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ODLUKE VIJEĆA 

 

Na temelju članka 111. Zakona o 

proračunu (NN 87/08), vijeće općine Bol je na 

3/2014. sjednici dana 04. travnja 2014. godine 

donijelo 

 

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI 

NA PRORAČUN 

KJP GRABOV RAT  ZA 2013. 

 

1. 

Izvanproračunski korisnik KJP 

Grabov rat d.o.o. je u razdoblju siječanj-

prosinac 2013.godine realizirao prihode u 

iznosu od 9.073.859,00 kn, a rashode u iznosu 

od 8.135.871,00 kn, te je ostvario dobit nakon 

oporezivanja u iznosu od 737.988,00 kn 

 

2. 

Ovaj izvještaj će se objaviti u 

Službenom glasniku općine Bol. 

 

Klasa:400-05/14-02/27 

Ur.broj:2104/14-02/01 

Bol, 14. travnja 2013. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

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

      

  

 

 

 

 

Na temelju članka 10. Stavak 5. 

Zakona o trgovini (NN 87/08, 96/08 116/08, 

76/09, 114/11 i 68/2013), vijeće općine Bol je 

na 3/2014 sjednici dana  04. travnja 

2014.godine donijelo 

 

ODOBRENJE O PRODAJI ROBE 

 

1. 

Odobrava se prodaja robe obrta WGW 

za 2014.godinu,  na klupi izvan tržnice na 

malo, i to na čest.zemlj.649/4 k.o. Bol, ispred 

kuće na adresi Put Zlatnog rata 12. 

 

2. 

Ovo odobrenje će se objaviti u 

Službenom glasniku općine Bol. 

 

Klasa:400-01/14-01/27 

Ur.broj:2104/14-02/01 

Bol, 14. travnja 2014. godine 

     
 OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

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

 

Na temelju članka 110. Zakona o 

proračunu (NN 87/08), vijeće općine Bol je na 

3/2014 sjednici dana 04. travnja 2014.godine 

donijelo 

 

 

SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE BOL 
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GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE 

BOL ZA 2013. 

 

1. 

Općina Bol je u razdoblju siječanj-

prosinac 2013. godine realizirala prihode u 

iznosu od 16.379.148,00  kn, a rashode u 

iznosu od 16.676.048,00 kn, te je ostvarila 

manjak poslovanja u iznosu od 650.669,50 

kn. Stanje na žiro računu dana 31.prosinca 

2013.godine iznosio je 1.412.094,00 kn, a 

stanje na prijelaznom računu kod HBOR-a je 

iznosilo 1.315.336,00 kn. 

Tablice prihoda i rashoda sa nazivom 

konta i iznosom su sastavni dio ovog izvješća. 

 

2. 

Ovaj izvještaj će se objaviti u 

Službenom glasniku općine Bol. 

 

Klasa:400-01/14-01/26 

Ur.broj:2104/14-02/01 

Bol, 14. travnja 2014 godine 

     
 OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

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

 

Na temelju članka 6. stavak 2. i članka 

10. Zakona o zaštiti od buke („Narodne 

novine“ br. 30/09 i 55/2013) i članka 29. 

Statuta Općine Bol ("Službeni glasnik" 

Općine Bol br. 5/2009.)  Općinsko vijeće 

Općine Bol na 3/2014 sjednici održanoj dana 

04. travnja 2014. donijelo je  

 

O D L U K U 

o zaštiti od buke 

 

Članak 1. 

 

Uporaba elektroakustičkih i akustičnih 

uređaja na otvorenom u objektima 

registriranim za obavljanje ugostiteljske 

djelatnosti (na zakupljenim štekatima, pored 

ugostiteljskih objekata) na području Općine 

Bol dopuštena je unutar određenog radnog 

vremena, u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja 

u vremenu najranije od 08.00, a najdulje do 

24,00 sata.  

Uporaba elektroakustičkih i akustičnih 

uređaja na otvorenom u objektima 

registriranim za obavljanje ugostiteljske 

djelatnosti (na zakupljenim štekatima ispred 

ugostiteljskih objekata) na području Općine 

Bol dopuštena je unutar određenog radnog 

vremena, u razdoblju od 1. srpnja do 31. 

kolovoza u vremenu najranije od 08.00, a 

najdulje do 02,00 sata, uz uvjet da se od 01.00 

do 02.00 sata može emitirati glazba 

maximalne jačine do 60 decibela. 

 

Članak 2. 

 

Radi zadovoljavanja potreba za 

održavanjem javnih skupova i organiziranja 

razonode i drugih aktivnosti ovom odlukom 

se omogućuje uporaba elektroakustičkih i 

akustičnih uređaja na otvorenom, u restoranu 

„Mali raj“ na čest. zem. 818/3 k.o. Bol. 

Na tom području, unutar navedene 

čestice zemlje je moguće prekoračiti 

dopuštene razine buke. 

Za dolaženje i odlaženje sudionika 

navedenih događaja određuje se županijska 

cesta ŽC 6191 Bol-Murvica i lokalna cesta 

koja ide od županijske ceste prema istoku do 

čest .zemlj.818/3 k.o. Bol. 

 

Članak 3. 

 

Na Dan Općine Bol u noći sa 5. na 6. 

kolovoza moguće je, uz prethodnu suglasnost 

Načelnika Općine Bol, na otvorenom, u 

objektima registriranim za obavljanje 

ugostiteljske djelatnosti na području Općine 

Bol održavanje koncerata i uporaba 

elektroakustičkih i akustičnih uređaja  do 

03.00 sata. 

Na Dan Općine Bol u noći sa 5. na 6. 

kolovoza moguće je, uz prethodnu suglasnost 

Načelnika Općine Bol, u restoranu „Mali raj“ 

na čest. zem. 818/3 k.o. Bol održavanje 

koncerata na otvorenom i uporaba 

elektroakustičkih i akustičnih uređaja  do 

05.00 sati. 
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Članak 4. 

 

Buka elektroakustičkih uređaja i 

ostalih izvora buke na otvorenom u objektima 

iz čl. 1. ove Odluke ne smije prelaziti najviše 

dopuštene razine buke sukladno Pravilniku 

kojim su propisane najviše dopuštene razine 

buke na otvorenom prostoru. 

 

Članak 5. 

 

Nazor nad provedbom ove odluke 

provodi komunalni redar. Komunalni redar je 

ovlašten:  

 narediti akustična mjerenja pravnim i 

fizičkim osobama koje koriste izvore 

buke u sredini u kojoj ljudi borave. 

 narediti poduzimanje propisanih 

utvrđenih mjera za zaštitu od buke  

 zabraniti uporabu izvora buke dok se ne 

poduzmu mjere zaštite od buke 

 zabraniti obavljanje djelatnosti i ostalih 

aktivnosti koje zbog buke ometanju 

boravak, odmor i noćni mir 

 

Članak 6. 

 

Komunalni redar je ovlašten pokrenuti 

prekršajni postupak protiv pravne i fizičke 

osobe koje: 

 ne provode zaštitu od buke i ne osiguraju 

njezinu provedbu 

 obavljaju radove, djelatnosti i druge 

aktivnosti koje u boravišnim prostorima 

uzrokuju buku štetnu po zdravlje ljudi, 

 rabe eleltroakustične ili akustične uređaje 

protivno članku 1., 2., 3. i 4. ove Odluke, 

 prouzroče buku, elektroakustičnim 

uređajima i ostalim izvorima buke na 

otvorenom u objektima registriranim za 

obavljanje ugostiteljske djelatnosti, koja 

prekoračuje najviše propisane dopuštene 

razine buke, 

 ne provedu naređene ili propisane mjere 

zaštite od buke 

 

Članak 7. 

 

Komunalni redar će kazniti na mjestu 

počinjenja prekršaja odgovornu osobu u 

pravnoj osobi i fizičku osobu koja obavlja 

djelatnost za koju je potrebno provesti mjere 

zaštite od buke, ako ne poštuje odredbe 

zakona o zaštiti od buke i odredbe ove odluke 

u iznosu od 1.000,00 kn 

 

Članak 8. 

 

Ova  odluka će se objaviti u 

"Službenom glasniku" Općine Bol i stupa na 

snagu dan nakon objave. Stupanjem na snagu 

ove odluke prestaje vrijediti odluka o zaštiti 

od buke od 10. srpnja 2009. godine, Službeni 

glasnik općine Bol broj  

 

Klasa:021-05/14-01/26 

Ur. broj:2104/14-02/01 

Bol, 14. travnja 2014. .godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

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

 

Na temelju članka 8. stavka 2., 3., 5. i 

6., članka 11. i članka 13. Zakona o 

ugostiteljskoj djelatnosti (N.N. br. 138/2006, 

152/2008, 43/2009 i 88/2010), te članka 29. 

Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ 

Općine Bol br. 5/2009) vijeće Općine Bol je 

na 3/2014 sjednici dana 04. travnja 2014. 

donijelo 

 

ODLUKU O UGOSTITELJSKOJ 

DJELATNOSTI 

 

I. UVODNA ODREDBA 

 

Ova odluka sadrži odredbe o produžetku 

radnog vremena ugostiteljskih objekata, 

odredbe o mjerilima za raniji završetak 

radnog vremena, odredbe o prostorima za 

kioske, klupe i sl. odredbe o određivanju 

lokacije izvan naseljenih područja te odredbe 

o održavanju turističko-kulturnih 

manifestacija. 

Ljetno razdoblje obuhvaća vrijeme od 1. 

svibnja do 31. listopada. 

Zimsko razdoblje obuhvaća vrijeme od 1. 
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studenog do 30. travnja. 

 

- PRODUŽETAK RADNOG VREMENA 

 

Članak 1. 

 

Ugostiteljski objekti iz skupine 

«restorani» (restoran, gostionica, zdravljak, 

zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, 

slastičarnica i objekt brze prehrane), u ljetnom 

razdoblju koje traje od 01. svibnja do 31. 

listopada kalendarske godine, rade od 06.00 

do 01.00 sata.  

Članak 2. 

 

Ugostiteljski objekti iz skupine 

«restorani» (restoran, gostionica, zdravljak, 

zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, 

slastičarnica i objekt brze prehrane), u 

zimskom razdoblju koje traje od 01. studenog 

do 31. prosinca, te od 01. siječnja do 30. 

travnja kalendarske godine, rade od 06.00 do 

24.00 sata.  

Članak 3. 

 

Ugostiteljski objekti iz skupine 

«barovi»(kavana, caffe bar, pivnica, buffet, 

krčma i konoba), u ljetnom razdoblju koje 

traje od 01. svibnja do 31. listopada 

kalendarske godine, rade od 06.00 do 02.00 

sata.  

Članak 4. 

 

Ugostiteljski objekti iz skupine 

«barovi» (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, 

krčma i konoba), u zimskom razdoblju koje 

traje od 01. studenog do 31. prosinca, te od 

01. siječnja do 30.travnja kalendarske godine, 

rade od 06.00 do 24.00 sata, osim u noći od 

petka na subotu i od subote na nedjelju, i za 

dan državnog praznika ili blagdana kada rade 

od 06.00 do 02.00 sata.  

 

Članak 5. 

 

Objekti jednostavnih usluga na kiosku 

na plaži Zlatni rat i na Šetnici, u ljetnom 

razdoblju koje traje od 01. svibnja do 31. 

listopada kalendarske godine, rade od 07.00 

do 21.00 sat.  

Objekti jednostavnih usluga na 

tezgama za vrijeme održavanja turističko-

kulturnih manifestacija rade od 19.00 do 

24.00 sata.  

Objekti jednostavnih usluga na 

tezgama na Bolsku fjeru, rade od 18.00 do 

02.00 sata.  

 

- MJERILA ZA RANIJI ZAVRŠETAK 

RADNOG VREMENA  

 

Članak 6. 

 

Načelnik Općine Bol će po službenoj 

dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte 

rješenjem najduže za dva sata odrediti raniji 

završetak radnog vremena od radnog vremena 

propisanim Zakonom i Odlukom Vijeća 

općine Bol, u skladu sa jednim od sljedećih 

mjerila:  

  ukoliko je od strane nadležnog 

gospodarskog inspektora doneseno 

rješenje o zabrani pružanja ugostiteljskih 

usluga zbog ne pridržavanja propisanog 

radnog vremena 

  ukoliko je doneseno pravomoćno 

rješenje nadležnog tijela o remećenju 

javnog reda i mira u ugostiteljskom 

objektu, na zakupljenoj javnoj površini, 

odnosno njegovoj neposrednoj blizini 

  ukoliko je od strane Zavoda za javno 

zdravstvo ili od strane druge ovlaštene 

tvrtke utvrđeno prekoračenje najviše 

dopuštene razine buke  

  ukoliko se javna površina ili površina 

dana u koncesijsko odobrenje koristi 

suprotno važećim općinskim propisima 

ili suprotno odredbama navedenima u 

Rješenju o korištenju javne površine ili 

suprotno odredbama i namjeni 

navedenima u koncesijskom odobrenju,  

  u slučaju izvanrednih situacija, npr.  

elementarnih nepogoda, ratnih okolnosti, 

epidemija zaraznih bolesti i dr.,  

  na temelju molbe vlasnika ugostiteljskog 

objekta, ukoliko načelnik procijeni da 

smanjenjem radnog vremena dotičnog 

ugostiteljskog objekta ne smanjuje 

kvalitetu bolske turističke ponude.  

U slučaju zloupotrebe ovlasti vijeće općine 

Bol će ukinuti članak 06. ove odluke. 
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Članak 7. 

 

Rješenjem iz prethodnog članka ove 

odluke određuje se rok na koji se određuje 

raniji završetka radnog vremena, te se 

dostavlja voditelju ugostiteljskog objekta, 

Državnom inspektoratu i Županijskom uredu 

nadležnom za turizam.  

 

- PROSTORI ZA PRIRUČNE 

UGOSTITELJSKE OBJEKTE  

 

Članak 8. 

 

Na području općine Bol ugostiteljske 

usluge se ne mogu pružati iz kioska, 

kontejnera, nepokretnog vozila, priključnog 

vozila, iz šatora, na klupi, kolicima i sličnim 

napravama osim  sa tezge za vrijeme 

održavanja turističko-kulturnih manifestacija. 

Lokacija, ponuda i uvjeti za postavljanje tezge 

za vrijeme kulturno-turističkih manifestacija 

određena je u člancima 10 do 17 ove odluke. 

 

- LOKACIJA IZVAN NASELJENIH 

PODRUČJA  

 

Članak 9. 

 

Lokacija izvan naseljenih područja 

naselja općine Bol, gdje ugostiteljski objekti 

iz skupine "restorani" i "barovi" u ljetnom 

razdoblju mogu raditi od 00.00 do 24.00 sata 

je na čest. zem.  818/3 k.o. Bol, što u naravi 

predstavlja područje restorana «Mali raj». 

 

-TURISTIČKO-KULTURNE 

MANIFESTACIJE  

 

Članak 10. 

 

Turističko-kulturna manifestacija 

Pozdrav ljetu se održava dana 21. lipnja svake 

godine. 

Turističko-kulturna manifestacija 

Adio ljeto se održava dana 23. rujna svake 

godine. 

Turističko-kulturna manifestacija 

Bolske ljetne noći se održavaju jednom tjedno 

u  periodu između 21. lipnja do 23. rujna 

svake godine. 

Turističko-kulturna manifestacija Bolska fjera 

se održava na Dan Općine Bol dana 5. 

kolovoza  svake godine. 

Ljetni karneval se održava u pravilu u 

rujnu mjesecu svake godine 

 

Članak 11. 

 

Turističko-kulturne manifestacije se 

održavaju na javnoj površini na Rivi i na 

glavnom gradskom trgu i to  na području od 

Krojevih skalina na istoku do hotela Kaštil na 

zapadu. 

  Ugostitelj može povremeno (za 

vrijeme održavanja turističko-kulturnih 

manifestacija) izvan svoga ugostiteljskog 

objekta obavljati ugostiteljsku djelatnost uz 

prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o 

ispunjenju sanitarnih uvjeta i na temelju 

rješenja načelnika Općine Bol. 

Učesnici turističko-kulturnih 

manifestacija mogu na tim događanjima 

pružati ugostiteljske usluge pripremanja i 

usluživanja jela, pića, napitaka i slastica, uz 

prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o 

ispunjenju sanitarnih uvjeta i na temelju 

rješenja načelnika Općine Bol. 

Djelatnost trgovine mogu obavljati 

pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete 

iz članka 12. Zakona o trgovini i Obiteljska 

poljoprivredna gospodarstva za vrijeme 

održavanja turističko-kulturnih manifestacija i 

izvan prodajnog objekta, sukladno sanitarnim 

propisima i na temelju rješenja načelnika 

Općine Bol. 

 

Članak 12. 

 

Učesnike turističko-kulturnih 

manifestacija koji pružaju ugostiteljske ili 

trgovačke usluge se bira na temelju javnog 

natječaja koji se raspisuje za svaku 

kalendarsku godinu za sve kulturno-turističke 

manifestacije iz članka 10. ove odluke 

najkasnije do 30. travnja. 

Zainteresirane stranke zahtjev 

dostavljaju na adresu Općine Bol u roku od 10 

dana nakon objave natječaja. 

Zahtjevu trebaju priložiti presliku 

obrtnice ili rješenja trgovačkog suda o upisu u 

sudski registar ili presliku iskaznice OPG i 
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presliku osobne iskaznice.  

U zahtjevu se treba opisati 

ugostiteljska ili trgovačka ponuda i priložiti 

dvije fotografije koje prikazuju ponudu. 

O zahtjevima odlučuje povjerenstvo u 

sastavu: načelnik Općine Bol, predsjednik 

vijeća Općine Bol i predsjednik udruge 

bolskih ugostitelja. 

Za svaku turističko-kulturnu 

manifestaciju je ograničen broj učesnika i to 

maksimalno 8 učesnika na tezgama za 

pružanje ugostiteljsko-turističkih i trgovačkih 

usluga i maksimalno 3 učesnika na javnim 

površinama za pružanje trgovačkih proizvoda 

namijenjenih djeci ( baloni, bomboni i sl.). 

 

Članak 13. 

 

Ukoliko se na temelju javnog natječaja 

ne dodijeli maksimalno 8 tezgi i 3 javne 

površine zainteresirane stranke mogu uputiti 

zahtjev za sudjelovanje na pojedinoj 

turističko-kulturnoj manifestaciji najkasnije 6 

dana prije održavanja manifestacije. 

Zahtjevu trebaju priložiti presliku 

obrtnice ili rješenja trgovačkog suda o upisu u 

sudski registar ili presliku iskaznice OPG i 

presliku osobne iskaznice.  

U zahtjevu se treba opisati 

ugostiteljska ili trgovačka ponuda i priložiti 

dvije fotografije koje prikazuju ponudu. 

Iznimno, za Bolsku fjeru može se 

dodijeliti maksimalno 15 tezgi i 10 javnih 

površina za pružanje ugostiteljskih ili 

trgovačkih usluga. 

 

 

Članak 14. 

 

Kriteriji za odabir sudionika 

turističko-kulturnih manifestacija su: kvaliteta 

ponude, autohtonost ponude, mjesna potreba 

za pružanje određenih vrsta usluge, 

raznolikost ponude, urednost u podmirivanju 

svih novčanih obveza prema Općini Bol i 

tvrtkama u vlasništvu Općine Bol, a za 

dosadašnje korisnike će se voditi i kriterijem 

je li u pružanju usluga poštivao općinsku 

odluku odnosno odobrenje, te kriterijem jesu 

li na njegov rad i usluge evidentirane pritužbe 

od strane nadležnih institucija ili komunalnog 

redara Općine Bol. 

Povjerenstvo ma pravo neprihvaćanje svih 

pristiglih zahtjeva, ako se zaprimi više 

zahtjeva, prednost će se pod istim uvjetima 

imati: 

 

 Dosadašnji korisnik pod uvjetom da je u 

dosadašnjem pružanju usluga bio uredan, 

da je u dosadašnjem pružanju usluga 

poštivao općinsku odluku odnosno 

odobrenje, te da na njegov rad i usluge 

nisu evidentirane pritužbe od strane 

nadležnih institucija ili komunalnog 

redara Općine Bol. 

 Po datumu predaje potpunog zahtjeva. 

 Nakon donošenju odluke o prihvaćanju 

zahtjeva načelnik izdaje rješenje u kojem 

se navodi lokacija, vrijeme održavanje 

manifestacije za koje vrijedi pojedino 

rješenje, iznos zakupa, žiro račun Općine 

Bol na koji se treba platiti zakupnina i 

druge opće odredbe.  

 

 

Članak 15. 

 

Utvrđuje se visina zakupa javne površine, u 

vrijeme trajanja Turističko-kulturnih 

manifestacija: 

  zakup tezge dužine 2m (2 m2) za sve 

turističko-kulturne manifestacije za jednu 

godinu  iznosi 3.000,00 kn  

  Zakup javne površine do 2 m2 za 

prodaju igračaka, balona, bombona itd. za 

sve turističko-kulturne manifestacije za 

jednu godinu iznosi  3.000,00 kuna. 

 Zakup tezge dužine 2 m (2 m2)  za 

pojedinu turističko-kulturnu 

manifestaciju, osim Bolske fjere iznosi  

700,00 kn 

 Zakup javne površine do 2 m2 za prodaju 

igračaka, balona, bombona itd za 

pojedinu turističko-kulturnu 

manifestaciju, osim Bolske fjere iznosi 

700,00 kn. 

 Zakup tezge dužine 2 m (2 m2) samo za 

Bolsku fjeru  iznosi 2.000,00 kn  

 Zakup javne površine do 2 m2 za prodaju 

igračaka, balona, bombona itd. samo za 

Bolsku fjeru iznosi 2.000,00 kuna. 
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Članak 16. 

 

Zakup javne površine i tezge plaća se 

unaprijed, putem opće uplatnice uplatom na 

žiro račun Općine Bol. 

Kopija (duplikat) uplatnice dostavlja 

se Općini Bol komunalnom redaru osobno ili 

faxom, poštom ili email-om. 

Prikupljena sredstva zakupa javne površine 

prihod su proračuna Općine Bol. 

Učesnik koji koristi tezgu ili javnu 

površinu bez rješenja ili koji nije unaprijed 

platio naknadu biti će prisilno uklonjen i 

prijavljen Državnom inspektoratu, te gubi 

pravo daljnjeg sudjelovanja u turističko-

kulturnim manifestacijama. 

 

Članak 17. 

 

Oslobađaju se plaćanja zakupa javne 

površine: poduzeća i ustanove u vlasništvu 

Općine Bol, TZO Bol, udruge građana 

registrirane na području Općine Bol, Osnovna 

škola i Srednja škola Bol i obrtnici koji 

prezentiraju tradicionalne djelatnosti. 

Oslobađaju se plaćanja zakupa javne 

površine javne ustanove Splitsko-dalmatinske 

županije, organizatori uličnih predstava za 

djecu, dječji zabavljači, igraonice za djecu. 

Za pojedinačno oslobađanje plaćanja 

zakupa javne površine i tezge, načelnik 

donosi pismenu odluku. 

 

Članak 18. 

 

Za provedbu odredbi članaka od 10. 

do 17. ove Odluke zadužuju se direktor 

Turističke zajednice Općine Bol, ravnateljica 

Centara za kulturu Općine Bol i komunalni 

redar Općine Bol. 

Ravnateljica Centara za kulturu je 

odgovorna za zabavni program za vrijeme 

održavanja turističko-kulturnih manifestacija. 

 

Članak 19. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana 

poslije objave u "Službenom glasniku" 

Općine Bol.  

Stupanjem na snagu ove odluke 

prestaju vrijediti: Odluka o prostorima za 

kioske („Službeni glasnik“ Općine Bol  br. 

02/2011), Odluka o određivanju lokacije 

izvan naseljenih područja („Službeni glasnik“ 

Općine Bol  br. 02/2007), Odluka o 

produžetku radnog vremena („Službeni 

glasnik“ Općine Bol  br. 04/2008) i Odluka o 

mjerilima za raniji završetak radnog vremena 

(„Službeni glasnik“ Općine Bol  br. 02/2007). 

 

Klasa: 021-05/14-01/43 

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

Bol, 14. travnja 2014. Godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

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

 

Na temelju članka 10. Stavak 3. 

Zakona o trgovini (NN 87/08, 96/08 116/08, 

76/09, 114/11 i 68/2013), vijeće općine Bol je 

na 3/2014 sjednici dana 04. travnja 

2014.godine donijelo 

 

ODLUKU O 

ODREĐIVANJU MJESTA ZA KIOSKE 

 

Članak 1. 

 

Na području općine Bol prodaja robe 

na javno prometnim površinama na 

štandovima i klupama izvan tržnica na malo, 

prodaja putem automata i prigodna prodaja ne 

može se obavljati sa javne površine.  

Prodaja robe na javno prometnim površinama 

izvan tržnica na malo, putem kioska može se 

obavljati na slijedećim lokacijama na 

području općine Bol: 

 

  Na istočnom dijelu trga Studenac. Kiosk 

je čvrsti montažni objekt maksimalne 

veličine 3 x 2 metra iz kojega se pružaju 

trgovačke usluge prodaje duhanskih 

proizvoda i tiskovina. Iz kioska se  mogu 

prodavati sladoledi i pića, ali bez 

korištenja javne površine izvan 

kioska.Naknada za korištenje javne 

površine za ovaj kiosk iznosi 12.000,00 

kn /godišnje.  
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 Na istočnom dijelu trga Studenac . Kiosk 

je čvrsti montažni objekt maksimalne 

veličine 2,5 x 1,5 metar iz kojeg se 

pružaju usluge prodaje originalnih 

suvenira. Naknada za korištenje javne 

površine za ovaj kiosk se ne naplaćuje.  

 Zapadno od crkvice Sv.Pavla, a južno od 

županijske cest 6191, I to baš u šumici na 

plaza Zlatni rat  može se postaviti 15 

kioska.Kiosk u šumici na plaži Zlatni rat 

je čvrsti montažni objekt maksimalne 

površine 12 m2  iz kojeg se pruža 

trgovačka usluga ambulantne prodaje 

jednostavnih jela u konfekcioniranom 

obliku, pića u originalnom pakovanju, te 

slastice, sladoleda, voća, a sve u skladu sa 

zahtjevima higijene. U šumici na plaži 

Zlatni rat ovi kiosci se mogu  

pojedinačno postavljati na minimalnoj 

udaljenosti od 10 metara, ili po grupana 

od maksimalno tri kioska koja se 

međusobno dodiruju, a da su tako nastale 

grupe također minimalno udaljene 10 

metara. Naknada za korištenje površine 

za ove kioske se plaća koncesionaru plaže 

Zlatni rat prema odluci koncesionara.  

 Uz šetnicu, na čest.zemlj.677/2 k.o. Bol, 

u takozvanoj šumici na Borku mogu se 

postaviti dva kioska. Kiosk u šumici na 

Borku je čvrsti montažni objekt  

maksimalne veličine 3 x 2 m iz kojeg se 

pruža trgovačka usluga ambulantne 

prodaje jednostavnih jela u 

konfekcioniranom obliku, pića u 

originalnom pakovanju, te sladoleda, a 

sve u skladu sa zakonima higijene. 

Naknada za  korištenje površine za ove 

kioske se plaća prema cijeniku iz 

godišnjeg plana upravljanja pomorskim 

dobrom.  

 Kod plaže Martinica, na čestici zemlje 

5969 k.o. Bol, 15 m istočno od ulaza u 

restoran “Baština”. Kiosk kod plaže 

Martinica  je čvrsti montažni objekt  

maksimalne veličine 3 x 2 m iz kojeg se 

pruža trgovačka usluga ambulantne 

prodaje jednostavnih jela u 

konfekcioniranom obliku, pića u 

originalnom pakovanju, te sladoleda, a 

sve u skladu sa zakonima higijene. 

Naknada za  korištenje javne površine za 

ovaj kiosk iznosi 6.000,00 kn /godišnje. 

 

Članak 2. 

 

Stupanjem na snagu ove odluke 

prestaje vrijediti odluka o prostorima za 

kioske (Službeni glasnik općine Bol  broj 

2/2011). 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave 

u Službenom glasniku općine Bol. 

 

Klasa:400-01/14-01/25 

Ur.broj:2104/14-02/01 

Bol, 14. travnja 2014. godine 

       
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                               Adulmar Doro 

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

 

ODLUKE NAČELNIKA 

 

Na temelju točke 3. Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mijera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku 

u 2014.godini,  načelnik općine Bol je dana 

28. ožujka 2014. godine donio: 

 

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE 

PROGRAMA AKTIVNOSTI IZ 

ZAŠTITEOD POŽARA 

ZA 2014. godinu 

ZA PODRUČJE OPĆINE BOL 

 

 Tvrtka ZAST d.o.o. iz Splita je izradila 

dokumente Procjena ugroženosti od 

požara i Plan 

 zaštite od požara. Ovi dokumenti su 

prihvaćeni na 3/11 sjednici vijeća općine 

Bol koja je održana 31. Svibnja 2011., te 

je o tome obaviješten Područni ured za 

zaštitu i spašavanje Split. 

 

 Općina Bol je donijela Odluku o 

agrotehničkim mjerama i mjerama za 

uređivanje i održavanja poljoprivrednih 

rudina (Službeni glasnik općine Bol 

br.4/2010). 



14,travnja 2014.                               SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL                                  Broj 04/2014 

 

 9 

 Sjednica Stožera zaštite i spašavanja će 

se održati početkom travnja 2014. godine 

na kojoj će se donijeti odluke vezane uz 

pripremu ljetne protupožarne sezone: 

Plan rada stožera, Plan aktivnog 

uključenja svih subjekata zaštite od 

požara, odrediti lokalitete i prostore 

zapovijednih mjesta, usvojiti financijski 

plan osiguranih sredstava za provođenje 

zadaća tijekom požarne sezone. 

 

 Početkom travnja 2014.godine načelnik 

će donijeti Plan motrenja, čuvanja i 

ophodnje na otvorenom prostoru za koje 

prijeti povećana opasnost od nastajanja i 

širenja požara na području općine Bol. 

 

 Na području općine Bol nema „divljih“ 

odlagališta smeća, nalaže se komunalnom 

redaru općine Bol da redovno kontrolira 

područje općine Bol i u slučaju pojave 

divljih odlagališta odmah poduzme mjere 

za njihovo saniranje. 

 

 Nalaže se DVD-u Bol da do 15. svibnja 

2014. godine opremi potrebnom 

opremom članove izviđačko-preventivne 

ophodnje, koji će na licu mjesta 

poduzimati mjere za uklanjanje 

potencijalnih izvora opasnosti, 

pravovremeno otkrivanje, javljanje i 

gašenje požara u samom začetku. 

 

  Za eventualnu žurnu izradu projeka i 

probijanja protupožarnih putova radi 

zaustavljanja širenja šumskog požara, 

angažirat će se teška mehanizacija u 

vlasništvu općinske tvrtke Grabov rat 

d.o.o. Bol. 

 

 Nalaže se DVD-u Bol da do 15. svibnja 

2014. godine otkloni sve nedostatke na 

vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno 

na temelju raščlambe zapisnički 

utvrđenih oštećenja ili kvarova tijekom 

predhodne požarne sezone. 

 

Klasa:810-01/14-01/4 

Ur.broj:2104/14-02/01 

Bol, 28. ožujka 2014. godine 

NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

 

Na temelju točke I . 4 . Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku  

u 2014. godini, načelnik općine Bol je dana 4. 

travnja 2014. godine donio 

 

PLAN 

MOTRENJA , ČUVANJA I OPHODNJE 

NA OTVORENOM  PROSTORU ZA 

KOJE  PRIJETI POVEĆANA 

OPASNOST OD NASTAJANJA I 

ŠIRENJA POŽARA 

NA PODRUČJU OPČINE BOL 

ZA 2014. GODINU 

 

1.  MOTRILAČKO-DOJAVNA SLUŽBA 

Motrilačko-dojavna služba, u vremenu od 15. 

lipnja do 15. rujna 2014. 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.  
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MOBITEL br.098 393-813 

 

1.3. Motrilačka postaja "INA"u Bolu biti 

će ustrojena u suradnji sa DVD-om "Bol" za 

razdoblje od 1 lipnja do 15 rujna 2014. 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. SLUŽBA OPHODNJE  

 

Na području spomenika prirode Zlatni rat 

bit će organizirana izviđačko-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 izviđačko-

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 2014. godine, a po 

potrebi i duže. 

 

2.2 Na ostalom području opčine Bol bit će 

organizirano povremeno izviđačko-

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 

građevine 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: 810-05/14-01/5 

Ur.broj: 2140/14-01/01 

Bol, 7. travnja 2014. godine 

 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

 

Na temelju Plana motrenja i ophodnje, 

načelnik općine Bol je dana 11. travnja 2014. 

donio 

ZAKLJUČAK 

o motrilačko-dojavnoj službi za 2014. 

godinu 

 

1. 

Na području općine Bol organizira se 

motrilačko-dojavna služba u vremenu od 1. 

lipnja do 15. rujna 2014. 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 uređajem obavještavaju 

operativnog dežurnog u prostorija DVD- a 

Bol. 

 

3. 

  Na području spomenika prirode Zlatni 

rat uz izviđačko-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 uređajem obavještava operativnog 

dežurnog u prostorija DVD- a Bol. 
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4.  

Na ostalom području općine Bol uz 

povremeno izviđačko 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 izviđačko 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: 810-05/14-01/7 

ur.broj:2104/14-02/01 

Bol,11. travnja 2013. godine 

 
NAČELNIK OPĆINE 

               BOL 

                                                    Načelnik 

         Tihomir Marinković 

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

 

ODLUKE NAČELNIKA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA 

 

Na temelju članka I . točke 3. 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2011.godini (NN 

29/11) Stožer zaštite i spašavanja općine Bol 

je na sjednici dana  08.travnja 2014.  godine 

donio 

 

ODLUKU 

o pripremi protupožarne sezone u 

2014.godini 

 

1. 

Stožer usvaja plan rada za 2014.godinu i to: 

 Održati sjednicu stožera prije početka 

turističke sezone 

 Razmotriti Plan motrenja, čuvanja i 

ophodnje za 2014. godinu 

 Obaviti provjeru i procjenu spremnosti 

svih sudionika u izvršavanju zadaća 

zaštite i spašavanja 

 U služaju 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 aktivnog 

uključivanja svih subjekata zaštite od požara 

na području općine Bol, i to: operativni plana 

aktivnosti DVD-a Bol. 

 

3. 

Stožer određuje pogodne lokalitete i 

prostore za uspostavu zapovjednih mjesta kod 

zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara, 

i to: 

 

 Ured općine Bol, Uz pjacu 2, 21 420 Bol 

 Pričuvno mjesto: ured Srednje škole Bol, 

Rudina, Bol 

 

4. 

Stožer usvaja financijski plan za 

provođenje zadaća tijekom ovogodišnje 

požarne sezone i to prema odluci o javnim 

potrebama protupožarne zaštite za 2014. 

godinu u iznosu od 380.000,00 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 

Gorsku službu spašavanja Split. 

 

5. 

Ova odluka će se objavit u Službenom 

glasniku općine Bol. 

 

 

Klasa:810-01/14-01/6 

Ur.broj: 2104/02-14/01 

Bol, 08. travnja 2014. 

      

                   Načelnik stožera 

             Mate Petrić 

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