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OPĆINE BOL
List izlazi po potrebi

28.studeni 2016. godine

Godina XX - Broj 08/2016

ODLUKE VIJEĆA
Na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o prijevozu
u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj
82/13) i članka 29. Statuta Općine Bol ("Službeni
glasnik" broj 5/09, 11/14 I 1/15) Općinsko vijeće
Općine Bol, na sjednici 5/2016 održanoj 24.
studenog 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o autotaksi prijevozu

3. vozač autotaksi vozila je osoba koja upravlja
autotaksi vozilom i ima položen ispit iz članka 27.
ove Odluke,
4. autotaksi vozilo je osobni automobil (osobni
automobil je motorno vozilo namijenjeno za
prijevoz osoba koje, osim sjedala za vozača, ima
najviše osam sjedala), namijenjen za obavljanje
autotaksi prijevoza, a ispunjava uvjete određene
propisom kojim se utvrđuju posebni uvjeti za
vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i
prijevoz za vlastite potrebe te ovom Odlukom,

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje organizacija i način
obavljanja autotaksi prijevoza na području Općine
Bol (u daljnjem tekstu: Općina), autotaksi vozila,
autotaksi stajališta i cijena usluge autotaksi
prijevoza.

5. dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza je akt
na temelju kojeg se obavlja autotaksi prijevoz na
području i sa područja Općine.

Članak 2.
Autotaksi prijevoz se obavlja sukladno zakonu
kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu (u
daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.

Članak 4.
Autotaksi prijevoz na području i sa područja
Općine obavlja se na temelju dozvole za obavljanje
autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola).

Članak 3.
Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju
sljedeće značenje:

Naknada za Dozvolu se plaća u iznosu od 1.000,00
kuna po registriranom sjedalu za putnike.

1. autotaksi prijevoz je djelatnost prijevoza
putnika koja se obavlja osobnim automobilom ako
se putnik ili skupina putnika uzima na jednom
mjestu, a prijevoz obavlja temeljem jedne
narudžbe i uz jedno plaćanje naknade za obavljeni
prijevoz,
2. autotaksi prijevoznik je pravna ili fizička osoba
koja obavlja djelatnost autotaksi prijevoza,

II. ORGANIZACIJA
PRIJEVOZA

OBAVLJANJA

AUTOTAKSI

Dozvolu iz stavka 1. ovoga članka izdaje
Jedinstveni upravni odjel Općine Bol (u daljnjem
tekstu: Odjel).
Dozvola se izdaje na vrijeme od pet godina.
Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo
autotaksi prijevoznik kojem je izdana.
Odjel vodi upisnik izdanih dozvola.
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autotaksi prijevoznik ne ispunjava uvjete iz članka
6. i 7. ove Odluke.

Članak 5.
Dozvola sadrži: ime i prezime odnosno naziv i
prebivalište/sjedište
autotaksi
prijevoznika,
područje na kojem će se autotaksi prijevoz
obavljati, vrijeme važenja te tip i registarsku
oznaku vozila.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole
donosi Odjel.
Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka, autotaksi
prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu
sukladno zakonu.

Oblik i sadržaj dozvole, visinu naknade za
izdavanje dozvole te sadržaj i način vođenja
upisnika iz članka 4. stavka 5. ove Odluke utvrđuje
načelnik Općine Bol (u daljnjem tekstu: Načelnik).

Članak 9.
Autotaksi prijevoznik može podnijeti Odjelu
zahtjev za obnovu dozvole najkasnije tri mjeseca
prije isteka njezina važenja.

Autotaksi prijevoznik je dužan najkasnije u roku od
30 dana od dana izdavanja dozvole započeti s
obavljanjem autotaksi prijevoza.

Zahtjev za obnovu dozvole mora sadržavati
dokumentaciju propisanu člankom 7. ove Odluke.

Članak 6.
Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi sa
sjedištem/ prebivalištem na području Općine
koja:

Odjel će odobriti zahtjev za obnovu dozvole ako
autotaksi prijevoznik u cijelosti ispunjava uvjete za
dobivanje dozvole u smislu članka 6. i 7. ove
Odluke.

1. ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi
prijevoza,

Odjel će odbiti zahtjev za obnovu dozvole ako:

2. ima položen ispit odnosno zaposlenog vozača s
položenim ispitom iz članka 27. ove Odluke,

1. autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga
nije obavljao autotaksi prijevoz za koji traži
obnovu u razdoblju od 30 dana uzastopno ili ako
se nije pridržavao uvjeta za obavljanje autotaksi
prijevoza propisanih ovom Odlukom,

3. dokaže da autotaksi vozilo kojim će obavljati
autotaksi prijevoz ispunjava uvjete iz članka 21.
ove Odluke.

2. je autotaksi prijevoznik u razdoblju važenja
dozvole više od dva puta prekršio odredbe ove
Odluke, Zakona i drugih propisa koji se odnose na
autotaksi prijevoz, što se utvrđuje na osnovu
evidencije koju vode tijela koja provode nadzor
sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u
cestovnom prometu te pravomoćnih presuda
sudbenih tijela.

Članak 7.
Dozvola se izdaje na osnovu pisanog zahtjeva
prijevoznika.
Uz zahtjev, prijevoznik mora priložiti i slijedeće
dokumente:
1. licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,

Rješenje o odbijanju zahtjeva za obnovu dozvole
donosi Odjel.

2. uvjerenje o položenom ispitu iz članka 27. ove
Odluke,

Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka, autotaksi
prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu
sukladno zakonu.

3. presliku prometne dozvole,
4. cjenik usluge autotaksi prijevoza,

Članak 10.
Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje važiti prije
isteka vremena na koje je izdana u sljedećim
slučajevima:
1. prestankom važenja licencije,

5. izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o
ispitivanju taksimetra.
Članak 8.
Odjel će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ako
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Članak 12.
Autotaksi prijevoznik sa sjedištem odnosno
prebivalištem izvan područja Općine može
obavljati autotaksi prijevoz na području Općine
isključivo ako mu je područje Općine krajnje
odredište za pružanje usluge autotaksi prijevoza ili
ako je u prolazu.

3. ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati
bilo koji od uvjeta na osnovu kojih je dobio
dozvolu,
4. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke
osobe autotaksi prijevoznika,

III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA
5. ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih
razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju
izdane dozvole uzastopno 30 dana,

Članak 13.
Autotaksi prijevoz obavlja se u vremenu od 00,00
do 24,00 sata, tijekom cijele godine.

6. ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih
razloga ne obavlja autotaksi prijevoz u vrijeme
određenog dežurstva.

Članak 14.
Autotaksi vozač u pravilu preuzima putnike za
prijevoz na autotaksi stajalištu prema redoslijedu
autotaksi vozila. Putnik ima pravo izbora vozila.

7. ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz
sukladno odredbama zakona, drugih propisa i ove
Odluke.

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

8. ako uredno ne plaća naknadu za Dozvolu.
Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi
Odjel.
Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka, autotaksi
prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu
sukladno zakonu.

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

Članak 11.
Na području Općine autotaksi prijevoznik mora
obavljati uslugu javnog prijevoza najmanje u
razdoblju od 1. travnja do 31. listopada tekuće
godine.

Članak 15.
Autotaksi prijevoznik za obavljanje autotaksi
prijevoza osoba dužan je imati u vozilu:
-ovjereni cjenik usluga autotaksi prijevoza (na
hrvatskom i engleskom jeziku),
- dozvolu za obavljanje autotaksi prometa ili
ovjerenu presliku,
- za autotaksi vozača dokument da je zaposlen kod
autotaksi prijevoznika,
- fotografiju vozača s njegovim imenom i
prezimenom, te označenim brojem Dozvole (ovaj
dokument izdaje i ovjerava općina Bol),
- plan grada
- knjigu žalbe.

Neobavljanje usluge u vremenu iz stavka 1. je
razlog za odbijanje zahtjeva za obnovu Dozvole,
odnosno razlog za prestanak važenja dozvole prije
isteka vremena na koji je izdana.
U ostalom razdoblju godine najmanje 1 autotaksi
prijevoznik treba biti dežuran za pružanje usluga
autotaksi prijevoza.
Listu dežurstva za ostalo vrijeme u godini određuje
načelnik Općine.

Članak 16.
Autotaksi prijevoznik dužan je:

Neobavljanje usluge iz stavka 3. i 4. ovog članka je
razlog za odbijanje zahtjeva za obnovu Dozvole,
odnosno razlog za prestanak važenja dozvole prije
isteka vremena na koji je izdana.

- pružiti uslugu svakoj osobi koja prijevoz naruči
neposredno ili telefonom, bez obzira na dužinu
vožnje, osim u slučaju ako je naručitelj pod
utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava te
3
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ako su naručitelj ili njegova prtljaga prljavi u tolikoj
mjeri da bi mogli oštetiti ili uprljati unutrašnjost
vozila ili je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može
stati u prostor za prtljagu,
- primiti i prtljagu putnika koja se može smjestiti u
spremište za prtljagu,
- prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno
putem koji odredi putnik, ako nije u suprotnosti s
prometnim propisima,
- osigurati putniku da dođe do drugog vozila u
slučaju da uslijed kvara prijevoznik nije u
mogućnosti naručeni prijevoz obaviti do
odredišta.
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ugrađen taksimetar odobrenog tipa, umjeren i
postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu,
– ovjeren cjenik autotaksi usluge postavljen na
korisniku vidljivom mjestu u vozilu,
– ugrađenu svjetleću oznaku »TAXI« na krovu
vozila, koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno
za vožnju,
– na svjetlećoj oznaci »TAXI« istaknut evidencijski
broj taksi prijevoznika,
– najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata
od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena
na desnoj strani vozila,
– ugrađeno stražnje svjetlo za maglu u skladu s
Pravilnikom ECE-R 48,
– ugrađen uređaj za istodobno uključivanje svih
pokazivača smjera u skladu s Pravilnikom ECE-R
48.
Prijevoznik koji već obavlja djelatnost autotaksi
prijevoza, a mijenja vozilo, kao i prijevoznik koji
tek počinje obavljati djelatnost autotaksi
prijevoza, mora posjedovati vozilo koje mora
ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– ugrađene sigurnosne pojaseve na svim
sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 14 i ECE-R
16,
– ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima u
skladu s Pravilnikom ECE-R 25 i ECE R 17,
– ugrađen klima-uređaj,
– ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS) u
skladu s Pravilnikom ECE-R 13,
– ugrađene zračne jastuke najmanje za vozača i
suvozača,
– ugrađeno treće kočno svjetlo u skladu s
Pravilnikom ECE-R 48,
– ako je vozilo opremljeno vučnom kukom, ista
mora biti EURO izvedbe,
– zapremina prtljažnog prostora smije iznositi
najmanje 310 litara (VDA).

Članak 17.
Autotaksi prijevoznik, koji pruža uslugu sa taksi
stajališta, dužan je uključiti taksimetar u trenutku
ukrcaja putnika u vozilo i isključiti ga u trenutku
dolaska na odredište.
Kad je prijevoz naručen telefonom, za uslugu
prijevoza putnika sa područja općine Bol do bilo
kojeg odredišta, onda se taksimetar uključuje u
trenutku ukrcaja putnika
Na narudžbe usluge prijevoza telefonom,
autotaksi prijevoznik je dužan unaprijed
obavijestiti putnika o približnoj cijeni usluge.
Članak 18.
Autotaksi prijevoznik dužan je izdati račun za
obavljeni prijevoz.
Račun mora pored podataka predviđenih
propisima sadržavati elemente:
- datum vožnje,
- polazište i odredište,
- vrijeme obavljanja vožnje,
- novčani iznos naknade
- potpis vozača i pečat autotaksi prijevoznika.

Članak 20.
U autotaksi vozilu zabranjeno je pušenje.

Članak 21.a
Autotaksi prijevoznik može vozilo koristiti za
oglašavanje i isticanje reklamnih poruka, ali
isključivo na prednjoj i stražnjoj strani vozila.
Zabranjuje se isticanje reklamnih poruka i oglasa
na staklima vozila.
Isticanjem reklamnih poruka i oglasa ne smije se
vrijeđati javni moral.

IV. AUTOTAKSI VOZILO

V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE

Članak 21.
Osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz
mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete: -

Članak 22.
Autotaksi stajalište je uređeno mjesto na kojima
stoji autotaksi vozilo i prima putnike.

Članak 19.
Autotaksi prijevoznik dužan je po završetku
prijevoza pregledati vozilo, nađene stvari prijaviti
policiji.
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usluge autotaksi prijevoza za relacije duže od 40
km, za vožnju po „makadamu“i za prijevoz kućnih
ljubimaca.

Stajalište u smislu ove Odluke je u ulici Vladimira
Nazora u slijepom traku ceste sjeverno od zgrade
benzinske postaje (ukupno 5 taksi stajališta), na
Velom mostu (ukupno dva taksi stajališta) i kod
crkvice Sv. Pavla na Zlatnom ratu ( ukupno 3 taksi
stajališta).
Općinsko vijeće može, pored navedenih stajališta,
naknadno odrediti i druge lokacije, ukoliko se
ukaže potreba za tim.

VII. ISPIT ZA VOZAČA AUTOTAKSI VOZILA
Članak 27.
Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o
poznavanju osnovnih podataka o kulturnim,
gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim
značajnim objektima i znamenitostima na
području Općine.

Članak 23.
Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućim
vertikalnim znakom i oznakom na kolniku. Oblik
vertikalnog znaka određuje Jedinstveni upravni
odjel Općine Bol.

Program ispita, vrijeme i način provjere znanja
propisuje Jedinstveni upravni odjel.
Ispit se polaže pred Povjerenstvom kojeg imenuje
Načelnik.

Na vertikalnom znaku upisuje se naziv stajališta,
broj stajališnih mjesta, radno vrijeme, maksimalne
cijene autotaksi prijevoza koje je odredio načelnik
Općine Bol.
Načelnik će nastojati uvesti jedinstveni kontakt
broj za sve taksiste.

Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka čine
predsjednik i dva člana, od kojih je jedan
predstavnik Turističke zajednice Općine Bol, a
dvoje su predstavnici Općine.

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

O položenom ispitu Povjerenstvo izdaje uvjerenje.

VIII. NADZOR
Članak 28.
Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja
Jedinstveni upravni odjel Općine Bol, Inspekcija
cestovnog prometa i cesta te djelatnici MUP-a
Brač.

Članak 25.
Troškove uređivanja, održavanja i označavanja
autotaksi stajališta na javnim površinama snosi
Općina Bol.
Za upotrebu stajališta ne plaća se naknada.

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 29.
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do
6.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja
pravna osoba ako:
- obavlja autotaksi prijevoz bez važeće
dozvole (članak 4. ove Odluke) ili bez
potrebne dozvole obavlja autotaksi
prijevoz na području i s područja jedinice
lokalne samouprave na kojem nema
sjedište/prebivalište,

VI. CIJENA USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA
Članak 26.
Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se
cjenikom.
Maksimalne cijene iz Cjenika utvrđuje načelnik
Općine Bol.
Maksimalne cijene autotaksi usluga načelnik može
mijenjati na temelju prijedloga većine taksista.
Cjenikom se određuje cijena:
- početka vožnje,
- vožnje po kilometru,
- čekanje,
- prijevoza prtljage.
Slobodnom pogodbom je moguće ugovoriti cijenu
5
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ne pridržava se odredbi članka 14. ove
Odluke,

-

u vozilu nema ovjereni cjenik usluga
autotaksi prijevoza, ugovor o koncesiji ili
ovjerenu presliku, za autotaksi vozača
dokument da je zaposlen kod autotaksi

28. studeni, 2016.

-

-

-

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL

prijevoznika, fotografiju vozača s njegovim
imenom i prezimenom, te označenim
brojem ugovora o koncesiji, plan grada i
knjigu žalbe (članak 15.),
ne pridržava se odredbi iz članka 16. ove
Odluke,
ne uključi taksimetar u trenutku ukrcaja
putnika u vozilo i isključi ga u trenutku
dolaska na odredište (članak 17.),
odnosno tijekom obavljanja autotaksi
prijevoza putnika u vozilu nema uključen
taksimetar s vidljivom cijenom obavljenog
prijevoza ,
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Klasa: 021-05/16-01/85
Ur. broj: 2104/16-02/01
Bol, 25. studenog 2016. godine
Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

Na temelju članka 12. i 13. Zakona o financiranju
političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata
(»Narodne novine« broj 1/07), i članka 29. Statuta
Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol broj
5/09, 11/14 i 1/2015) Općinsko vijeće Općine Bol,
na 5/2016 sjednici održanoj dana 24. studenog
2016. godine donijelo je

ne izda račun za obavljeni prijevoz (članak
18.) ili cijena obavljenog prijevoza nije
sukladna važećoj tarifi,
ne pridržava se odredbi članka 19. ove
Odluke,
puši, odnosno dopušta pušenje u
autotaksi vozilu (članak 20.),
pruža uslugu autotaksi prijevoza putniku
koji ga nije naručio, sa mjesta koje nije
autotaksi stajalište (članak 22.), osim za
slučaj članak 14. stavak 3.

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka, nezavisnih lista i kandidata članova
Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Bol za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2016. godine

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do
5.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja
fizička osoba obrtnika i osoba koja obavlja drugu
samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi
obavljanja njezina obrta ili druge samostalne
djelatnosti za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja
sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2016. godinu
za financiranje rada političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bol i
nezavisnih lista i kandidata članova Općinskog
vijeća, a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2016. godine.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do
2.000,00 kuna kaznit će počinitelj prekršaja fizička
osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza izdane
temeljem Odluke o autotaksi prijevozu (» Službeni
glasnik Općine Bol« broj 3/10) ostaju na snazi do
isteka vremena na koje su izdane.

Članak 2.
Sredstva planirana u Proračunu Općine Bol za
2016. godinu za financiranje rada političkih
stranaka, nezavisnih lista i kandidata zastupljenih
u Općinskom vijeću iznose 60.000,00 kuna.
Članak 3.

Članak 30.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o autotaksi prijevozu (»Službeni
glasnik Općine Bol« broj 3/10).

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom
vijeću utvrđuje se u visini od 5.400,00 kuna, tako
da se pojedinoj političkoj stranci i Nezavisnoj listi
raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih
članova u Općinskom vijeću, a kako slijedi:

Članak 31.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u »Službenom glasniku Općine Bol«.

- Socijaldemokratska partija Hrvatske (4 člana) 21.600,00 kn
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- Kandidacijaska lista grupe birača - Doro Adulmar
(3 člana)- 16.200,00 kn

__
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Na temelju članka 35 b. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13) i na temelju članka 29.
Statuta općine Bol („Službeni glasnik“ br. 05/09,
11/2014 i 1/2015) vijeće općine Bol je na 5/2016,
sjednici dana 24. studenog 2016. godine donijelo

- Hrvatska demokratska zajednica (2 člana)10.800,00 kn
-Hrvatska socijalno-liberalna stranka (1 član) 5.400,00 kn
- Kandidacijaska lista grupe birača - Ivica
Šćepanović (1 član)- 5.400,00 kn

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća načelnika općine Bol

Članak 4.
Članak 1.
Prihvaća se izvješće o radu načelnika općine Bol
za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola političkim strankama i
nezavisnim listama, također pripada i pravo na
naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po
svakom članu Općinskog vijeća, što predstavlja
iznos od 540,00 kn, tako da političkoj stranci
pripada pravo na naknadu u visini od:

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u „Službenom glasniku“ općine Bol.

- Socijaldemokratska partija Hrvatske (1 član) 540,00 kn
Klasa: 021-05/16-01/84
Ur.broj: 2104/02-16-02/01
Bol, 25. studenog 2016. godine

Članak 5.
Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni
sastav Općinskog vijeća, sredstva raspoređena
ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

Članak 6.
Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke,
doznačuju se na žiroračun ogranka političke
stranke na razini Općine Bol i žiroračun nositelja
Nezavisne liste, tromjesečno u jednakim iznosima.

Na temelju članka 357. Stavak 2. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 91/96,
68/98 137/99, 22/00, 73/00 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12, vijeće
općine Bol je na 5/2016 sjednici dana 24. studenog
2016. donijelo

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku« Općine Bol.

ODLUKU
o davanju suglasnosti za stjecanje prava
vlasništva

Klasa: 400-01/16-01/88
Ur. broj: 2104/02-16-02/01
Bol, 25. studenog 2016. godine

Članak 1.
Vijeće općine Bol je suglasno da Amela
Karahasanović i Amir Mulić, državljani Kraljevine
Norveške, Bjornefaret 1 D, 2014 Blystadlia, mogu
stjecati pravo vlasništva na području općine Bol i
to suvlasnički dio od 11/100 dijela nekretnine čest.

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar
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zem. 2261/8 k.o. Bol, kuća, dvor 428 m2, kuća 148
m2, dvor 280 m2, Z.U. 2783, s kojim suvlasničkim
dijelom je neodvojivo povezano pravo vlasništva
posebnog dijela nekretnine-stana (etaža 5) koji se
nalazi na prvom katu površine 46,20 m2, sa
pripadajućom lođom na prvom katu, površine 5,77
m2, koja nekretnina-stan je upisan u
zemljišnoknjižnom ulošku br. 2783, podulošku br.
5, k.o. Bol, svaki za ½ dijela.

__
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Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u Službenom glasniku općine Bol.

Klasa:363-03/16-01/147
Ur.broj:2104/16-01/2/01
Bol, 25. studenog 2016

Članak 2
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom glasniku“ Općine Bol.

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

Klasa: 021-05/16-01/86
Broj: 2104/02-16-02/01
Bol, 25. studenog 2016. godine

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine” broj 153/13), te na
temelju članka 89. Zakona o prostornom uređenju
(NN 153/2013), Općinsko vijeće Općine Bol na
5/2016 sjednici održanoj dana 24. studenog 2016.
godine donijelo je

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

Na temelju članka 11. odluke o komunalnom
doprinosu općine Bol (Službeni glasnik općine Bol
br.8/2012), vijeće općine Bol je na 5/2016 sjednici
dana 24. studenog 2016. donijelo

ODLUKU
o izradi urbanističkog plana uređenja
žičara-polazna stanica
Članak 1.

ODLUKU
o oslobađanju od dijela plaćanja komunalnog
doprinosa

Ovom Odlukom određuje se izrada Urbanističkog
plana uređenja Žičara-polazna stanica u daljnjem
tekstu: UPU žičara

Članak 1.

Članak 2.

Utvrđuje se da je Srednja škola Bol ishodila
Rješenje o izvedenom stanju klasa:UP/I-36102/13-08/3954 od 12. travnja 2016.godine,
pravomoćno 19. svibnja 2016.godine, za zahtjevnu
slobodnostojeću zgradu društvenog i javnog
sadržaja (Srednja škola) ukupnog volumena
2.398,03 m3, od toga nelegalnog volumena
1.354,91 m3, izgrađena na čest.zemlj.651/1 k.o.
Bol.

Odlukom o izradi UPU žičara određuje se:
-

pravna osnova za izradu i donošenja UPU
žičara;

-

razlozi za donošenje UPU žičara;

-

obuhvat UPU žičara;

-

sažeta ocjena stanja u obuhvatu UPU žičara;

-

ciljevi i programska polazišta UPU žičara;

-

popis sektorskih strategija, planova, studija i
drugih dokumenata propisanih posebnim

Članak 2.
Vijeće općine Bol donosi odluku o oslobađanju od
dijela plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od
50 % ukupne obveze.
8
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zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima
se utvrđuju zahtjevi za izradu UPU žičara;
-

način pribavljanja stručnih rješenja za UPU
žičara;

-

vrste i način pribavljanja katastarskih planova
i posebnih gepodetskih podloga

-

popis javnopravnih tijela određenih posebnim
propisima koja daju zahtjeve za izradu UPU
žičara te drugih sudionika korisnika prostora
koji trebaju sudjelovati u izradi UPU žičara;

-

planirani rok za izradu UPU žičara, odnosno
njegovih pojedinih faza i rok za pripremu
zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i
osoba određenih posebnim propisima, ako je
taj rok, ovisno o složenosti pojedinog
područja, duži od 30 dana;

-

izvori financiranja izrade UPU žičara;

__
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Područje obuhvata UPU žičara je sjeverni dio
postojećeg parkirališta na ulasku u mjesto kod
Državne ceste DC 115, a u naravi predstavlja
sjeverni dio čest.zemlj.600 i 601 k.o. Bol.

Sažeta ocjena stanja u obuhvatu UPU žičara
Članak 6.
Sjeverni dio parkirališta na ulasku u mjesto je
asfaltirana površina koja se koristi kao javno
parkiralište. U neposrednoj blizini se nalazi
Državna cesta Bol-Supetar, trafostanica i
vodosprema.Budući da su čestice zemlje na
kojima se planira izgradnja polazne stanice za
žićaru Bol-Vidova-gora u vlasništvu općine Bol,
ovo je najpogodnije zemljište za određivanje
polazne stanice žičare.

Ciljevi i programska polazišta UPU-a žičara
Članak 7.
-

zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja
akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i
donošenja UPU žičara;

Ciljevi i programska polazišta UPU žičara
obuhvaćaju:
Određivanje donje postaje žičare od bola prema
Vidovoj gori.

Pravna osnova za izradu UPU žičara;
Članak 3.

Popis sektorskih strategija, planova, studija i
drugih dokumenata propisanih posebnim
zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se
utvrđuju zahtjevi za izradu UPU-a žičara
Čl
anak 8.

Pravna osnova za izradu i donošenje UPU žičara su:
članci 86., i 89. Zakona o prostornom uređenju
(NN br. 153/13).

Razlozi za donošenje UPU žičara;
Sukladno zakonskoj regulativi izradit će se Studija
utjecaja na okoliš kao procjena utjecaja zahvata
izgradnje i korištenja žičare Bol-Vidova gora na
okoliš.
Studija utjecaja na okoliš predstavlja stručnu
podlogu za postupak Procjene utjecaja na okoliš.

Članak 4.

Projekt žićare Vidova gora s donjom postajom u
Bolu predstavlja novi razvojni i turistički proizvod
Brača koji će doprinijeti atraktivnosti opčine Bol,
područja Vidove gore, otoka Brača i cijele SDŽ.
Realizacija projekta otvara mogućnosti za razvoj
novih gospodarskih aktivnosti. Osim stvaranja
koristi lokalnom ugostiteljstvu, hoteljerstvu i
osobama koje pružaju usluge smještaja turistima,
planira se izgraditi cjelovit program razvoja
turizma u kontekstu Vidove gore.

Način pribavljanja stručnih rješenja UPU-a žičara

Članak 9.
Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja
ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti

Obuhvat UPU žičara;
Članak 5.
9
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prostornog planiranja propisane posebnim
zakonom a sukladno podacima, planskim
smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba
određene posebnim propisima.

__
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Prijenosno područje Split
Ljudevita Posavskog 5
21000 Split
HT-TKC SPLIT, Odjel razvoja
Sinjska 4
21000 Split

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim
propisima koja daju zahtjeve za izradu UPU-a
žičara te drugih sudionika korisnika prostora koji
trebaju sudjelovati u izradi UPU-a žičara

T-MOBILE d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 23
Sektor za planiranje i izgradnju
10000 Zagreb

Članak 10.
Tijela i osobe određene posebnim propisima koji
daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i
propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi
UPU-a žičara na način da će biti zatraženi njihovi
uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta
prijedloga UPU-a žičara.
Ista tijela će biti pozvana na javnu raspravu u
postupku donošenja UPU-a žičara.

VIP-NET d.o.o.
Lička 12
21000 Split

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
Županijski zavod za prostorno uređenje
Bihačka 1
21000 Split

Tijela i osobe iz ovog članka su:
HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE
Središnji ured, Odjel za razvoj i planiranje
Vončinina 3
10000 Zagreb

ŽUPANIJA SPLITSKO_DALMATINSKA
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša
Domovinskog rata 2
21000 Split

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE – Split
Ruđera Boškovića 22
21000 Split
VODOVOD BRAČ d.o.o.
21400 Supetar

MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Splitu
Porinova 1
21000 Split

HRVATSKE VODE
Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje
dalmatinskih slivova
Odjel razvoja
Vukovarska 35
21000 Split

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA i PRIRODE
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo
gospodarenje otpadom
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

MUP - PU SPLITSKO-DALMATINSKA
Sektor civilne zaštite
Trg hrvatske bratske zajednice 9
21000 Split

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA i PRIRODE
Uprava za zaštitu prirode
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb
DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja
Poljička cesta bb
21000 Split

Gore navedena tijela i osobe dužni su svoje
zahtjeve za izradu prostornog plana dostaviti u
roku od 15 dana od zaprimanja odluke o izradi
UPU-a žičara.

HEP-PRIJENOS d.o.o. Zagreb
10
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predviđa se zabrana izdavanja akata kojima se
odobravaju zahvati u prostoru.

Planirani rok za izradu UPU-a žičara, odnosno
njegovih pojedinih faza i rok za pripremu
zahtjeva za izradu UPU-a žičara tijela i osoba
određenih posebnim propisima, ako je taj rok,
ovisno o složenosti pojedinog područja, duži od
30 dana
Članak 11.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku općine Bol.
Klasa: 350-01/16-01/58
Ur. Broj:2104/16-02/01
U Bolu, 25. studenog 2016. Godine

Rok izrade UPU-a žičara iznosi 6 mjeseci od dana
donošenja Odluke.
Rok provedbe pojedinih faza UPU-a žičara:
-

-

-

-

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

Rok za izradu prijedloga plana za javnu
raspravu je 60 dana od sklapanja ugovora
sa izrađivačem plana i dostave zahtjeva iz
članka 10. ove odluke.
U roku od 15 dana od primitka prijedlog
za javnu raspravu objavit će se javni uvid i
održati javna rasprava i javno izlaganje.
Javni uvid traje 30 dana.
Rok za pripremu izvješća o javnoj raspravi
je 15 dana od proteka roka za davanje
pisanih prijedloga i primjedbi.
Rok za izradu nacrta konačnog prijedloga
je 30 dana od završetka javnog uvida.
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti u
zakonskom roku.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine” broj 153/13), te na
temelju članka 89. Zakona o prostornom
uređenju (NN 153/2013), Općinsko vijeće Općine
Bol na 5/2016 sjednici održanoj dana 24.
studenog 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi urbanističkog plana uređenja
Plaže Potočine-Borak
Članak 1.

Izvori financiranja izrade UPU-a žičara
Članak 12.

Ovom Odlukom određuje se izrada Urbanističkog
plana uređenja plaže Potočine – Borak, u
daljnjem tekstu: UPU Potočine-Borak

Sredstva za izradu UPU-a žičara osigurana su iz
sredstava proračuna općine Bol.

Članak 2.

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i
odgovarajućih posebnih geodetskih podloga
Članak 13.

Odlukom o izradi UPU Potočine-Borak određuje
se:

Za potrebe izrade UPU-a žičara općina Bol je
osigurala propisane podloge u mjerilu 1:5000 i
1:25000 za cjelokupni obuhvat.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru,
odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja
UPU-a žičara
Članak 14.
Tijekom izrade i donošenja UPU-a žičara ne
11

-

pravna osnova za izradu i donošenja UPU
Potočine-Borak

-

razlozi za donošenje UPU Potočine-Borak

-

obuhvat UPU Potočine-Borak;

-

sažeta ocjena stanja u obuhvatu UPU
Potočine-Borak

-

ciljevi i programska polazišta UPU PotočineBorak;
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-

popis sektorskih strategija, planova, studija i
drugih dokumenata propisanih posebnim
zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima
se utvrđuju zahtjevi za izradu UPU PotočineBorak;

-

način pribavljanja stručnih rješenja za UPU
Potočine-Borak;

-

vrste i način pribavljanja katastarskih planova
i posebnih geodetskih podloga

-

popis javnopravnih tijela određenih
posebnim propisima koja daju zahtjeve za
izradu UPU Potočine-Borak te drugih
sudionika korisnika prostora koji trebaju
sudjelovati u izradi UPU Potočine-Borak;

-

planirani rok za izradu UPU Potočine-Borak,
odnosno njegovih pojedinih faza i rok za
pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana
tijela i osoba određenih posebnim propisima,
ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog
područja, duži od 30 dana;

-

izvori financiranja izrade UPU Potočine-Borak;

-

zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja
akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i
donošenja UPU Potočine-Borak;

__
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do plaže, ne postoji primjerena komunalna
infrastruktura (WC, svlačionice i sl). Strma obala
na ovom dijelu plaže se kontinuirano odronjava, a
borovi posađeni uz rub šetnice prije više od 100
godina su postali opasnost za posjetitelje plaže.
Ovim prostornim planom treba planirati uređenje
šetnice, saniranje strme obale koja se urušava,
omogućiti primjerenu ponudu kupačima i
rekreativcima koji dolaze na plažu PotočineBorak. Ovim prostornim planom treba povećati
površinu sa žalom i osigurati da morski valovi i
struje ne odnose žalo sa ovog područja. Budići da
je prekinut prirodni donos kamenog materijala
buicama zbog urbanizacije , protuerozivnih mijera
i regulacije bujica, potrebno je uz mjere
stabilizacije žala planirati prihranjivanje
odgovarajućim kamenim materijalom, uz detaljno
proučeno djelovanje mora na obalnu crtu.ove
plaže se nalaze neposredno uz zaštićenu plažu
Zlatni rat, pa je održavanje žala (prihranjivanje)
potrebno planirati zajedno s održavanjem žala na
Zlatnom ratu.
Obuhvat UPU Potočine-Borak;
Članak 5.
Područje obuhvata UPU Potočine-Borak je
ograničeno sa istočne strane granicom obuhvata
UPU- a naselja Bol, te sa istočne strane zahvaća
dio čest.zemlj. 6073/1 koja u naravi predstavlja
dio šetnice od ulice Put Oleandera do potoka na
Potočine, dio čestice zemlje 674 koja u naravi
obuhvaća dio plaže Mali rat , čestice zemlje 677/2
i česticu zemlju 675 koje u naravi obuhvaća
šumicu južno od šetnice na Borku, česticu zemlje
676/1 koja u naravi obuhvaća plažu Borak do
potoka na Potočine, česticu zemlje 6072/1,
607/2, 733/2 i 734/2 koje u naravi obuhvaća
šetnicu od potoka na Potočine do crkvice
Sv.Pavla, česticu zemlje 708/1 i 708/3 koje u
naravi obuhvaća plažu Potočine od potoka do
istočnog ruba Zlatnog rata, te čestice zemlje
676/2 i 708/2 koje u naravi obuhvaćaju šumicu
južno od šetnice na Potočine. Obuhvat UPU-a
Potočine Borak sa sjeverne strane u naravi
obuhvaća ogradni zid sjeverno od šetnice
označen koordinatama lomnih točaka od 1 do 39
granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Bol predio
Potočine-Borak-Benačica određen Uredbom o
određivanju granica pomorskog dobra Vlade
Republike Hrvatske od 14. ožujka 2002 godine
(NN 26/02). Obuhvat UPU-a Potočine Borak sa
južne strane je zamišljena crta u moru udaljena

Pravna osnova za izradu UPU Potočine-Borak;
Članak 3.
Pravna osnova za izradu i donošenje UPU
Potočine-Borak su:
članci 86., i 89. Zakona o prostornom uređenju
(NN br. 153/13) i prostorni plan uređenja općine
Bol.

Razlozi za donošenje UPU Potočine-Borak;

Članak 4.

Na području plaže Potočine-Borak u toku
turističke sezone se pružaju mnoge usluge
rekreacije na moru, a mnogi kupači traže
sigurnost i mir u moru i na plaži. Nema
adekvatnog puta- stepeništa koja vodi od šetnice
12
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100 metara od obale.

a
n
ak
8.

Sažeta ocjena stanja u obuhvatu UPU PotočineBorak
Članak 6.
Na području obuhvata UPU Potočine-Borak nalazi
se dio šetnice kojom prolazi veliki broj šetača od
Bola do plaže Zlatni rat. Šetnica je popločana prije
30 –tak godina i svake godine se mijenjaju
polomljene kamene ploče. Nedostaje dio ograde
uz južni rub šetnice. Na ovom dijelu šetnice je
strma obala ispod koje se nalaze plaže Potočina i
Borak. Treba zaustaviti urušavanje obale.
Nedostaje i primjereni pješački prilaz od šetnice
do plaže. Plaže su izložene jakim morskim
valovima i strujama , te se površina pod žalom
postepeno smanjuje.
Ove plaže su veoma važne za bolske goste jer su
blizu gostima smještenima u privatnom smještaju
i u hotelskom naselju. Poboljšanjem ponude na
ovim plažama smanjit će se broj korisnika plaže
Zlatni rat.

Ne postoje posebni dokumenti u kojima se
utvrđuju posebni zahtjevi za izradu ovog UPU-a.
Način pribavljanja stručnih rješenja UPU
Potočine-Borak
Članak 9.
Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja
ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti
prostornog planiranja propisane posebnim
zakonom a sukladno podacima, planskim
smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba
određene posebnim propisima.
Popis javnopravnih tijela određenih posebnim
propisima koja daju zahtjeve za izradu UPU
Potočine-Borak te drugih sudionika korisnika
prostora koji trebaju sudjelovati u izradi UPU
Potočine-Borak

Ciljevi i programska polazišta UPU PotočineBorak

Članak 10.
Članak 7.
Tijela i osobe određene posebnim propisima koji
daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i
propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi
UPU Potočine-Borak na način da će biti zatraženi
njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta
prijedloga UPU Potočine-Borak
Ista tijela će biti pozvana na javnu raspravu u
postupku donošenja UPU Potočine-Borak

Ciljevi i programska polazišta UPU Potočine-Borak
obuhvaćaju:
Prostornim planom treba postojeću šetnicu
urediti i poboljšati (javna rasvjeta, komunalna
oprema, autohtono mediteransko bilje…).
Od šetnice do plaže Potočine Borak treba
planirati primjerene stepenice na tri mjesta.
Prostornim planom planirati zaustavljanje
urušavanje obale.prostornim planom na plaži
Potočine Borak odrediti lokacije za surfing škole,
ronilačke škole, kitte surfing škole i ostale uslužne
djelatnosti rekreacije na moru.Treba osigurati
dovoljno prostora i za suncobrane i ležaljke za
kupače. U zahvatu UPU-a planirati javne WC-e i
tuševe barem na dva mjesta.
Prostornim planom planirati zaustavljanje
odnošenja žala sa plaže (betonska pera, kameni
valobrani i sl).

Tijela i osobe iz ovog članka su:
HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE
Središnji ured, Odjel za razvoj i planiranje
Vončinina 3
10000 Zagreb
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE – Split
Ruđera Boškovića 22
21000 Split

Popis sektorskih strategija, planova, studija i
drugih dokumenata propisanih posebnim
zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se
utvrđuju zahtjevi za izradu UPU Potočine-Borak

VODOVOD BRAČ d.o.o.
21400 Supetar
HRVATSKE VODE
Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje
dalmatinskih slivova

Čl
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Odjel razvoja
Vukovarska 35
21000 Split

gospodarenje otpadom
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

MUP - PU SPLITSKO-DALMATINSKA
Sektor civilne zaštite
Trg hrvatske bratske zajednice 9
21000 Split

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA i PRIRODE
Uprava za zaštitu prirode
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb
DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja
Poljička cesta bb
21000 Split

Gore navedena tijela i osobe dužni su svoje
zahtjeve za izradu prostornog plana dostaviti u
roku od 15 dana od zaprimanja odluke o izradi
UPU Potočine-Borak

HEP-PRIJENOS d.o.o. Zagreb
Prijenosno područje Split
Ljudevita Posavskog 5
21000 Split

Planirani rok za izradu UPU Potočine-Borak,
odnosno njegovih pojedinih faza i rok za
pripremu zahtjeva za izradu UPU Potočine-Borak
tijela i osoba određenih posebnim propisima,
ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog
područja, duži od 30 dana

HT-TKC SPLIT, Odjel razvoja
Sinjska 4
21000 Split
T-MOBILE d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 23
Sektor za planiranje i izgradnju
10000 Zagreb

Članak 11.

VIP-NET d.o.o.
Lička 12
21000 Split

Rok provedbe pojedinih faza UPU PotočineBorak:

Rok izrade UPU Potočine-Borak iznosi 6 mjeseci
od dana donošenja Odluke.

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
Županijski zavod za prostorno uređenje
Bihačka 1
21000 Split

-

ŽUPANIJA SPLITSKO_DALMATINSKA
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša
Domovinskog rata 2
21000 Split

-

MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Splitu
Porinova 1
21000 Split

-

-

Rok za izradu prijedloga plana za javnu
raspravu je 60 dana od sklapanja ugovora
sa izrađivačem plana i dostave zahtjeva iz
članka 10. ove odluke.
U roku od 15 dana od primitka prijedlog
za javnu raspravu objavit će se javni uvid i
održati javna rasprava i javno izlaganje.
Javni uvid traje 30 dana.
Rok za pripremu izvješća o javnoj raspravi
je 15 dana od proteka roka za davanje
pisanih prijedloga i primjedbi.
Rok za izradu nacrta konačnog prijedloga
je 30 dana od završetka javnog uvida.
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti u
zakonskom roku.

Izvori financiranja izrade UPU Potočine-Borak
Članak 12.

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA i PRIRODE
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo

Sredstva za izradu UPU Potočine-Borak osigurana
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28. studeni, 2016.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL

__

Broj 08/2016

su iz sredstava proračuna općine Bol.
Članak 1.
Daje se suglasnost za provedbu projekta
„Adaptacija i rekonstrukcija vrtića u Bolu“ na
području Općine Bol unutar mjere 07 „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“,
podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“,
tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga
za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i
odgovarajućih posebnih geodetskih podloga
Članak 13.
Za potrebe izrade UPU Potočine-Borak općina Bol
je osigurala propisane podloge u mjerilu 1:5000 i
1:25000 za cjelokupni obuhvat.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru,
odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja
UPU Potočine-Borak
Članak 14.

Članak 2.

Tijekom izrade i donošenja UPU Potočine-Borak
ne predviđa se zabrana izdavanja akata kojima se
odobravaju zahvati u prostoru.

Za pripremu dokumentacije za prijavu na natječaj
zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Bol i Dječji
vrtić “Mali princ” (korisnik potpore)

Članak 15.
Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke
projekta/operacije.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku općine Bol.
Klasa: 350-01/16-01/59
Ur. Broj:2104/16-02/01
U Bolu, 25. studenog 2016. godine

je

i

Opis

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u Službenom glasniku općine Bol

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

KLASA: 601-03/16-01/59
UR.BROJ: 2104/16-02/01
Bol, 25. studenog 2016.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Bol
(„Službeni glasnik“ Općine Bol br. 05/09, 11/14 i
1/2015) Općinsko Vijeće na 5/2016. sjednici,
održanoj dana 24. studenog 2016. godine donosi

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji
(„Narodne novine“ br. 153/2013) i članka 29.
Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol
br. 05/09, 11/14 i 1/15) i na temelju prethodnog
mišljenja TZO Bol od 27. srpnja 2016. općinsko
vijeće Općine Bol je na 4/2016 sjednici održanoj
dana 27. srpnja 2016. donijelo je

ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja „adaptacija i
rekonstrukcija vrtića u Bolu“ na području općine
Bol, unutar mjere 07 „temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog
razvoja republike Hrvatske za razdoblje 20142020

ODLUKU
o zabrani izvođenja radova za 2017. godinu
15
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objave u »Službenom glasniku« Općine Bol.
Članak 1.
Ova Odluka određuje vrste građevina, područje,
razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se
ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na
izgradnji konstrukcije građevine.

Klasa: 363-03/16-01/270
Ur. broj: 2104/02-16/01
Bol, 27. listopada 2016. godine

Članak 2.
Pod građevinskim radovima koji su predmet ove
odluke smatraju se svi zemljani radovi (iskopi
odvoz materijala sa gradilišta), radovi na
konstrukciji građevine (zidanje nosivih zidova,
zidanje pregradnih zidova, betoniranje i izrada
krovne konstrukcije).

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (NN
87/08 i 136/12), vijeće općine Bol je na 5/2016.
sjednici dana 24 . studenog 2016. Godine donijelo

Članak 3.
Zabrana izvođenja radova u 2017. godini se ne
odnosi na gradnju komunalne infrastrukture u
vlasništvu Općine Bol ili tvrtki u vlasništvu
Republike Hrvatske i zgrade i građevine javne
namjene u vlasništvu Općine Bol, Republike
Hrvatske ili Splitsko-dalmatinske županije.
Zabrana izvođenja radova u 2017. godini se ne
odnosi na građevine odnosno radove za čije je
građenje odnosno izvođenje utvrđen interes
Republike Hrvatske i na uklanjanje građevina na
temelju rješenja Građevinske inspekcije ili odluke
drugog tijela državne vlasti.

ODLUKU
o izvještaju o izvršenju proračuna
za razdoblje siječanj –lipanj 2016

Članak 1.
Prihvaća se polugodišnji izvještaj o izvršenju
proračuna općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj
2016. godine.
U razdoblju siječanj–lipanj 2016. ostvareni su
prihodi od 8.155.943,00 kn a rashodi u visini od
9.534.751,00 kn.

Članak 4.
Zabrana izvođenja radova se odnosi na područje
cijele Općine Bol.

Članak 2.
Članak 5.
Zabrana izvođenja radova se odnosi na razdoblje
od 1. lipnja do 30. rujna 2016. godine i svake
nedjelje i državnog praznika u toku preostalog
razdoblja u godini.

U razdoblju siječanj-lipanj 2016. ostvaren je
manjak poslovanja od 1.371.808,00 kn kojemu
treba pribrojiti manjak iz predhodne godine u
iznosu od 2.008.013,00 kn što ukupno iznosi
3.386,821,00 kn manjka.

Članak 6.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi
Jedinstveni upravni odjel Općine Bol putem
komunalnog redara koji će utvrditi svaku gradnju
odnosno izvođenje pojedinih građevinskih radova,
investitora, odnosno izvođača koji gradi i/ili izvodi
radove za vrijeme dok je Odluka na snazi.
Protiv prekršitelja nadležna će tijela primjenjivati
odredbe Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona
o gradnji te Naputka o novčanim kaznama koje
izriču komunalni redati u provedbi Zakona o
građevinskoj inspekciji.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana

Članak 3.
Sastavni dio ove odluke je tablica računa prihoda i
rashoda koja će se objaviti u Službenom glasniku
općine Bol.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u „Službenom glasniku“ općine Bol.
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Klasa:400-05/16-01/87
Ur.broj: 2104/02-16-02/01
Bol, 25. studenog 2016. godine
Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (NN
87/08 i 136/12) vijeće općine Bol je na 5/2016
sjednici dana 24. studenog 2016. godine donijelo

ODLUKU
o drugom rebalansu proračuna općine Bol za
2016.godinu

Članak 1.
Proračun općine Bol za 2016. godinu (Službeni
glasnik općine Bol broj 10/2015
Povećava se za 1.760.500,00 kn u odnosu na
početak godine u strani prihoda i u strani rashoda.
Članak 2.
Utvrđuje se da ovim drugim rebalansom
proračuna općine Bol za 2016. godinu povećanje
proračuna ostaje uravnoteženo te se ukupni
prihodi i rashodi proračuna za 2016. godinu
planiraju u iznosu od 23.089.500,00 kn.
Članak 3.
Sastavni dio ove odluke je tablica računa prihoda i
rashoda koja će se objaviti u Službenom glasniku
općine Bol.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u „Službenom glasniku“ općine Bol.

Klasa:400-05/16-01/27
Ur.broj: 2104/02-16-02/01
Bol, 25. studenog 2016. godine

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar
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KAZALO
ODLUKE VIJEĆA
Odluka o autotaksi prijevozu
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika općine Bol
Odluka o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva
Odluka o oslobađanju od dijela plaćanja komunalnog doprinosa
Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja žičara-polazna stanica
Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja Plaže Potočine-Borak
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja – Dječji vrtić
Odluka o zabrani izvođenja radova za 2017. godinu
Odluka o izvještaju o izvršenju proračuna
Odluka o drugom rebalansu proračuna

Izdavač: Općina Bol, Županija Splitsko dalmatinska
Glavni i odgovorni urednik: Tihomir Marinković
Urednik: Stipe Karmelić
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