
 
 

 
 

List izlazi po potrebi                                       15.05.2009. godine                     Godina  XIII - Broj 03/2009 

 
 
ODLUKE POGLAVARSTVA 
 

Na temelju članka 30. stavak 2.Zakona o 
vatrogastvu (NN 139/04) Poglavarstvo općine Bol 
je 9/2009 sjednice dana 08. travnja 2009.donijelo 
 

ODLUKU 
O POTVRðIVANJU ZAPOVJEDNIKA I 
DOZAPOVJEDNIKA VATROGASNE 

POSTROJBE 
 

Članak 1. 
 

Za zapovjednika vatrogasne postrojbe 
DVD-a Bol potvrñuje se gosp.Nikša Bjelobradić, 
Podan glavice 6, Bol, jmbg:2808962381205. 
 

Članak 2. 
 

Za dozapovjednika vatrogasne postrojbe 
DVD-a Bol potvrñuje se gosp.Frane Marinković, 
Stara cesta 2, Bol, jmbg:2501958381219. 
 

Članak 3. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom objave 
u "Službenom glasniku" općine Bol. 
 
Klasa:810-01/09-01/5 
ur.broj:2104/09-02/01 
Bol, 09.04.2009.     
 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO  
               OPĆINE BOL 

 
                                                Načelnik: 
                                         Tihomir Marinković 

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

 
 

Na temelju članka 46. Zakona o prijevozu 
u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 
178/04, 48/05, 151/05 i 111/06), članka 9. Odluke 
o autotaksi prijevozu osoba (»Službeni glasnik« 
Općine Bol broj 02/08), te članka 34. Statuta 
Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol broj 
01/06) Općinsko poglavarstvo Općine Bol, na 
sjednici od 09. travnja 2009. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti 
autotaksi prijevoza na području Općine Bol 

 
I. 

Koncesija za obavljanje autotaksi 
prijevoza na području Općine Bol, sa 1 (jednim) 
vozilom izdaje se ugostiteljskom obrtu „Santo“, 
Frane Radića 3, Bol. 
 
II. 

Koncesija se izdaje za slijedeći 
automobil: 
 
Vrsta vozila: M1-OSOBNI AUTOMOBIL 
Marka vozila: HYUNDAI  
Tip vozila:  H-1 
Model vozila: 2.5 CRDI 
Boja vozila: BIJELA 
Broj šasije: KMHWH81JP8U084404 
Oblik karoserije: ZATVORENI 
Osnovna namjena: - 
Proizvoñač: HYUNDAI  MOTOR COMPANY 
Država proizvodnje: KOREA  
Godina proizvodnje: 2008. 
Datum prve registracije: 01.08.2008. 
Mjesta za sjedenje: 8 
Dopuštena nosivost: 875 
Masa praznog vozila: 2155 
Najveća dopuštena masa: 3030 

SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE BOL 
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Maksimalna brzina: 180 
Broj osovina: 2 
Od toga pog. osovina: 1 
Vrsta motora: DIESEL-EURO III 
Snaga mot. u Kw: 125 
Broj o/min: 4500 
Rad. Obujam motora u cm3: 2497 
Mjere vozila: dužina 5125, visina 1925, širina 
1920 
Kotača broj: 4 
Gusjenice: NE 
Veličina guma: prednje-215/70 R16, stražnje-
215/70 R16 
Vrste kočnica: DVOKRUŽNA HIDRAULIČNA 
+ ABS 
Kuka: NE 
Vitlo: NE 
 
III. 

Vrijeme trajanja koncesije je 4 (četiri) 
godine. 
 
IV. 

Koncesionar je dužan poštivati Zakona o 
prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne 
novine« broj 178/04, 48/05, 151/05 i 111/06), 
općinsku Odluku o autotaksi prijevozu osoba 
(»Službeni glasnik« Općine Bol broj 02/08), 
Odluku o  maksimalnim cijenama autotaksi 
usluga (»Službeni glasnik« Općine Bol broj 
03/08). 

Koncesionar je dužan prihvatiti raspored 
pasivnog dežurstva kojeg je odredilo Poglavarstvo 
Općine Bol prema kriteriju da taksi služba mora 
biti dostupna korisnicima od 00.00 do 24.00 sata.  
 
V. 

Godišnja naknada za koncesiju iznosi 
8.000,00 kn (slovima: osamtisućakuna), za vozilo 
za 8+1 sjedalo, i plaća se u korist Proračuna 
Općine Bol. Naknada se plaća u roku od 30 dana 
od dana donošenja ove Odluke, a za iduće godine 
trajanja koncesije najkasnije do 15. siječnja u 
godini za koju se naknada plaća. 

Visina koncesijske naknade može se 
mijenjati za vrijeme trajanja koncesije s obzirom 
na promjenu valute, inflaciju i druge poremećaje 
na tržištu. 
 
VI. 

Rok za sklapanje ugovora o koncesiji je 
najkasnije 8 (osam) dana od dana uplate prve 
godišnje naknade za koncesiju. 
 
 

VII. 
Korisnik koncesije dužan je započeti 

obavljati autotaksi prijevoz najkasnije 30 
(trideset) dana od dana sklapanja ugovora o 
koncesiji. Ugovorom o koncesiji utvrdit će se 
prava i obveze davatelja i korisnika koncesije. 
 
VIII. 

Ova Odluka objavit će se u »Službenom 
glasniku« Općine Bol. 
 
O b r a z l o ž e nj e 
 

Na temelju članka 46. Zakona o prijevozu 
u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 
178/04, 48/05, 151/05 i 111/06) i članka 6. 
Odluke o autotaksi prijevozu (»Službeni glasnik« 
Općine Bol broj 02/08), Poglavarstvo Općine Bol 
na sjednici održanoj 8. travnja 2009. godine, 
utvrdilo je tekst javnog natječaja za davanje 
koncesija za 4 vozila za autotaksi prijevoz na 
području Općine Bol. 

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

Kriterij odabira koncesionara u slučaju 
povećanja broja koncesija, sukladno članku 5. 
Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza osoba, za 
nove koncesije je: 
- ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja, 
- u slučaju da više ponuñača ispunjava sve uvjete 
iz natječaja i ponudi istu cijenu koncesije,  
primjenjuju se odredbe članka 35. Zakona o 
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 
i članova njihovih obitelji („NN“ br. 174/04, 9/05 
i 2/07). 

Razmatranjem zaprimljene ponude, 
utvrñeno je da ponuditelj ispunjava uvjete i 
kriterije propisane javnim natječajem. 
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Slijedom navedenog, odlučeno je kao u 
dispozitivu. 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 
 

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, 
ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 
sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od 
dana primitka ove odluke. Tužba se predaje ili 
šalje neposredno Upravnom sudu Republike 
Hrvatske. 
 
Klasa: 022-01/09-01/23 
Ur. broj: 2104/09-02/01 
Bol, 09. travnja 2009. godine 
 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO  
               OPĆINE BOL 

 
                                                Načelnik: 
                                         Tihomir Marinković 

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

Na temelju članka 46. Zakona o prijevozu 
u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 
178/04, 48/05, 151/05 i 111/06), članka 9. Odluke 
o autotaksi prijevozu osoba (»Službeni glasnik« 
Općine Bol broj 02/08), te članka 34. Statuta 
Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol broj 
01/06) Općinsko poglavarstvo Općine Bol, na 
sjednici od 09. travnja 2009. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti 
autotaksi prijevoza na području Općine Bol 

 
I. 

Koncesija za obavljanje autotaksi 
prijevoza na području Općine Bol, sa 1 (jednim) 
vozilom izdaje se MS Brač turist d.o.o., Adria 
tours Bol, Bračka cesta 10, Bol. 
 
II. 

Koncesija se izdaje za slijedeći 
automobil: 
 
Vrsta vozila: PUTNIČKO VOZILO 
Marka vozila: HYUNDAI  
Tip vozila:  H-1 (TQ) 
Model vozila: 2.5 CRDI MINIBUS GLS 
Mjesta za sjedenje: 8 
Oblik karoserije: LIMUZINA 
Broj vrata: 4 DR 
Broj šasije: KMHWH81JP8U083337 

Boja vozila: CRVENA KH 
Boja interijera: SIVA KD 
Proizvoñač: HYUNDAI MOTOR COMPANY 
Država proizvodnje: KOREA  
Godina proizvodnje: 2008. 
Masa praznog vozila: 2155 
Najveća dopuštena masa: - 
Vrsta motora: DIESEL, 4-CILINDR 
Snaga mot. u Kw: 125 
Rad. Obujam motora u cm3: 2497 
Mjere vozila: dužina 5125, visina 1925, širina 
1920 
Vrsta mjenjača: 2WD, RUČNI MJENJAČ S 5 
BRZINA 
Vrste kočnica: DVOKRUŽNA HIDRAULIČNA 
+ ABS SA STRAŽNJIM DISKOVIMA 
SPECIFIKACIJA VOZILA: GDB86A855 G 
G376 
 
III. 

Vrijeme trajanja koncesije je 4 (četiri) 
godine. 
 
IV. 

Koncesionar je dužan poštivati Zakona o 
prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne 
novine« broj 178/04, 48/05, 151/05 i 111/06), 
općinsku Odluku o autotaksi prijevozu osoba 
(»Službeni glasnik« Općine Bol broj 02/08), 
Odluku o  maksimalnim cijenama autotaksi 
usluga (»Službeni glasnik« Općine Bol broj 
03/08). 

Koncesionar je dužan prihvatiti raspored 
pasivnog dežurstva kojeg je odredilo Poglavarstvo 
Općine Bol prema kriteriju da taksi služba mora 
biti dostupna korisnicima od 00.00 do 24.00 sata.  
 
V. 

Godišnja naknada za koncesiju iznosi 
8.000,00 kn (slovima: osamtisućakuna), za vozilo 
za 8+1 sjedalo, i plaća se u korist Proračuna 
Općine Bol. Naknada se plaća u roku od 30 dana 
od dana donošenja ove Odluke, a za iduće godine 
trajanja koncesije najkasnije do 15. siječnja u 
godini za koju se naknada plaća. 

Visina koncesijske naknade može se 
mijenjati za vrijeme trajanja koncesije s obzirom 
na promjenu valute, inflaciju i druge poremećaje 
na tržištu. 
 
VI. 

Rok za sklapanje ugovora o koncesiji je 
najkasnije 8 (osam) dana od dana uplate prve 
godišnje naknade za koncesiju. 
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VII. 
Korisnik koncesije dužan je započeti 

obavljati autotaksi prijevoz najkasnije 30 
(trideset) dana od dana sklapanja ugovora o 
koncesiji. Ugovorom o koncesiji utvrdit će se 
prava i obveze davatelja i korisnika koncesije. 
 
VIII. 

Ova Odluka objavit će se u »Službenom 
glasniku« Općine Bol. 
 
O b r a z l o ž e nj e 
 

Na temelju članka 46. Zakona o prijevozu 
u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 
178/04, 48/05, 151/05 i 111/06) i članka 6. 
Odluke o autotaksi prijevozu (»Službeni glasnik« 
Općine Bol broj 02/08), Poglavarstvo Općine Bol 
na sjednici održanoj 8. travnja 2009. godine, 
utvrdilo je tekst javnog natječaja za davanje 
koncesija za 4 vozila za autotaksi prijevoz na 
području Općine Bol. 

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

Kriterij odabira koncesionara u slučaju 
povećanja broja koncesija, sukladno članku 5. 
Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza osoba, za 
nove koncesije je: 
- ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja, 
- u slučaju da više ponuñača ispunjava sve uvjete 
iz natječaja i ponudi istu cijenu koncesije,  
primjenjuju se odredbe članka 35. Zakona o 
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 
i članova njihovih obitelji („NN“ br. 174/04, 9/05 
i 2/07). 
 

Razmatranjem zaprimljene ponude, 
utvrñeno je da ponuditelj ispunjava uvjete i 
kriterije propisane javnim natječajem. 
 

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u 
dispozitivu. 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 
 
Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 
sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od 
dana primitka ove odluke. Tužba se predaje ili 
šalje neposredno Upravnom sudu Republike 
Hrvatske. 
 
Klasa: 022-01/09-01/24 
Ur. broj: 2104/09-02/01 
Bol, 09. travnja 2009. godine 
 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO  
               OPĆINE BOL 

 
                                                Načelnik: 
                                         Tihomir Marinković 

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

Na temleju članka 5., a u svezi sa 
člankom 14. Uredbe o postupku davanja 
koncesijskg odobrenja na pomorskom dobru (NN 
36/04) poglavarstvo općine Bol je na 10/09 
sjednici dana 07.svibnja 2009.godine donijelo  
 
 

ODLUKU O NADOPUNI 
GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA 

POMORSKIM DOBROM 
ZA 2009. GODINU 

 
 
 

Članak 1. 
 

Članak 6.Godišnjeg plana upravljanja 
pomorskim dobrom za 2009.godinu (Službeni 
glasnik općine Bol br. 1/09) se nadopunjuje kako 
slijedi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PODRUČJE DJELATNOST MIKROLOKACIJA 
morska 
obala,unutrašnje 
morske vode i 
teritorijalno more 
RH 

iznajmljivanje balona za 
napuhivanje, maksimalno tri 
balona po pojedinoj lokaciji 

1. kod plaže Zlatni rat-ispod crkvice Sv.Pavla 
2. na Potočine-zapadno od surfing škole Big 

blue šport 
3. na istočnom dijelu plaže Martinica 

        -II- iznajmljivanje elemenata za 
zabavni dječji centar, 
iznajmljivanje 20 ležaljki i 20 
suncobrana, pružanje usluge 
masaže, prodaja sladoleda i 
konfekcioniranih napitaka   

Na Malom ratu, istočno od škole kitte surfinga, na 
dijelu čestice zemlje 674 k.o. Bol, južno od kuće 
Erceg i Čulo 

       -II- komercjalno rekreacijski sadržaj 
odnosno škola joge 

Šumica na Borak , čest.zemlj.677/2 k.o. Bol 

      - II- prodaja originalnog bolskog 
vina i ulja iz kamenice sa 
tendom 

Šetnica kod hotela Borak 
 
 

   
 

Članak 2 
 

Ova odluka stupa na snagu danom objave 
u "Službenom glasniku" općine Bol. 
 
Klasa:342-02/09-01/40 
Ur.broj:2104/09-02/01 
Bol, 08.svibnja 2009.godine 
 
 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO  
               OPĆINE BOL 

 
                                                Načelnik: 
                                         Tihomir Marinković 

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

Na temelju članka 3.stavak 1. Zakona o 
zaštiti od požara (NN RH br.58/93), točke 6. 
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku  u 2009. godini, Poglavarstvo općine 
Bol na svojoj 10/2009 sjednici dana 07.svibnja 
2009. godine donijelo je               
 

 
PLAN 

MOTRENJA I OPHODNJE POVRŠINA NA 
OTVORENOM 

PROSTORU ZA KOJE  PRIJETI 
POVEĆANA OPASNOST OD 

NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA NA 
PODRUČJU OPČINE BOL 

 
 
 

 
 
1.  MOTRILAČKO-DOJAVNA SLUŽBA 
Motrilačko-dojavna služba, u vremenu od 01. 
lipnja do 30. rujna 2009. godine, a po potrebi i 
duže organizirat će se na slijedeči način: 
 
1.1.Motrilačka postaja “Vidova Gora” bit će 
ustrojena u vremenu od 00-24 sata u organizaciji 
JP “Hrvatske šume”- Šumarija Brač i općina Bol 
će preko DVD-a “Bol” i Županijskog centra 112 
osigurati stalnu vezu sa navedenom 
osmatračnicom. Veza će se organizirati i putem 
mobilnog telefona u suradnji sa JP “Hrvatske 
šume”- Šumarija Brač.  
 
MOBITEL.br. 098 394-185 
 
1.2.Sa motrilačkim postajama “Sv. Nikola”na 
otoku Hvaru sa koje se vidi područje opčine Bol 
i južni dio otoka Brača, a koja će biti ustrojene od 
strane JP “Hrvatske šume”-Šumarija Hvar, općina 
Bol će preko DVD-a Bol i Županijskog centra 112  
osigurati stalnu vezu sa navedenim motrilačkom 
postajom. 

Veza će se osigurati  i sa mobilnom 
telefonijom u suradnji sa JP “Hrvatske Šume”- 
Šumarija Hvar te putem radio veze na 8. 
vatrogasnom kanalu.  
 
MOBITEL br.098 393-813 
 
1.3. Motrilačka postaja "INA"u Bolu biti će 
ustrojena u suradnji sa DVD-om "Bol" za 
razdoblje od 01 lipnja do 30. rujna 2009. godine i 
to u vremenu od 07.00 do 24.00 sata 
svakodnevno. 
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Motritelj će imati stalnu vezu sa dežurnim 
vatrogascem - telefonistom u prostorijama DVD-a 
Bol i to putem telefona i putem mobitela. 
 
TELEFON br.635-119,      MOBITEL BR. 091 
544 05 08 i 098 1719 694 
 
2. IZVIÐAČKO PREVENTIVNE PATROLE  
 
Na području spomenika prirode Zlatni rat bit 
će organizirana izviñačko-preventivna patrola 
koju će sačinjavati dva člana vatrogasne postrojbe 
DVD-a "Bol" i to u vremenu od 9.00 do 18.00 sati 
kada na tom području boravi največi broj kupača, 
posjetitelja i vozila. Navedena izviñačko-
preventivna patrola imat će stalnu vezu sa 
dežurnim vatrogascem-telefonistom u 
prostorijama DVD-a "Bol" i to putem ručne radio-
stanice i bit će ustrojena u vremenu od 01. lipnja 
do 30. rujna 2009. godine, a po potrebi i duže. 
 
2.2 Na ostalom području opčine Bol bit će 
organizirano povremeno izviñačko-preventivno 
patroliranje dva člana vatrogasne postrojbe DVD-
a "Bol" i to u vremenu od 07.00 do 21.00 sat na 
navalnim vatrogasnim vozilom DVD-a "Bol". 
Navedeno navalno vozilo je opremljeno sa 
radiostanicom i biti će u stalnoj vezi sa dežurnim 
vatrogascem-telefonistom u prostorijama DVD-a 
"Bol". 
 
3. KONTROLA PROVEDBE PROPISANIH 
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
3.1 Na osnovi odluke poglavarstva općine Bol 
klasa:810-01/99-01/10, ur.broj: 
2104/02-99/01 od 07. svibnja 1999.godine, na 
podrućju općine Bol će poslove kontrole 
provedbe propisanih mjera zaštite o požara u 
razdoblju kada je opasnost za nastajanje požara na 
vanjskim prostorima vjerojatna obavljati Nikša 
Bjelobradić, zapovjednik  DVD-a "Bol",  a uz 
prethodan dogovor s načelnikom općine Bol. 
 
4. ZABRANA NEKONTROLIRANOG I 
NEOVLAŠTENOG PRISTUPA I BORAVKA 
U POJEDINIM GRAÐEVINAMA ILI 
POVRŠINAMA OTVORENOG PROSTORA 
U VRIJEME VELIKE OPASNOSTI ZA 
NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA 
 
4.1 Stav je poglavarstva općine Bol da takve 
grañevine i površine otvorenog prostora na 
podrućju općine Bol, a koje su u vlasništvu 
općine Bol ili općina Bol sa njima gospodari i 

raspolaže, ne postoje.  
 
5.Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana nakon 
objavljivanja u "Službenom glasniku" općine Bol. 
 
Klasa: 810-05/09-01/11 
Ur.broj: 2140/09-01/01 
Bol, 08.svibnja 2009. godine 
 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO  
               OPĆINE BOL 

 
                                                Načelnik: 
                                         Tihomir Marinković 

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

Na temelju Plana motrenja i ophodnje, 
Poglavarstvo općine Bol je na 10/2009 sjednici 
dana 07. svibnja 2009. godine donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o ustroju motriteljsko-dojavne službe za 2009. 

godinu 
 
1. 

Na području općine Bol organizira se 
motrilačko-dojavna služba u vremenu od 15. 
lipnja do 15. rujna 2009. godine.  
 
2. 
             Na području benzinske postaje INE na 
Bolu motrilačka postaja radi u dvije smjene i to 
od 07.00-24.00 sata  
              Motritelji su: Šime Babić  
mobitel:091/544-0508 i Ivan Vukoja  098/1719 
694. 
               Motritelji o izvanrednim situacijama 
mobilnim ureñajem obavještavaju operativnog 
dežurnog u prostorija DVD- aBol. 
 
3. 
               Na području spomenika prirode Zlatni 
rat uz izviñačko-preventivno djelovanje motrenje 
se obavlja od 09.00-18.00 sati. 
                 Motritelj je: Petar Tomičić 
mob.091/894 2141 
                  Motritelji o izvanrednim situacijama 
mobilnim ureñajem obavještava operativnog 
dežurnog u prostorija DVD- a Bol. 
 
4.  
                    Na ostalom području općine Bol uz 
povremeno izviñačko preventivno patroliranje 
motrenje obavljaju dva člana DVD-a Bol u 
vremenu od 07.00 – 21.00 sat. 
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Motritelji su opremljeni sa ručnom radijskom 
postajom i u stalnoj vezi sa operativnim dežurnim 
u prostorijama DVD-a Bol. 
                    Pravci kretanja izviñačko preventivne 
patrole su od 09.00 do 11.30 sati Bol-Paklina-
Drasin-Murvica, od 11.30. do 14.30 sati Bol-
Gornji Humac i od 15.00 do 18.00 Bol-Sv.Lucija-
Gališnjok. 
 
5. 
               Ovaj zaključak objavit će se u 
"Službenom galsniku" općine Bol. 
 
Klasa: 021-05/09-01/60 
ur.broj:2104/09-02/01 
Bol, 8.svibnja 2009. godine 
 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO  
               OPĆINE BOL 

 
                                                Načelnik: 
                                         Tihomir Marinković 

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

Na temelju članka 11.stavak 4. Zakona o 
trgovini (NN 87/08) Poglavarstvo općine Bol je 
na 11 sjednici dana 15. svibnja 2009.godine 
donijelo 

ODOBRENJE 
ZA PRODAJU ROBE 

 
1. 

Marijani Marić se odobrava prodaja 
sladoleda, hladnih napitaka i suvenira na 
štandovima i klupama izvan tržnice, i to na 
lokaciji ispred stambene kuće u Murvici. 
 
 
2.  

Ovo odobrenje će se objaviti u 
Službenom glasniku općine Bol. 
 
Klasa:021-05/09-01/72 
Ur.broj:2104/09-02/01 
Bol, 01. lipnja 2009.godine 
 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO  
               OPĆINE BOL 

 
                                                Načelnik: 
                                         Tihomir Marinković 

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

Na temelju članka 58. Zakona o trgovini 
(»Narodne novine« broj 87/08 i 116/08), članka 4. 
Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i 
drugih oblika trgovine na malo („Narodne 
novine“ br. 80/01) načelnik  Općine Bol Tihomir 
Marinković dana 03. lipnja 2009. godine donio je 
 

ODLUKU 
o radnom vremenu prodavaonica 

 
Članak 1. 

 
Prodavaonice na području Općine Bol 

mogu od ponedjeljka do subote započeti s radom 
najranije u 6.00 sati, a završiti s radom do 22.00 
sata. 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka 
suvenirnice i druge specijalizirane  trgovine 
(prodaja sportske opreme, odjeće, obuće i sl.) 
mogu započeti s radom najranije u 6.00 sati, a 
završiti s radom do 23.00 sata. 

Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka  
vrijede za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan. 
 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u  " Službenom glasniku" Općine Bol. 
 
Klasa: 022-01/09-01/34 
Ur. broj: 2104/09-02/01 
Bol, 03.lipnja 2009. godine 
 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO  
               OPĆINE BOL 

 
                                                Načelnik: 
                                         Tihomir Marinković 

................................................................................ 
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RB KAZALO Str 
 ODLUKE POGLAVARSTVA  
1. Odluka o potvrñivanju zapovjednika i dozapovjednika vatrogasne postrojbe 1. 
2. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na 

području Općine Bol .......................................................................................................... 
1. 

3. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na 
području Općine Bol .......................................................................................................... 

 
3. 

4. Odluka o nadopuni Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2009.god ... 4. 
5. Plan motrenja i ophodnje površina na otvorenom prostoru za koje prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području općine Bol ....... 
  
5. 

6. Zaključak o ustroju motriteljsko-dojavne službe za 2009. godinu ...................... 6. 
7. Odobrenje za prodaju robe ................................................................................................ 7. 
8. Odluka o radnom vremenu prodavaonica ........................................................................ 8. 
   
   
   
   

 
 
 
 

 
Izdavač: Općina Bol, Županija Splitsko - dalmatinska 
Glavni i odgovorni urednik: Tihomir Marinković 

Urednik: Stipe Karmelić 
Tehnički urednik: Željko Bralić 

 


