznaku da ponuditelj koji odustane 

od ponude nakon javnog otvaranja 

ponuda gubi pravo na povrat uplaćene 

jamčevine 

 rok plaćanja naknade 
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 naznaku da se nepotpune ponude neće 

uzeti u obzir 

 isprave koje su potrebne kao prilog 

ponudi 

 mjesto i vrijeme javnog otvaranja 

ponuda 

 uvjete za odabir ponude 

 cijenu usluge prijevoza 

 relaciju i vrijeme prometovanja. 

 

Načelnik može u Odluci iz članka 5. ove 

Odluke propisati i druge uvjete koji mogu biti 

od značenja za provođenje natječaja. 

 

Članak 8. 

 

Ponuda na natječaj sadrži: 

 zahtjev sa osobnim podacima, 

 dokaz o uplaćenoj jamčevini, 

 dokaz da ponuditelj posjeduje sredstvo 

za obavljanje djelatnosti, tj. da u svom 

vlasništvu ima cestovni vlak, 

  isprave kojima ponuditelj dokazuje da 

je ovlašten za obavljanje prijevoza 

putnika cestovnim vlakom (izvadak iz 

Registra Trgovačkog suda ili Obrtnog 

registra). 

 potvrda porezne uprave, da je kao 

domaća osoba ispunila sve obveze 

plaćanja poreza i doprinosa, 

 potvrdu  Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine  da nema dospjelih a 

nepodmirenih obveza prema Općini 

po bilo kojoj osnovi, 

 dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila 

(prometna dozvola za vučno vozilo i 

priključna vozila),druge potvrde i 

dokaze u svezi sa uvjetima koje mora 

zadovoljavati cestovni vlak sukladno 

ovoj Odluci. 

Sve isprave podnose se u izvorniku ili 

ovjerenoj preslici. 

 

Članak 9. 

 

Natječaj se provodi javnim otvaranjem 

pristiglih ponuda. 

O postupku otvaranja ponuda sastavlja 

se zapisnik. 

Postupku otvaranja ponuda mogu biti 

nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe 

ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza 

ovlasti i osobe sa statusom ili bez statusa 

zainteresirane osobe. Pravo aktivnog 

sudjelovanja imaju samo ovlaštene ili 

opunomoćene osobe ponuditelja. 

Najpovoljnija ponuda utvrdit će se, uz 

ispunjenje uvjeta iz natječaja, na temelju 

kriterija estetskog izgleda cestovnog vlaka. 

Prednost pri odabiru ponude, uz ispunjenje 

uvjeta iz natječaja, ima raniji pružatelj usluge 

prijevoza cestovnim vlakom. 

 

Članak 10. 

 

Prijedlog Odluke o najpovoljnijoj 

ponudi sa zapisnikom o provedenom 

natječaju, Povjerenstvo u roku od najviše 

osam (8) dana od javnog otvaranja ponuda, 

dostavlja načelniku na donošenje. 

Natječaj se smatra zaključenim danom 

konačnosti Odluke o prihvaćenoj ponudi. 

Načelnik zadržava pravo da ne prihvati ni 

jednu prispjelu ponudu. 

 

Članak 11. 

 

Odluka o izboru ponuditelja posebice 

sadrži: 

  ime i adresu ponuditelja, 

  vrijeme na koje se sklapa ugovor, 

  iznos naknade, 

  rok za sklapanje ugovora. 

 

Članak 12. 

 

Odluka o izboru ponuditelja dostavlja 

se svim ponuditeljima u roku od osam (8) 

dana od dana donošenja. 

Na Odluku o izboru ponuditelja  

ponuditelji imaju pravo žalbe nadležnom 

drugostupanjskom tijelu putem Jedinstvenog 

upravnog odjela. 

 

Članak 13. 

 

Ponuditeljima koji ne uspiju u 

natječaju, uplaćena jamčevina vratit će se u 

roku od osam (8) dana od dana zaključivanja 

natječaja, dok se onom ponuditelju koji bude 
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izabran kao najpovoljniji uračunava u 

naknadu. 

Ponuditelju koji odustane od ponude 

do javnog otvaranja ponuda, uplaćena 

jamčevina vratit će se u roku od osam (8) 

dana od dana zaprimanja izjave o odustanku 

od ponude. 

 

Članak 14. 

 

Ponuditelj kojega je ponuda utvrđena 

kao najpovoljnija, sklapa s Općinom Ugovor 

u roku od osam  (8) dana od dana konačnosti 

Odluke o najpovoljnijoj ponudi. 

Ako ponuditelj iz stavka 1. ovog 

članka ne sklopi Ugovor, smatra se da je 

odustao od ponude, u kojem slučaju se 

raspisuje ponovni natječaj. 

Ugovorom se uređuje način obavljanja 

prijevoza putnika cestovnim vlakom u skladu 

sa ovom Odlukom. 

Ugovor se sklapa nakon podmirivanja 

ponuđenog godišnjeg iznosa u natječaju 

(jamčevina se uračunava u iznos naknade), a 

za slijedeće četiri godine naknada se plaća u 

dvije jednake rate, na način da se prva rata 

uplaćuje do 15. ožujka, a druga rata do 01. 

kolovoza. 

 

Članak 15. 

 

Ugovor  prestaje istekom vremena na 

koji je sklopljen. 

 ako ugovaratelj prestane ispunjavati 

uvjete za obavljanje djelatnosti, 

 ako ugovaratelj ne plaća naknadu, 

 prestankom pravne ili smrću fizičke 

osobe ugovaratelja, 

 otkazom ugovora, 

 sporazumom stranaka. 

 

Ugovor će se otkazati i ukoliko se 

ugovaratelj ne pridržava odredbi ove Odluke i 

drugih pozitivnih propisa koji reguliraju 

obavljanju predmetne djelatnosti. 

 

Članak 16. 

 

Prijevoz putnika cestovnim vlakom se 

odvija u skladu s općim planom organizacije 

javnog prometa po naseljima Općine Bol. 

Plan javnog prijevoza putnika 

cestovnim vlakom (red vožnje, stajališta i dr.) 

donosi načelnik Općine Bol svojim 

zaključkom. 

Ukrcaj-iskrcaj putnika se može vršiti 

samo na označenim stajalištima. 

Odluku o maksimalnoj cijeni usluge 

prijevoza cestovnim vlakom određuje 

načelnik Općine Bol svojim zaključkom. 

 

Članak 17. 

 

Za vrijeme obavljanja prijevoza 

putnika, prijevoznik odnosno vozač dužan je 

u vlaku imati: 

 ugovor o obavljanju prijevoza putnika 

cestovnim vlakom, 

 za vozača dokument da je zaposlen 

kod prijevoznika, odnosno iskaznicu   

vozača zaposlenog kod prijevoznika, 

  grafički plan Bola,  

  izvadak iz cjenika usluga prijevoza ( 

na hrvatskom, engleskom i 

njemačkom jeziku), 

  fiskalnu blagajnu, odnosno 

poslovanje usklađeno sa Zakonom o 

fiskalizaciji. 

 

Članak 18. 

 

Za vrijeme prijevoza, vozač mora biti 

uredno odjeven, uljudno se odnositi prema 

putnicima i ne smije puštiti za vrijeme vožnje.            

 

Članak 19. 

 

Prijevoznik odnosno vozač prima 

putnike na stajalištu vlaka. Vlak se ne smije 

zaustavljati izvan označenog stajališta.  

 

Članak 20. 

 

Po završetku vožnje vozač je dužan 

pregledati vlak, te eventualno nađene stvari 

predati policiji. 

Ako se vlasnik stvari nađenih u vozilu 

ne javi u roku od osam dana, s njima se 

postupa po propisima o nađenim stvarima. 
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Članak 21. 

 

Cestovni vlak mora, osim zakonom 

predviđenih uvjeta, imati osigurano najmanje 

jedno mjesto za invalide i dječja kolica. 

Cestovni vlak koji ne zadovoljava 

uvjete iz stavka 1. ovog članka mora, u 

prelaznom roku od 12 mjeseci od dana 

potpisivanja Ugovora sa Općinom Bol,  

uskladiti tehničke karakteristike vozila sa 

odredbama propisanim u stavku 1. ovog 

članka. 

Članak 22. 

 

Stajališta cestovnog vlaka obilježavaju 

se odgovarajućim vertikalnim znakom i 

oznakom na kolniku, sukladno zakonu i 

provedbenim propisima.  

Na vertikalnom znaku upisuje se naziv 

stajališta, red vožnje i izvod iz tarife. 

 

Članak 23. 

 

Na stajalištima cestovnog vlaka ne 

smiju se parkirati druga vozila. 

Troškove održavanja i obnove 

stajališnih oznaka (vertikalnih i 

horizontalnih), troškove uređenja javnih 

površina za namjenu stajališta i postave nove 

stajališne signalizacije snosi Općina Bol. 

Za stajališta se ne plaća pristojba za 

korištenje javno prometne površine. 

 

Članak 24. 

 

Inspekcijski nadzor nad izvršavanjem 

odredaba ove odluke obavlja inspekcija 

Republičkog inspektorata Ministarstva 

pomorstva prometa i infrastrukture, djelatnici 

Ministarstva unutrašnjih poslova i komunalni 

redar Općine Bol. 

 

Članak 25. 

 

Novčanom kaznom od 500,00 do 

10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 

pravna osoba, novčanom kaznom 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, novčanom 

kaznom od 100,00 do 2.000,00 kuna kaznit će 

se fizička osoba ako: 

 obavlja javni prijevoz osoba suprotno 

odredbama članaka 2., 15., 16., 17., 

18., 19. i 20. ove odluke. 

 

 

Članak 26. 

 

Ova odluka stupa na snagu dan nakon 

objave u "Službenom glasniku” Općine Bol.  

Stupanjem na snagu ove odluke 

prestaje vrijediti Odluka o načinu obavljanja 

prijevoza putnika cestovnim vlakom 

“Službeni glasnik” Općine Bol 1/2000). 

 

Klasa: 021-05/14-01/70 

Ur.broj: 2104/02-14-02/01 

Bol, 5. lipnja 2014. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

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

 

Na temelju članka 46. Statuta općine 

Bol (Službeni glasnik općine Bol br. 5/2009) i 

na temelju članka 6. Ugovora o zakupu doma 

za stare i nemoćne osobe u Bolu, vijeće 

općine Bol je na 4/2014 sjednici dana  03. 

lipnja 2014. donijelo  

 

 

ODLUKU 

o osnivanju povjerenstva 

za dom za stare i nemoćne osobe 

 

Članak 1. 

 

Povjerenstvo je sastavljeno od 

predstavnika općine Bol i predstavnika Cor 

Meridijanum ustanova za starije i nemoćne 

osobe iz Podstrane, koja je zakupnik poslovne 

zgrade Dom za stare i nemoćne osobe na Bolu 

na temelju ugovora ovjerenog kod javnog 

bilježnika Mirjane Popovac broj OU-

290/2004. 
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Članak 2. 

 

Povjerenstvo je savjetodavno tijelo 

koje je dužno u tijeku trajanja ugovora o 

zakupu poslovne zgrade zajednički rješavati 

sve u međuvremenu nastale probleme, te 

davati prijedloge za poboljšanje rada i 

poslovanja. 

Članak 3. 

 

Povjerenstvo će posebno sudjelovati 

pri donošenju svih akata Doma, osim onih 

koje samostalno donosi ravnatelj, raspravljati 

o godišnjem programu rada i razvoja Doma i 

nazirati njegovu provedbu, raspravljati o 

financijskom planu i godišnjem obračunu, te o 

izvješću poslovanja, davati prijedloge i 

mišljenja o svim relevantnim pitanjima za rad 

i poboljšanje rada Doma. 

 

Članak 4. 

 

Članovi povjerenstva su: 

1. Doro Adulmar, predsjednik 

2. Ivica Ščepanović, predstavnik općine 

Bol 

3. Zvonko Marić, predstavnik općine Bol 

4. Višnja Cvitešić, predstavnik Cor 

Meridijanum 

5. Antonija Bilandžić, predstavnik Cor 

Meridijanum 

 

Članak 5. 

 

Ova odluka stupa na snagu dan nakon 

objave u Službenom glasniku općine Bol. 

 

Klasa: 021-05/13-01/180 

Broj: 2104/14-02/01 

Bol, 05. lipnja 2014  

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

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

 

Temeljem članka 41. Stavak 1. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(NN 10/97, 107/07 i 94/13) vijeće općine Bol 

je na 4/2014 sjendici dana  3. lipnja 2014. 

godine, donijelo  

ZAKLJUČAK 

o davanju prethodne suglasnosti 

 

Članak 1. 

 

Daje se prethodna suglasnost na Statut 

Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol u tekstu koje 

je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića na 

sjednici dana 12. svibnja 2014. godine. 

 

Članak 2. 

 

Ovaj zaključak će se objaviti u 

„Službenom glasniku“ općine Bol i sastavni 

je dio Statuta   

 

Klasa:021-05/14-01/76 

Ur. broj: 2104/02-14-02/01 

Bol, 05. lipnja 2014. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

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

 

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  18. 

prosinca 2013. godine donio je  

 

 

O D L U K U 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 

Članak 1. 

 

Općina Bol dodjeljuje novčanu 

nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna Irmi 

Soljačić za završeni stručni studij 

management malog poduzeća. 
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Članak 2. 

 

Ova  odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom 

glasniku" Općine Bol. 

 

Obrazloženje: 

Na temelju članka 14. stavak 1. 

Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih 

nagrada učenicima i studentima („Službeni 

glasnik“ Općine Bol br. 01/10) načelnik 

Općine Bol je dana 18. prosinca 2013. godine 

donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane 

nagrade Irmi Soljačić u iznosu od 1.000,00 

kuna. 

Člankom 14. stavak 1. Odluke je 

propisano da će se studentima sa područja 

općine dodijeliti jednokratna novčana nagrada 

za završeni preddiplomski sveučilišni studij 

(prvostupnik)  u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Budući da je Irma Soljačić dostavila 

Potvrdu Sveučilišta u Splitu, Ekonomskog 

fakulteta, klasa: 602-04/13-15/1524, ur.broj: 

2181-196-05-05-13-01 od 26. rujna 2013. 

godine kojom se potvrđuje da je završila 

stručni Management malog poduzeća smjer 

financije dana 23. rujna 2013. godine i time 

stekla stručni naziv Stručna prvostupnica 

(baccalaurea) ekonomije, te da ima 

prebivalište na području Općine Bol, 

odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 022-01/10-01/45 

Ur. broj: 2104/02-13-02/01 

Bol,  18. prosinca 2013. godine 

 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

 

 Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli 

novčane pomoći i novčanih nagrada 

učenicima i studentima („Službeni glasnik“ 

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

Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, 

broj 5/09) načelnik Općine Bol dana  26. 

veljače 2014. godine donio je  

 

O D L U K U 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 

Članak 1. 

 

Općina Bol dodjeljuje novčanu 

nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna Andrei 

Cvitanić za završeni preddiplomski 

sveučilišni studij socijalnog rada. 

 

Članak 2. 

Ova  odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom 

glasniku" Općine Bol. 

 

Obrazloženje: 

 

Na temelju članka 14. stavak 1. 

Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih 

nagrada učenicima i studentima („Službeni 

glasnik“ Općine Bol br. 01/10) načelnik 

Općine Bol je dana 26. siječnja 2014. godine 

donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane 

nagrade Andrei Cvitanić u iznosu od 1.000,00 

kuna. 

Člankom 14. stavak 1. Odluke je 

propisano da će se studentima sa područja 

općine dodijeliti jednokratna novčana nagrada 

za završeni preddiplomski sveučilišni studij 

(prvostupnik)  u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Budući da je Andrea Cvitanić 

dostavila Potvrdu Sveučilišta u Zagrebu, 

Pravnog fakulteta, klasa: UP I 034-04/13-2/1, 

ur.broj: 251-55-13-22 od 21. lipnja 2013. 

godine kojom se potvrđuje da je završila 

preddiplomski sveučilišni studij socijalnog 

rada dana 21. lipnja 2013. godine i time stekla 

stručni naziv Stručna prvostupnica 

(baccalaurea) socijalnog rada, te da ima 

prebivalište na području Općine Bol, 

odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 602-01/14-01/13 

Ur. broj: 2104/02-14-02/02 

Bol,  26. veljače 2014. godine 

 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

veljače 2014. godine donio je  

 

O D L U K U 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 

Članak 1. 

 

Općina Bol dodjeljuje novčanu 

nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna 

Lucijani Kusanović za završeni 

preddiplomski sveučilišni studij 

Građevinarstva. 

 

Članak 2. 

 

Ova  odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom 

glasniku" Općine Bol. 

 

Obrazloženje: 

 

Na temelju članka 14. stavak 1. 

Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih 

nagrada učenicima i studentima („Službeni 

glasnik“ Općine Bol br. 01/10) načelnik 

Općine Bol je dana 26. siječnja 2014. godine 

donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane 

nagrade Lucijani Kusanović u iznosu od 

1.000,00 kuna. 

Člankom 14. stavak 1. Odluke je 

propisano da će se studentima sa područja 

općine dodijeliti jednokratna novčana nagrada 

za završeni preddiplomski sveučilišni studij 

(prvostupnik)  u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Budući da je Lucijana Kusanović 

dostavila Potvrdu Sveučilišta u Splitu, 

Fakulteta građevinarstva, arhitekture i 

geodezije, klasa: 602-04/13-14/0001, ur.broj: 

2181/208/01-13-368 od 5. rujna 2013. godine 

kojom se potvrđuje da je završila 

preddiplomski sveučilišni studij 

Građevinarstva dana 05. rujna 2013. godine i 

time stekla stručni naziv Stručna prvostupnica 

(baccalaurea) građevinarstva, te da ima 

prebivalište na području Općine Bol, 

odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 602-01/14-01/10 

Ur. broj: 2104/02-14-02/02 

Bol,  26. veljače 2014. godine 

 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

 

 Temeljem članka 13. Odluke o dodjeli 

novčane pomoći i novčanih nagrada 

učenicima i studentima („Službeni glasnik“ 

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

Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, 

broj 5/09) načelnik Općine Bol dana  03. 

ožujka 2014. godine donio je  

 

O D L U K U 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 

Članak 1. 

 

Općina Bol dodjeljuje novčanu 

nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna učeniku 

Jakovu Kruniću za postignut odličan uspjeh 

u drugom razredu prirodoslovno-matematičke 

gimnazije u Splitu. 

 

Članak 2. 

 

Ova  odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom 

glasniku" Općine Bol. 

 

Obrazloženje: 

 

Na temelju članka 13. Odluke o 

dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada 

učenicima i studentima („Službeni glasnik“ 

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

dana 03. ožujka 2014. godine donio Odluku o 

dodjeli jednokratne novčane nagrade Jakovu 

Kruniću u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Člankom 13. Odluke je propisano da 

će se srednjoškolcima sa područja Općine Bol 

koji se školuju izvan općine u školskim 

programima kojih nema na području Općine 

Bol dodijeliti jednokratna novčana pomoć za 
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odličan uspjeh   u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Budući da je Jakov Krunić dostavio 

Svjedodžbu III. Gimnazije Split,  Klasa: 602-

03/13-01/59, Ur.broj: 2181-169-13-01-17 od 

18. lipnja 2013. kojom se potvrđuje da je 

učenik drugi razred prirodoslovno-

matematičke gimnazije završio sa odličnim 

uspjehom, te da ima prebivalište na području 

Općine Bol, odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 602-01/14-01/16 

Ur. broj: 2104/02-14-02/02 

Bol,  03. ožujka 2014. godine 

 
 NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

 

Temeljem članka 13. Odluke o dodjeli 

novčane pomoći i novčanih nagrada 

učenicima i studentima („Službeni glasnik“ 

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

Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, 

broj 5/09) načelnik Općine Bol dana  05. 

svibnja 2014. godine donio je  

 

O D L U K U 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 

Članak 1. 

 

Općina Bol dodjeljuje novčanu 

nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna učenici 

Doris Ivičević za postignut odličan uspjeh u 

drugom razredu jezične gimnazije u Splitu. 

 

Članak 2. 

 

Ova  odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom 

glasniku" Općine Bol. 

 

Obrazloženje: 

 

Na temelju članka 13. Odluke o 

dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada 

učenicima i studentima („Službeni glasnik“ 

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

dana 05. svibnja 2014. godine donio Odluku o 

dodjeli jednokratne novčane nagrade Doris 

Ivičević u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Člankom 13. Odluke je propisano da 

će se srednjoškolcima sa područja Općine Bol 

koji se školuju izvan općine u školskim 

programima kojih nema na području Općine 

Bol dodijeliti jednokratna novčana pomoć za 

odličan uspjeh   u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Budući da je Doris Ivičević dostavila 

Svjedodžbu I. Gimnazije Split,  Klasa: 602-

03/13-06/11, Ur.broj: 2181-167-13-01-10 od 

18. lipnja 2013. kojom se potvrđuje da je 

učenica drugi razred jezične gimnazije 

završila sa odličnim uspjehom, te da ima 

prebivalište na području Općine Bol, 

odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 602-01/14-01/8 

Ur. broj: 2104/02-14-02/02 

Bol,  05. svibnja 2014. godine 

 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

 

 Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli 

novčane pomoći i novčanih nagrada 

učenicima i studentima („Službeni glasnik“ 

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

Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, 

broj 5/09) načelnik Općine Bol dana  25. 

travnja 2014. godine donio je  

 

O D L U K U 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 

Članak 1. 

 

Općina Bol dodjeljuje novčanu 

nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna Nikici 

Trutaniću za završeni preddiplomski 

sveučilišni studij Poslovne ekonomije. 

 

Članak 2. 

 

Ova  odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom 

glasniku" Općine Bol. 
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Obrazloženje: 

 

Na temelju članka 14. stavak 1. 

Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih 

nagrada učenicima i studentima („Službeni 

glasnik“ Općine Bol br. 01/10) načelnik 

Općine Bol je dana 25. travnja 2014. godine 

donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane 

nagrade Nikici Trutaniću u iznosu od 

1.000,00 kuna. 

Člankom 14. stavak 1. Odluke je 

propisano da će se studentima sa područja 

općine dodijeliti jednokratna novčana nagrada 

za završeni preddiplomski sveučilišni studij 

(prvostupnik)  u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Budući da je Nikica Trutanić dostavio 

Potvrdu Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomskog 

fakulteta, klasa: 602-04/06-01/1, ur.broj: 

3804-18/41-14-4 od 03. veljače 2014. godine 

kojom se potvrđuje da je završio 

preddiplomski sveučilišni studij Poslovne 

ekonomije dana 27. siječnja 2014. godine i 

time stekao akademski naziv Sveučilišni 

prvostupnik (baccalaureus) ekonomije, te da 

ima prebivalište na području Općine Bol, 

odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Klasa: 602-01/14-01/41 

Ur. broj: 2104/02-14-02/01 

Bol,  25. travnja 2014. godine 

 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

 

Temeljem članka 47. Statuta Općine 

Bol  (»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 

5/09), članka 15. stavka 3. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu ("Narodne 

novine" broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 

110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 

153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 5. 

Odluke o komunalnim  djelatnostima koje se 

mogu obavljati na temelju   pisanog ugovora 

("Službeni glasnik" Općine Bol, br. 2/07), 

načelnik Općine Bol Tihomir Marinković, 

donio je  

  

 

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja o 

povjeravanju 

komunalnih poslova 

  

Članak 1. 

  

Načelnik Općine Bol donosi odluku o 

raspisivanju javnog natječaja za obavljanje  

komunalne djelatnosti temeljem pisanog 

ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta.  

Načelnik Općine Bol ovlašćuje 

Jedinstveni upravni odjel Općine Bol da 

objavi natječaj o raspisivanju natječaja o 

povjeravanju komunalnih poslova sukladno 

Odluci o komunalnim djelatnostima koje se 

mogu obavljati na temelju pisanog ugovora 

(»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 2/07).  

  

Članak 2. 

  

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objave u “Službenom glasniku” Općine Bol.  

  

Klasa: 022-01/14-01/12 

Ur. broj: 2104/02-14-02/01  

Bol, 15. svibnja 2014. godine 

 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

 

Temeljem članka 47. Statuta Općine 

Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 

5/09), članka 5. Odluke o  načinu obavljanja 

prijevoza putnika cestovnim vlakom 

(»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 5/14), 

Općinski načelnik Općine Bol, dana 6. lipnja 

2014. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o raspisivanju natječaja za obavljanje 

prijevoza putnika cestovnim vlakom 

na području Općine Bol 

 

Članak 1. 

 

Načelnik Općine Bol donosi odluku o 

raspisivanju natječaja za zaključivanje 2 
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ugovora za obavljanje prijevoza putnika 

cestovnim vlakom  na području Općine Bol. 

  Ugovor se zaključuje na vrijeme od 5 

godina uz godišnju naknadu u iznosu 

50.000,00 kuna. 

Načelnik Općine Bol ovlašćuje 

Jedinstveni upravni odjel Općine Bol da 

objavi natječaj za obavljanje prijevoza 

putnika cestovnim vlakom  na području 

Općine Bol sukladno Odluci o  načinu 

obavljanja prijevoza putnika cestovnim 

vlakom (»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 

5/14) 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka  stupa na snagu danom 

objave u  “Službenom glasniku” Općine Bol. 

 

Klasa: 363-01/04-01/184 

Ur. broj: 2104/02-14-02/01 

Bol,  6. lipnja 2014. godine 

 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

 

Na temelju članka 26. stavka 4. 

Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, 

broj 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 

80/10) i članka 47 Statuta („Službeni 

glasnik“, broj 5/09), načelnik Općine Bol 

dana 2. lipnja 2014. godine donio je 

O D L U K U 

o visini naknade dobrovoljnim 

vatrogascima koji nisu u 

radnom odnosu, kad sudjeluju u 

vatrogasnoj intervenciji 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom određuje visina i 

uvjeti za dobivanje naknade za dobrovoljne 

vatrogasce koji nisu u radnom odnosu, kad 

sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na 

području Općine Bol. 

 

Članak 2. 

Visina naknade iz članka 1. ove 

Odluke po satu rada istovjetna je prosječnoj 

naknadi koju po satu obavljanja poslova 

profesionalnog vatrogasca ostvaruje pripadnik 

(profesionalni vatrogasac) DVD-a Bol u 

posljednja tri mjeseca tekuće godine. 

Visina naknade utvrđena u smislu 

prethodnog stavka predstavlja neto iznos. 

 

Članak 3. 

Pravo na isplatu naknade iz članka 2. ove 

Odluke ima dobrovoljni vatrogasac koji nije u 

radnom odnosu pod uvjetom: 

 da mu matično dobrovoljno 

vatrogasno društvo u pisanom obliku 

potvrdi kada je, gdje i koliko sati 

sudjelovao u vatrogasnoj intervenciji 

na području Općine Bol, 

 da u preslici priloži iskaznicu 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tj. 

uvjerenje iste službe ili drugi dokaz iz 

kojeg je vidljivo da je u vrijeme 

sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji 

imao status nezaposlene osobe, 

 da priloži uvjerenje nadležne školske, 

odnosno visokog učilišta kao dokaz da 

se u vrijeme sudjelovanja u 

vatrogasnoj intervenciji nalazio na 

redovnom školovanju, odnosno 

redovnom studiranju, ukoliko se radi o 

učeniku, odnosno studentu. 

Članak 4. 

Isplata naknade u smislu ove Odluke 

vršit će se iz Proračuna Općine Bol na teret 

sredstava planiranih za financiranje 

vatrogastva. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon 

objave u “Službenom glasniku Općine Bol ” 

KLASA: 022-01/14-01/10 

URBROJ: 2104/02-14-02/01 

Bol,2. lipnja 2014. godine                                

N 
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NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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