
 
 

 
 

List izlazi po potrebi                                       30.04.2010. godine                     Godina  XIV - Broj 3/2010 

 
 

Na temelju točke 3. Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2010.godini 
(NN 3/2010) Stožer zaštite i spašavanja općine 
Bol je na sjednici dana 28.travnja 2010.donio  
 

ODLUKU 
o pripremi protupožarne sezone u 2010.godinu 
 
1. 

Stožer usvaja plan rada Stožera zaštite i 
spašavanje za ovogodišnju požarnu sezonu, i to: 
- održati sjednicu stožera prije početka turističke 
sezone 
- razmotriti odluku o mjerama zaštite 
poljoprivrednog zemljišta i  predložiti je vijeću na 
usvajanje, 
- razmotriti plan motrenja i ophodnje i ustroj 
motriteljsko-dojavne službe za 2010.godinu, 
- provesti savjetovanje za osposobljavanje 
članova Stožera, 
obaviti provjeru i procjenu spremnostisvih 
sudionika u izvršavanju zadaća zaštite i 
spašavanja, 
- u slučaju veće katastrofe ili nesreće na području 
općine Bol Stožer će permanentno zasjedati i 
pružati stručnu potporu načelniku. 
- održati sjednicu stožera nakon turističke sezone, 
te analizirati predhodni rad 
  
2. 

Stožer usvaja plan operativne provedbe 
programa aktivnosti na području općine Bol i to 
prema zaključku Vlade Republike Hrvatske od 
30. prosinca 2009.godine, te nalaže žurno 
donošenje Plana zaštite od požara i odluku o 
agrotehničkim mjerama za ureñivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina. 
 

 
 
3. 

Stožer usvaja plan aktivnog uključenja 
svih subjekata zaštite od požara na području 
općine Bol i to: DVD-a Bol prema njegovom 
operativnom planu aktivnosti i teške grañevinske 
mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka 
i probijanja protupožarnih puteva. 
 
4. 

Stožer odreñuje pogodne lokalitete i 
prostore za uspostavu zapovijednih mjesta kod 
zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara i to: 
ured općine Bol, Uz pjacu 2 Bol, a kao pričuvno 
mjesto: Ured Srednje škole Bol, Rudina, Bol.  
 
5. 

Stožer usvaja financijski plan za 
provoñenje zadača tijekom ovogodišnje požarne 
sezone i to prema odluci o javnim potrebama 
protupožarne zaštite za 2010.godinu u iznosu od 
500.000,00 kn za smještaj vatrogasaca koji će u 
ljetnim mjesecima stići na ispomoć u Bol, za 
sufinanciranje dislocirane vatrogasne jedinice na 
otok Brač i za ostale redovne troškove DVD-a 
Bol, te iznos od 10.000,00 kn za Gorku službu 
spašavanja Split, iznos od 25.000,00 kn za izradu 
procjene ugroženosti od požara i plan zaštite od 
požara.  
 
Klasa:810-01/10-01/4 
Ur.broj:2104/10-02/01 
Bol, 28.travnja 2010.godine 
 
      
                                   Načelnik Stožera 
                Mate Petrić 
 
                                                                      
 

SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE BOL 
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ODLUKE NAČELNIKA 
 

Na temelju članka 37. stavak 2, Zakona o 
pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03 
i 38/09),  a u svezi sa člankom 5. stavak 1. Uredbe 
o postupku davanja koncesijskog odobrenja na 
pomorskom dobru (NN br.36/04) Načelnik općine 
Bol je  dana 30. travnja 2010. godine, donio 
 

IZMJENE I DOPUNE 
GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA 

POMORSKIM DOBROM ZA 2010. GODINU 
 

Članak 1. 
 
Članak 8. Godišnjeg plana upravljanja 

pomrskim dobrom za 2010. godinu briše se. 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave  
u „Službenom glasniku“ općine Bol.  
 
Klasa: 022-01/10-01/12 
Urbroj: 2104/10-01/02  
Bol, 20. travnja 2010. godine 
 

 
NAČELNIK OPĆINE 
              BOL 
                                                    Načelnik 
         Tihomir Marinković 
.............................................................................. 
 

Na temelju članka 20. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni 
tekst, 82/04 i 110/04-uredba),  a na osnovi prijave 
cjenika tvrtke Michieli Tomić d.o.o., Gornji 
Humac, koncesionara za sakupljanje, odvoz i 
odlaganje kućnog otpada, općinski načelnik 
Općine Bol je dana 30. travnja 2010. godine izdao 
suglasnost za 

 
CJENIK 

SAKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA 
KOMUNALNOG I KRUPNOG OTPADA ZA 

PODRUČJE OPĆINE BOL 
 

Članak 1. 
 
Odobrava se cjenik komunalne usluge 
sakupljanja,odvoza i odlaganja komunalnog 
otpada s područja općine Bol kako slijedi: 

VRSTA OBJEKTA CIJENA 
Domaćinstva, fizičke osobe sa mjestom prebivališta 
na Bolu, za stambeni te garažni i drugi pomoćni 
prostor  

0,42 kn po l/volumena, MJESEČNO 
 
 

Staračka domaćinstva i socijalni slučajevi 
(zbog bolesti, nemoći ili lošeg materijalnog stanja, 
na temelju potvrde općinske uprave) 

OSLOBOðENI NA TEMELJU POTVRDE 
OPĆINSKE UPRAVE 
 

Vikendaši, fizičke osobe sa mjestom prebivališta 
izvan Bola,  za stambeni te garažni  i drugi pomoćni 
prostor u kućama za odmor 

0,60 kn po l/volumena x 6 MJESECI 
(IZDAJE SE JEDAN UKUPAN RAČUN 
GODIŠNJE)    

Trgovine, mini marketi, prodavaonice mješ.robe koje 
rade tokom cijele godine 

5,00 kn po l/ volumena MJESEČNO 
  

Trgovine, mini marketi, prodavaonice mješ.robe koje 
rade sezonski  

9,20 kn po l/volumena MJESEČNO ZA VRIJEME 
STVARNOG RADA 

Ugostiteljski objekti (restorani, gostionice, caffe 
barovi, snack barovi i dr.), koji rade sezonski  

7,00 kn po l/volumena MJESEČNO ZA VRIJEME 
STVARNOG RADA 
 

Ugostiteljski objekti (restorani, gostionice, caffe 
barovi, snack barovi i dr.) koji rade cijelu godinu 

4,30 kn po l/volumena MJESEČNO 
 

Štekati ispred ugostiteljskih objekata  5,00 kn po l/volumena MJESEČNO 
Odvoz iz filigramskih, zlatarskih, advokatskih, 
urarskih, fotografskih, kozmetičkih, frizerskih radnji, 
papirnica, videoteka, suvenirnica, davornih dućana, 
radio i TV postaja kancelarijskih ureda, butika, 
postolarskih i drugih radnji, koji rade cijelu godinu 

5,00 kn po l/volumena MJESEČNO 
 
 
 
 

Proizvodno-industrijski prostor 3,00 kn po l/volumena MJESEČNO 
Hoteli veći (Bretanide, Elaphusa, Borak, Bonaca...)  2,10 kn PO OSTVARENOM TURISTIČKOM 

NOĆENJU ZA VRIJEME STVARNOG RADA 
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VRSTA OBJEKTA CIJENA 
Hoteli manji (Ivan, Kaštil, Vidovica, Belvedere, 
Daniela...) i veliki iznajmljivači soba i apartmana 

2,90 kn po l/volumena ZA VRIJEME STVARNOG 
RADA 

Tezge za suvenire i bižuteriju 300,00 kn GODIŠNJE 
Ustanove i organizacije socijalne zaštite, odgojne, 
prosvjetne, kulturne ustanove, galerije, vjerske i 
humanitarne ustanove i sl. 

1,20 kn po l/volumena MJESEČNO 
 
 

Kampovi, I kategorija , koji ostvaruju do 1000 
noćenja  

1.700,00 kn godišnje 
 

kampovi, II kategorija, koji ostvaruju od 1000 do 
4000 noćenja 

2.400,00 kn GODIŠNJE 
 

kampovi, III kategorija, koji ostvaruju preko 4000 
noćenja 

3.500,00 kn GODIŠNJE 
 

Poslovni objekti do 20 m2 zatvorenog poslovnog 
prostora 

110,00 kn MJESEČNO 

Tezge za voće i povrće na tržnici 400,00 kn MJESEČNO, ZA VRIJEME 
STVARNOG RADA 

Kontejneri za glomazni otpad , koje plaća općina Bol 
po narudžbi komunalnog redara 

500,00 kn (KONTEJNER/7 M3) 
1.200,00 (KONTEJNER/20 M3)  

Odvoz olupine osobnih automobila 600,00 kn 1 KOMAD 
Za sva gradilišta stambenih ili poslovnih objekata na 
području općine Bol gdje se gradi, renovira ili 
rekonstruira stambeni ili poslovni prostor 

700,00 kn (KONTEJNER 7 M3) 
1.800,00 kn (KONTEJNER 20 M3) 

Kiosci za prodaju tiskovina, duhana i sl. 100,00 kn MJESEČNO 
Pražnjenje kontejnera od 1.100 litara 110,00 kn PO KOMADU 
Iznajmljivači soba i apartmana u Murvici 
(Sakupljanje  se vrši na asfaltnoj cesti  ŽC 6191, kod 
odvojka lokalne ceste za Murvicu) 

1,40 kn po l/volumena ZA VRIJEME STVARNOG 
RADA 

Poslovni prostori u Murvici 
(Sakupljanje  se vrši na asfaltnoj cesti  ŽC 6191, kod 
odvojka lokalne ceste za Murvicu) 

4,00 kn po l/volumena ZA VRIJEME STVARNOG 
RADA 

 
Članak 2. 

 
U cijenama koje su odobrene u članku 

1.ove odluke nije uračunat PDV. 
Cijena komunalne usluge plaća se 

isporučitelju usluge. 
Način plaćanja komunalne usluge 

odreñuje isporučitelj. 
 

Članak 3. 
 

Ovaj cjenik stupa na snagu danom objave 
u „Službenom glasniku“ Općine Bol. 
 
 

Članak 4. 
 

Danom stupanja na snagu ovog cjenika 
prestaje vrijediti Odluka o odobrenju cjenika 
sakupljanja odvoza i odlaganja komunalnog 
otpada od 08. veljače 2008. godine („Službeni 
glasnik“ Općine Bol  1/2008 ). 

 
Klasa: 363-01/10-01/23 
Ur.broj: 2104/10-02/01 
Bol, 30. travnja 2010. godine 
NAČELNIK OPĆINE 
              BOL 
                                                    Načelnik 
         Tihomir Marinković 
.............................................................................. 

 
Na temelju članka 3.stavak 1. Zakona o 

zaštiti od požara (NN RH br.58/93), točke 4. 
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku  u 2010. godini, načelnik općine Bol je 
dana 30. travnja 2010. godine donio 

 
PLAN 

MOTRENJA I OPHODNJE 
NA OTVORENOM  PROSTORU ZA KOJE  
PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD 
NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA 
NA PODRUČJU OPČINE BOL 
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1.  MOTRILAČKO-DOJAVNA SLUŽBA 
Motrilačko-dojavna služba, u vremenu od 01. 
lipnja do 30. rujna 2010. 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”, 
„Zastražišće“ i „Likova Glava“ 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 2010. godine i 
to u vremenu od 07.00 do 24.00 sata 
svakodnevno. 
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 2010. 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. ZABRANA NEKONTROLIRANOG I 
NEOVLAŠTENOG PRISTUPA I BORAVKA 
U POJEDINIM GRAÐEVINAMA ILI 
POVRŠINAMA OTVORENOG PROSTORA 
U VRIJEME VELIKE OPASNOSTI ZA 
NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA 
 
3.1 Stav je načelnika 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: 810-05/10-01/4 
Ur.broj: 2140/10-01/01 
Bol, 30. travnja 2010. godine 
 
NAČELNIK OPĆINE 
              BOL 
                                                    Načelnik 
         Tihomir Marinković 
.............................................................................. 
 

Na temelju Plana motrenja i ophodnje, 
načelnik općine Bol je dana 30. travnja 2010. 
donio 
 

ZAKLJUČAK 
o motrilačko-dojavnoj službi za 2010. godinu 

 
1. 

Na području općine Bol organizira se 
motrilačko-dojavna služba u vremenu od 15. 
lipnja do 15. rujna 2010. 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. 
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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: Ivica Cvitović, mob. 091/564 95 20 
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. 

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: 021-05/10-01/136 
ur.broj:2104/10-02/01 
Bol, 30. travnja 2010. godine 
 
NAČELNIK OPĆINE 
              BOL 
                                                    Načelnik 
         Tihomir Marinković 
.............................................................................. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Na temelju članka 12. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 
broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - 
Uredba i 178/04), na temelju provedenog 
natječaja od 22. ožujka 2010. godine te članka 29. 
Statuta Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine 
Bol 05/09), Općinsko vijeće Općine Bol, na 5. 
sjednici održanoj dana 30. travnja 2010. godine, 
donijelo je 

 
 
 

ODLUKU 
o izboru koncesionara za obavljanje 

komunalnih djelatnosti  
skupljanja i odvoza komunalnog otpada, te 

odlaganja komunalnog otpada 
 

Članak 1. 
 

Općina Bol dodjeljuje koncesiju za 
obavljanje komunalne djelatnost skupljanja i 
odvoza komunalnog otpada te odlaganja  
komunalnog otpada tvrtki Michieli-Tomić d.o.o., 
21414 Gornji Humac, O. Brač, Hrvatska, MB: 
3474739, OIB: 38856841151.  
 

Članak 2. 
 

Koncesija se dodjeljuje za obavljanje 
komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza 
komunalnog otpada te odlaganja  komunalnog 
otpada. 
 

Članak 3. 
 

Koncesija se dodjeljuje na rok od 20 
(dvadeset) godina. 
 

Članak 4. 
 

Godišnja naknada za koncesiju iznosi 
12.000,00 (dvanaesttisuća) kuna. 
 

Članak 5. 
 

Koncesionar će komunalne djelatnosti 
obavljati sukladno Ugovoru i Cjeniku koji 
odobrava Općina Bol. 
 

Članak 6. 
 

Korisnik koncesije je dužan na području 
Općine Bol: održavati čistoću u dijelu skupljanja i 
odvoza komunalnog otpada, odlagati komunalni 
otpad na odlagalište otpada „Košer“ prostornim 
planom Splitsko-dalmatinske županije i 
Prostornim planom Općine Pučišća predviñeno 
kao službeno odlagalište otpada za područje otoka 
Brača do izgradnje županijskog Centra za 
gospodarenje otpadom. 

Korisnik koncesije je dužan obavljati 
komunalnu djelatnost za područje Općine Bol: u 
razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna i za vrijeme 
Velikog tjedna i Uskrsnih blagdana: svaki dan, u 
razdoblju od  1. listopada do 30. travnja: tri puta 
na tjedan, skupljati, odvoziti i odlagati glomazni 
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komunalni otpad prema potrebi, a u pravilu prema 
nalogu nadležnog službenika, izvanredno 
sakupljati komunalni otpad uoči blagdana Božića, 
Dana Karnevala i dan nakon bolske  fjere. 
 

Članak 7. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u  

»Službenom glasniku« Općine Bol. 
 
Obrazloženje: 

 
Općina Bol je dana 26. ožujka 2010. godine 

objavila javni natječaj za dodjelu koncesije za 
obavljanje komunalne djelatnosti-skupljanje i 
odvoz komunalnog otpada, te odlaganje 
komunalnog otpada. 

Po objavljenom javnom natječaju pristigla je 
jedna ponuda - tvrtke Michieli-Tomić d.o.o., 
21414 Gornji Humac, O. Brač, Hrvatska, MB: 
3474739, OIB: 38856841151.  

Razmatrajući ponudu, u postupku je utvrñeno 
da ona u potpunosti ispunjava uvjete tražene 
natječajem, a  sukladno mjerilima za odabir 
ponude koja su propisana člankom 11. Odluke o 
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati 
na koje se mogu obavljati na temelju koncesije u 
Općini Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol br. 
62/09) te je Povjerenstvo za provedbu javnog 
natječaja predložilo da se izabere komunalno 
poduzeće Michieli-Tomić d.o.o. iz Gornjeg 
Humca. 

Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti 
na temelju koncesije, odreñeni objavljenim 
javnim natječajem od 26. ožujka 2010. godine, 
pobliže će se odrediti ugovorom o povjeravanju 
komunalnih poslova, sukladno odredbi članka 13. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 
Protiv Odluke Općinskog vijeća nije 

dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni 
spor u roku 30 dana od dana dostave ovog 
rješenja. 

Tužbu treba predati neposredno Upravnom 
sudu Republike Hrvatske ili preko pošte 
preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na 
zapisnik kod redovitog suda nadležnog za 
pružanje pravne pomoći. 

Uz tužbu se podnose i dvije preslike 
pobijanog rješenja te primjerak tužbe za tuženo 
upravno tijelo. 

Kada se tužbom zahtijeva naknada štete, 
potrebno je u tužbenom zahtjevu istaknuti visinu 

štete koja se potražuje.  
 
Klasa: 021-05/10-01/133 
Ur.broj: 2104/10-02/01 
Bol, 30. travnja 2010. godine 
                                                                                 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................   
 

Na temelju članka 111. Zakona o 
proračunu (NN 87/08), vijeće općine Bol je na 
5/2010 sjednici dana 30. travnja 2010.godine 
donijelo 
 
ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI 
NA PRORAČUN KJP GRABOV RAT 

 
1. 

Izvanproračunski korisnik KJP Grabov rat 
d.o.o. je u razdoblju siječanj-prosinac 
2009.godine realizirao prihode u iznosu od 
6.466.409,00 kn, a rashode u iznosu od 
6.244.369,00  kn, te je ostvario višak poslovanja u 
iznosu od 222.040,00 kn. 
 
2. 

Ovaj izvještaj će se objaviti u Službenom 
glasniku općine Bol. 
 
Klasa:021-05/10-02/139 
Ur.broj:2104/10-02/01 
Bol, 30.travnja 2010. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................   
 

Na temelju članka 46. stavka 1. i 5. 
Zakona o prijevozu u cestovnom prometu 
(»Narodne novine« broj 178/04, 48/05, 111/06, 
63/08 i 124/09) i članka 29. Statuta Općine Bol 
("Službeni glasnik" broj 5/09) Općinsko vijeće 
Općine Bol, na  5/2010 sjednici dana 30. travnja 
2010. godine, donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o autotaksi prijevozu 

 
I. OPĆE ODREDBE 
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Članak 1. 
 

Ovom se Odlukom ureñuje organizacija i 
način obavljanja autotaksi prijevoza na području 
Općine Bol (u daljnjem tekstu: Općina), autotaksi 
vozila, autotaksi stajališta i cijena usluge 
autotaksi prijevoza. 
 

Članak 2. 
 

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

Članak 3. 
 

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, 
imaju sljedeće značenje: 
1. autotaksi je djelatnost prijevoza putnika koja se 
obavlja osobnim automobilom ako se putnik ili 
skupina putnika uzimaju na jednom mjestu, 
2. autotaksi prijevoznik je pravna ili fizička osoba 
koja obavlja djelatnost autotaksi prijevoza, 
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 
namijenjen za obavljanje autotaksi prijevoza, a 
ispunjava uvjete odreñene propisom kojim se 
utvrñuju posebni uvjeti za vozila kojima se 
obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za 
vlastite potrebe te ovom Odlukom, 
5. dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza je akt 
na temelju kojeg se obavlja autotaksi prijevoz na 
području i sa područja Općine. 
 
II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA 
AUTOTAKSI PRIJEVOZA 
 

Članak 4. 
Autotaksi prijevoz na području i sa 

područja Općine obavlja se na temelju dozvole za 
obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: 
dozvola). 

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

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., za 

vozilo za koje je izdana. 
Odjel vodi upisnik izdanih dozvola. 
 

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 za kojeg vrijedi 
dozvola. 

Visina naknade za izdavanje dozvole 
odreñuje se u iznosu od 100,00 luna  

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

Članak 6. 
 

Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj 
osobi sa sjedištem/ prebivalištem na području 
Općine  koja: 
1. ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi 
prijevoza, 
2. ima položen ispit odnosno zaposlenog vozača s 
položenim ispitom iz članka 27. ove Odluke, 
3. dokaže da autotaksi vozilo kojim će obavljati 
autotaksi prijevoz ispunjava uvjete iz članka 21. 
ove Odluke. 
 

Članak 7. 
 

Dozvola se izdaje na osnovu pisanog 
zahtjeva prijevoznika. 

Uz zahtjev, prijevoznik mora priložiti i 
slijedeće dokumente: 
1. licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, 
2. uvjerenje o položenom ispitu iz članka 27. ove 
Odluke, 
3. presliku prometne dozvole i presliku knjižice 
pojedinog vozila, 
4. cjenik usluge autotaksi prijevoza, 
5. izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o 
ispitivanju taksimetra. 
 

Članak 8. 
 

Odjel će odbiti zahtjev za izdavanje 
dozvole ako autotaksi prijevoznik ne ispunjava 
uvjete iz članka 6. i 7. ove Odluke. 

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. 
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Članak 9. 
 

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

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

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. 

Odjel će odbiti zahtjev za obnovu dozvole 
ako: 
1. autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga 
nije obavljao autotaksi prijevoz za koji traži 
obnovu u godišnjem razdoblju od 1. travnja do 
31. listopada, ili ako se nije pridržavao uvjeta za 
obavljanje autotaksi prijevoza propisanih ovom 
Odlukom, 
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 utvrñuje na osnovu 
evidencije koju vode tijela koja provode nadzor 
sukladno zakonu kojim se ureñuje prijevoz u 
cestovnom prometu te pravomoćnih presuda 
sudbenih tijela. 
3. redovno nije plaćao godišnju naknadu općini 
Bol. 

Rješenje o odbijanju zahtjeva za obnovu 
dozvole donosi Odjel. 

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

Članak 10. 
 

Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje 
važiti prije isteka vremena na koje je izdana u 
sljedećim slučajevima: 
1. prestankom važenja licencije, 
2. na zahtjev autotaksi prijevoznika, 
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, 
5. ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih 
razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju 
izdane dozvole u godišnjem razdoblju od 1. 
travnja do 31. listopada, 
6. ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih 
razloga ne obavlja autotaksi prijevoz u vrijeme 
odreñenog dežurstva, 

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

Članak 11. 
 

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

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 
jedan autotaksi prijevoznik treba biti dežuran za 
pružanje usluga autotaksi prijevoza na području 
općine Bol. 

Listu dežurstva odreñuje načelnik Općine. 
Neobavljanje usluge prema listi dežurstva 

je  razlog za odbijanje zahtjeva za obnovu 
Dozvole, odnosno razlog za prestanak važenja 
dozvole prije isteka vremena na koji je izdana. 
 

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. 
 
III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI 
PRIJEVOZA 
 

Članak 13. 
 

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

 
Članak 14. 

 
Autotaksi vozač u pravilu preuzima 

putnike za prijevoz na autotaksi stajalištu prema 
redoslijedu autotaksi vozila. Putnik ima pravo 
izbora vozila. 
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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.  

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

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 Bola i otoka Brača, 
- knjigu žalbe. 
 

Članak 16. 
 

Autotaksi prijevoznik dužan je: 
- 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 
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 doñe do drugog vozila u 
slučaju da uslijed kvara prijevoznik nije u 
mogućnosti naručeni prijevoz obaviti do 
odredišta. 
 

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, 
vozač je dužan unaprijed obavijestiti putnika o 
približnoj cijeni usluge.  
 

Članak 18. 
 

Autotaksi prijevoznik dužan je izdati 
račun za obavljeni prijevoz. 

Račun mora pored podataka predviñenih 
propisima sadržavati elemente: 
- datum vožnje, 
- polazište i odredište, 
- vrijeme obavljanja vožnje, 
- novčani iznos naknade 
- potpis vozača i pečat autotaksi prijevoznika. 
 

Članak 19. 
 

Autotaksi prijevoznik dužan je po 
završetku prijevoza pregledati vozilo, a nañene 
stvari prijaviti policiji. 
 

Članak 20. 
 

U autotaksi vozilu zabranjeno je pušenje. 
 
IV. AUTOTAKSI VOZILO 
 
Članak 21. 
Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta utvrñenih 
propisom kojim se odreñuju posebni uvjeti za 
vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i 
prijevoz za vlastite potrebe, ispunjavati i slijedeće 
uvjete: 
1. da ima četvora vrata i mogućnost smještaja od 
četiri do osam putnika i sjedalo za vozača, 
2. da ima tvornički motor najmanje zapremine 
1600 cm3 i najmanje snage 50 kW, 
3. da ima ugrañen baždaren, ispravan i plombiran 
taksimetar, 
4. da ima protupožarni aparat, 
5. da ima ispravno svjetlo za osvjetljavanje 
unutrašnjosti vozila i ureñaj za zagrijavanje i 
klimatizaciju, 
6. da ima ugrañenu svjetleću oznaku »TAXI« na 
krovu vozila s evidencijskim brojem dozvole koja 
mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju, 
na bočnoj strani vozila grb općine Bol i natpis 
„Taxi“, 
7. da ima ugrañen katalizator, 
8. da je vozilo čisto, uredno i neoštećeno. 
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V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE 
 

Članak 22. 
 

Autotaksi stajalište je ureñeno mjesto na 
kojima stoji autotaksi vozilo i prima putnike. 

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. 
 

Članak 23. 
 

Autotaksi stajališta obilježavaju se 
odgovarajućim vertikalnim znakom i oznakom na 
kolniku. Oblik vertikalnog znaka odreñuje 
Jedinstveni upravni odjel općine Bol. 

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. 

 
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 označeno vertikalnim i 
horizontalnim prometnim znakovima. 

 
Članak 25. 

 
Troškove ureñivanja, održavanja i 

označavanja autotaksi stajališta na javnim 
površinama snosi Općina Bol. 

Za upotrebu stajališta ne plaća se 
naknada. 
 
VI. CIJENA USLUGE AUTOTAKSI 
PRIJEVOZA 
 

Članak 26. 
 

Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrñuje 
se cjenikom. 

Maksimalne cijene iz Cjenika utvrñuje 
načelnik Općine Bol.  

Maksimalne cijene autotaksi usluga 
načelnik može mijenjati na temelju prijedloga 
većine taksista. 
Cjenikom se odreñuje cijena: 
- početka vožnje, 
- vožnje po kilometru, 
- čekanje, 
- prijevoza prtljage, 
- cijena vožnje na relaciji Bol-Murvica. 

Slobodnom pogodbom je moguće 
ugovoriti cijenu usluge autotaksi prijevoza za 
relacije duže od 40 km, za vožnju po 
„makadamu“i za prijevoz kućnih ljubimaca. 
 
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. 

Vrijeme ispita iz stavka 1. ovog članka 
odreñuje pročelnik jedinstvenog upravnog odjela, 
na temelju pismene prijave zainteresiranog 
autotaxi vozača. 

Program ispita i način provjere znanja 
propisuje pročelnik  Jedinstvenog upravnog 
odjela. 

Ispit se polaže pred Povjerenstvom kojeg 
imenuje Načelnik. 

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. 

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. 
 
IX. KAZNENE  ODREDBE  
 

Članak  29. 
 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 
10.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja  
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pravna osoba ako:  
- obavlja autotaksi prijevoz bez važeće 

dozvole (članak 4. ove Odluke),    
- 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 
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.), 

- ne izda račun za obavljeni prijevoz 
(članak 18.), 

- 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.  

   
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 

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

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kuna 
do 2.000,00 kuna kaznit će počinitelj prekršaja 
fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 29. 
 

Ugovori o koncesiji sklopljeni temeljem 
Odluke o autotaksi prijevozu (» Službeni glasnik 
Općine Bol« broj 2/08, 6/08 i 2/09) ostaju na 
snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni. 

Autotaksi prijevoznik koji autotaksi 
prijevoz obavlja na temelju ugovora o koncesiji, 
može raskinuti ugovor i prije isteka vremena na 
koje je sklopljen te podnijeti zahtjev za izdavanje 
dozvole, ako ispunjava uvjete za dobivanje 
dozvole u smislu članka 6. i 7. ove Odluke. 

Autotaksi prijevoznik koji nakon isteka 
vremena važenja ugovora o koncesiji ne dobije 
dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza, gubi 
pravo obavljanja autotaksi prijevoza na području 
Općine Bol. 
 

Članak 30. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o autotaksi prijevozu 
(»Službeni glasnik Općine Bol« broj 2/08, 6/08 i 
2/09). 
 

Članak 31. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana 
od dana objave u »Službenom glasniku Općine 
Bol«. 
 
Klasa: 021-05/10-01/145 
Ur. broj: 2104/10-02/01 
Bol, 30. travnja 2010. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
     OPĆINE BOL 
                                             Predsjednik vijeća 
                                          Jakša Marinković Šimić 
................................................................................   
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