SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BOL
List izlazi po potrebi

08.03.2010. godine

Godina XIV - Broj 1/2010
Članak 1.

ODLUKE VIJEĆA
Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju
Ustanove u kulturi Centar za kulturu općine Bol
(Službeni glasnik općine Bol broj 6/2006), Vijeće
općine Bol je na 2/2010 sjednici Vijeća , dana 03.
veljače 2010. godine donijelo
SUGLASNOST
na Statut Centra za kulturu općine Bol

Komisija za dodjelu stipendija ima
predsjednika i 4 člana koje imenuje Općinsko
vijeće.
Predsjednik komisije je član vijeća, a
ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.
Komisija za dodjelu stipendija utvrñuje i
predlaže kriterije za dodjelu stipendija ñacima i
studentima, te daje prijedloge odluka koje donosi
Općinsko vijeće iz te oblasti.
Članak 2.

1. Daje se suglasnost na Statut Centra za kulturu
općine Bol, klasa 021-05/10-01/7, Ur. broj
2104/10-02/1 od 08. veljače 2010 godine.
2. Ova suglasnost će se objaviti u Službenom
glasniku općine Bol.
Klasa: 021-05/10-01/8
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 08.veljače 2010. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

Za članove Komisije za dodjelu stipendija
biraju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Boris Škrbić, predsjednik
Krešimir Okmažić, član
Jakša Marinković, Tomić, član
Merlin Katić, član
Zvonko Marić, član
Članak 3.

Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Bol.

Na temelju članka 29. i 44. Statuta
Općine Bol ( Službeni glasnik br. 05/09 ) i čl. 26.
Poslovnika Općine Bol ( Službeni glasnik br.
05/09 ) Općinsko vijeće Općine Bol je na
02/2010. sjednici dana 03. veljače 2010. donijelo

Klasa: 021-05/10-01/5
Ur.broj: 2104/10-02/01
Bol, 08.veljače 2010. godine

ODLUKU
o izboru članova Komisije za dodjelu
stipendija ñacima i studentima

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................
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Na temelju odredaba Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 92/04
178/04, 38/09 i 79/09) i na temelju Statuta općine
Bol, vijeće općine Bol je na 2/10 sjednici dana 03.
veljače 2010. donijelo
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Centra.
Stručno vijeće ima ukupno 7 članova, i to
predsjednika i šest članova, koje
imenuje
Općinsko vijeće općine Bol iz redova istaknutih
stručnjaka i kulturnih djelatnika.

SUGLASNOST
na promjenu cijena usluga

Članak 2.
Mandat članova stručnog vijeća Centra za
kulturu Općine Bol, traje 4 godine.

1.
Vijeće općine Bol je suglasno da KJP
Vodovod Brač d.o.o. Supetar od 16.svibnja
2010.godine primjenjuje nove cjene svojih usluga
i to:

Članak 3.
Za članove stručnog vijeća
kulturu Općine Bol imenuju se:

1. odvodnja otpadnih voda: 3,00 kn/m3
2. izdavanje vodovodnih uvjeta za rješenje po
uvjetima grañenja: 200,00 kn/zahtjev
3. prijepis računa: 10,00 kn/zahtjev
4. izdavanje raznih potvrda: 30,00 kn/zahtjev
5. rad radnika: 100,00 kn/sat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2.
Ova suglasnost će se objaviti u
Službenom glasniku općine Bol i stupa na snagu
8. dana nakon objave.

Centra za

Jadranka Nejašmić, predsjednik
Ljubica Kusanović, član
Ana Marija Boterri Peruzović, član
Krešo Ivičić, član
Zvonko Marić, član
Zoran Kojdić, član
7.________________, član
Članak 4.

Odluka o imenovanju članova stručnog
vijeća Centra za kulturu Općine Bol stupa na
snagu osmog dana od dana objave i objavit će se
u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje
vrijediti odluka o imenovanju stručnog vijeća
Centra za kulturu od 13. travnja 2007.godine
(Službeni glasnik općine Bol 5/07).

Klasa:363-03/10-01/3
Ur.broj:2104/10-02/1
Bol, 08.veljače 2010.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................

Klasa: 612-01/10-01/3
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 08.veljače 2010. godine

Na temelju članka 49. Zakona o
ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97
i 47/99), članka 9. Zakona o upravljanju
ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj
96/01), članka 20. Statuta Centra za kulturu
Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol broj
2/10) i članka 29. Statuta Općine Bol („Službeni
glasnik“ Općine Bol broj 5/09) Općinsko vijeće
Općine Bol, na 2/2010 sjednici održanoj dana
03.veljače 2010. godine donijelo je

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................
Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju
Ustanove u kulturi Centar za kulturu općine Bol
(Služebni glasnik općine Bol br.6/2006), i na
temelju suglasnosti koje je Vijeće općine Bol
donijelo na 2/10 sjednici, dana 3. veljače 2010.
godine, ravnatelj Centra donosi

ODLUKA
o imenovanju Stručnog vijeća Centra za
kulturu Općine Bol
Članak 1.

STATUT
Centra za kulturu Općine Bol

Stručno vijeće je kolegijalni stručni organ
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Centar odgovara za svoje obveze cijelom
svojom imovinom.
Osnivač odgovara za obveze centra
solidarno i neograničeno.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim statutom se na temelju članka 7. i
12. Zakona o ustanovama (N.N. br. 76/99) i
odluci o osnivanju Centra za kulturu Općine Bol
(u daljnjem tekstu: odluka o osnivanju Centra)
pobliže utvrñuje ustrojstvo, ovlasti i način
odlučivanja pojedinih organa i druga pitanja od
značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje
Centra za kulturu Općine Bol (u daljnjem tekstu:
Centar).
Članak 2.

Članak 6.
Naziv centra je: „Centar za kulturu
Općine Bol“. Sjedište Centra je u Bolu: Dom
kulture, Ulica Frane Radića 18, 21420 Bol.
Članak 7.
Centar ima žig ovalnog oblika dužine 30
mm, širine 15 mm sa tekstom „Centar za kulturu,
Bol“.
Žigom iz stavka 1. ovog članka ovjeravaju
se isprave koje izdaje Centar te isti služi za
redovito administrativno i financijsko poslovanje
Centra.
Članak 8.

Centar obavlja svoju djelatnost sukladno
zakonu, Odluci o osnutku Centra, ovom Statutu i
drugim općim aktima Centra.
Članak 3.
Centar je samostalna kulturna javna
ustanova koja revitalizira, osniva, objedinjava i
koordinira rad svih ustanova i udruga, te kulturnih
destinacija i manifestacija na području Općine
Bol kao što su:

Centar predstavlja i zastupa ravnatelj.
II. DJELATNOST CENTRA
Članak 9.

1. podružnica Glazbene škole „Josip Hatze“Split u Bolu,
2. zgrada Doma kulture, zgrada stare Hrvatske
čitaonice, gotička zgrada u kojoj je smještena
općinska knjižnica i druge zgrade ili crkvice
koje su proglašene spomenicima kulture
3. manifestacija „Kulturno ljeto“,
4. „Bolski karnevol“
5. kino „Bol“,
6. kiparska i slikarska kolonija,
7. „Nikolijada“,
8. Lapidarij ispred crkvice Sv. Ivana,
9. klapa „Braciera“,
10. grupa „Šušur“,
11. Festival dalmatinskih klapa na Bolu

Djelatnosti Centra su:
1. koordinacija ustanova i udruga, te
manifestacija koje djeluju na području
općine Bol
2. osnivanje zbirki
3. organizacija rada radionica,
4. integralna prezentacija kulturne baštine Bola
i Murvice, suradnja sa nadležnim
ustanovama za zaštitu spomenika kulture i
nadzor nad stanjem graditeljske baštine u
Općini,
5. organizacija predavanja, promocija, izložbi,
koncerata, gostovanja, glazbeno-scenskih
predstava i drugih kulturnih manifestacija,
6. izdavačka djelatnost,
7. organizacija škole stranih jezika.

Članak 4.
Osnivač Centra je Općina Bol (u daljnjem
tekstu: Osnivač).

Pored djelatnosti iz prethodnog stavka,
Centar može obavljati i druge djelatnosti koje
služe obavljanju djelatnosti iz članka 9., stavak 1.
ovog Statuta.

Članak 5.
Centar je pravna osoba. U pravnom
prometu s trećim osobama Centar ima prava i
obveze utvrñene zakonom i drugim propisima,
odlukama Osnivača, ovim Statutom i drugim
općim aktima Centra.

Članak 10.
Djelatnosti iz članka 9. ovog Statuta
Centar obavlja na temelju Godišnjeg programa
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rada i Financijskog plana poslovne godine.
Do kraja listopada svake godine
Ravnatelj predlaže nacrt Godišnjeg programa
rada i Financijskog plana Stručnom vijeću.
Stručno vijeće raspravlja, mijenja ili
nadopunjuje Godišnji program rada i
Financijski plan, te većinom glasova donosi
Godišnji program rada i Financijski plan na
suglasnost Vijeću općine Bol.
Nakon pribavljene suglasnosti vijeća,
ravnatelj donosi i provodi Godišnji program
rada i Financijaki plan za poslovnu godinu.
Do kraja ožujka svake godine, ravnatelj
Stručnom vijeću i vijeću općine Bol podnosi
izvješće o realizaciji programa i o financijskom
poslovanju Centra za predhodnu kalendarsku
godinu.

Broj 1/ 2010

Natječajno povjerenstvo vijeću općine
Bol predlaže najpovoljnjeg kandidata od svih
prijavljenih kandidata
Ukoliko vijeće ne prihvati prijedlog
Natječajnog povjerenstva postupak javnog
natječaje se ponavlja.
Članak 16.
Ravnatelj kao organ upravljanja Centrom,
uz prethodnu suglasnost vijeća Općine Bol:
1. donosi Statut i druge opće akte Centra,
2. donosi Godišnji program rada Centra,
3. donosi Financijski plan i Godišnji obračun
Centra,
4. donosi odluku o izboru djelatnika Centra,
Članak 17.

III. ORGANI CENTRA

Ravnatelj kao poslovodni organ i organ
upravljanja samostalno:

Članak 11.
Organi Centra su:

1. organizira i vodi rad i poslovanje Centra,
2. predstavlja i zastupa Centar,
3. poduzima sve pravne radnje u ime i za račun
Centra,
4. zastupa Centar u svim postupcima pred
sudovima, upravnim i drugim državnim
tijelima te pravnim osobama s javnim
ovlastima,
5. predlaže Osnivaču statusne promjene i
promjenu djelatnosti Centra,
6. odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava,
prigovorima i žalbama djelatnika Centra,
7. provodi godišnji program rada i financijski
plan, te nadzire njihovo izvršenje,
8. odlučuje o rasporeñivanju možebitne dobiti
Centra sukladno zakonu i Odluci o osnutku
Centra.
9. obavlja i druge poslove utvrñene zakonom,
Odlukom o osnutku Centra, ovim Statutom i
drugim općim aktima Centra.

1. Ravnatelj
2. Stručno vijeće
Ravnatelj
Članak 12.
Centrom upravlja ravnatelj. Ravnatelj ima
položaj i ovlaštenja poslovodnog organa Centra i
stručnog voditelja.
Članak 13.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba
koja ima visoku ili višu stručnu spremu i ponudi
najprihvatljiviji program rada Centra za mandatno
razdoblje.
Članak 14.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4
(četiri) godine. Nakon isteka mandata, ista osoba
može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Ravnatelj je odgovoran za provoñenje
poslovne politike Centra u okviru zakona, Odluke
o osnutku Centra i ovog Statuta.

Članak 15.
Članak 18.
Ravnatelja imenuje Općinsko vijeće na
temelju javnog natječaja.
Javni natječaj iz prethodnog stavka ovog
članka raspisuje Natječajno povjerenstvo od 3
(tri) člana koje imenuje Općinsko vijeće općine
Bol.

Ravnatelj vodi stručni rad Centra i
odgovoran je za njega.
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Članak 19

Članak 23.

Ravnatelj može biti razriješen dužnosti.
Ravnatelja razrješava Općinsko vijeće Bol u
slučajevima utvrñenim zakonom
Vijeće općine Bol može razriješiti
ravnatelja i na temelju obrazloženog
prijedloga Stručnog vijeća.
Prije donošenja odluke o razrješavanju,
ravnatelju se mora dati mogućnost izjašnjenja o
razlozima za razrješavanje.

Imovinu Centra čine sredstva koja su
pribavljena od Osnivača, sredstava stečena
pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili
pribavljena iz drugih izvora.
O imovini Centra skrbe djelatnici Centra i
Osnivač.

Stručno

Članak 24.
O korištenju i raspolaganju imovinom
Centra odlučuje ravnatelj, sukladno odluci o
osnutku Centra i ovom Statutu.

vijeće
Članak 20.

Članak 25.
Stručno vijeće je kolegijalni stručni organ
Centra. Stručno vijeće se sastoji od predsjednika
i šest članova, koje posebnom odlukom imenuje
Općinsko vijeće Bol iz redova istaknutih
stručnjaka i kulturnih djelatnika.

Ravnatelj je ovlašten bez suglasnosti
Osnivača izdavati i potpisivati naloge za nabavku
potrošnog materijala i usluga, te nabavku
sredstava za obavljanje usluga u tekućem
investicionom održavanju Centra, do iznosa
predviñenog u Financijskom planu Centra za
tekuću godinu.

Članak 21.
Stručno vijeće:

Članak 26.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
rada Centra,
raspravlja, mijenja, dopunjuje Godišnji plan
rada i Financijski plan, te ih donosi vijeću
općine Bol na suglasnost,
raspravlja o realizaciji programa i o
financijskom
poslovanju
Centar
za
predhodnu kalendarsku godinu,
raspravlja o radu ravnatelja Centra i može
pokrenuti proceduru razriješenja,
daje ravnatelju mišljenja i smjernice glede
organizacije rada Centra,
predlaže nabavku potrebne opreme i
pomagala,
obavlja i druge poslove utvrñene ovim
Statutom i drugim općim aktima Centra.

Financijska sredstva potrebna za rad
Centra osiguravaju se u Proračunu Općine Bol,
Proračunu Županije Splitsko-Dalmatinske i u
Državnom proračunu, te od vlastitih prihoda,
zaklada, sponzorstva, darova i inih prihoda u
skladu sa zakonom.
Članak 27.
Možebitna dobit Centra utvrñuje se na
kraju financijske godine.
Ako Centar ostvari dobit, ona će se
koristiti isključivo za obavljanje i razvoj
djelatnosti Centra.
V.

JAVNOST RADA

Članak 22.
Članak 28.
Način rada Stručnog vijeća utvrñuje se
Poslovnikom kojega, na prijedlog Stručnog
vijeća, donosi ravnatelj.

Rad Centra je javan. O obavljanju svoje
djelatnosti i načinu pružanja usluga Centar
izvješćuje pravne osobe i grañane:

IV. RASPOLAGANJE IMOVINOM I
FINANCIJSKO POSLOVANJE
CENTRA

1.
2.
3.
4.
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na drugi primjeren način.
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Članak 29.

Članak 35.

Ravnatelj centra dužan je u okviru svojih
ovlaštenja davati nadležnim organima na njihov
zahtjev tražene podatke. Ravnatelj je odgovoran
za javnost rada Centra.

Opći akti Centra su: Statut, pravilnici i
odluke kojima se na opći način ureñuju odnosi u
Centru.
Članak 36.

VI. POSLOVNA TAJNA
Opće akte donosi ravnatelj
sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 30.
Poslovnom tajnom smatraju se:
1.

2.

3.
4.

5.

Centra

Članak 37.

podaci sadržani u molbama, zahtjevima i
prijedlozima grañana i pravnih osoba
upućenih Centru,
podaci sadržani u prilozima molbama,
zahtjevima i prijedlozima grañana i pravnih
osoba iz točke 1. stavka 1. ovog članka,
podaci o poslovnim rezultatima Centra,
podaci i isprave koji su odreñeni kao
poslovna tajna zakonom ili drugim
propisima,
podaci i isprave koje ravnatelj proglasi
poslovnom tajnom.

Izmjene i dopune općih akata donose se
po istom postupku kao i sami opći akti.
Članak 38.
Opći akti Centra objavljuju se na oglasnoj
ploči, a Statut Centra i u „Službenom glasniku
Općine Bol“. Opći akti iz prethodnog stavka ovog
članka stupaju na snagu osmog dana nakon
objavljivanja, a primjenjuju se danom stupanja na
snagu, ako samim aktom kao dan primjene nije
odreñen neki drugi dan.

Članak 31.

Članak 39.

Podatke i isprave koje se smatraju
poslovnom tajnom dužni su djelatnici Centra
čuvati bez obzira na način saznanja za njih, pa i
nakon prestanka rada Centra.

Pojedinačne akte kojima se ureñuju
pojedina prava i interesi djelatnika Centra donosi
ravnatelj.
VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.
Članak 40.
O čuvanju poslovne tajne neposredno
skrbi ravnatelj.
nakon
Bol.

VII. ZAŠTITA ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana
objave u „Službenom glasniku“ Općine

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje
vrijediti Statut Centra za kulturu općine Bol od 1.
ožujka 2007 (Službeni glasni općine Bol br. 2/07).

Članak 33.
Djelatnici i nadležna tijela Centra dužni
su organizirati obavljanje njegove djelatnosti na
način da se osigura sigurnost na radu te provedu
posebne mjere zaštite čovjekova okoliš

Klasa; 021-05/10-01/7
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol; 08.veljače 2010. godine

Članak 34.

RAVNATELJ:
Vinko Brešković
................................................................................

Pod uvjetima utvrñenim zakonom i
kolektivnim ugovorom, Centar će, kada se za to
steknu uvjeti, osigurati rad sindikalne podružnice
i sindikalnog povjerenika.

Na temelju članka 29. Statuta općine Bol
( Službeni glasnik 5/2009 ) i na temelju točke 7.
članka 29. Zakona o financiranju lokalne
samouprave ( 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,

SURADNJA SA SINDIKATOM
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127/00, 59/01, 150/02 i 147/03), i na temelju
članka 2.Odluke o naknadama za korištenje
javnih površina, Općinsko vijeće općine Bol je na
3/2010 sjednici dana 04.ožujka 2010.godine
donijelo:
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6. štand je montažni objekt koje se sastoji od
stola zatvorenog sa sve četiri strane
maksimalne tlocrtne površne do 2 m2 koji
može služiti kao skladište, i plastične sjenice
nad istim. Sa štanda se mogu prodavati
suveniri, rukotvorine i bižuterija, a posebno
se ne mogu prodavati: obuća, tzv. plažni
program i plastična galanterija.Uz svaki
štand mogu se postaviti maksimalno tri stalka
ukupne korisne (vertikalne) površine stalaka
3 m2, a ukupne tlocrtne površine 1m2, za
prodaju razgledanica, suvenira, rukotvorima,
bižuterije i drugih sitnih proizvoda, te za
izlaganje manje količine robe koja se prodaje
sa štanda.
7. tezga za prodaju voća i povrća se sastoji od
stola zatvorenog sa sve četiri strane ukupne
površine 2 m2 i plastične sjenice nad istom.
Voće i povrće se može prodavati i sa
uzdignutih konstrukcija postavljenih bočno i
ispred stola ukupnih korisnih površina 3 m2.
8. crtanje portreta i izrada umjetničkih slika
je umjetnička djelatnost sa različitim
tehnikama
koja podrazumjeva pravo
korištenja ukupne površine od 6 m2, a u
sklopu koje je moguće izlagati i prodavati
već izrañene slike, te na kojoj se osigurava
lokacija za umjetnika i model.
9. štekat je otvoreni javni prostor na kojem se
pružaju ugostiteljske usluge na kojem
zakupac poslovnog prostora može postaviti
stolove, stolice, klupe i slične pojedinačne
naprave sa kojih gosti konzumiraju
ugostiteljsku uslugu. Štekat se može ograditi
od ostatka javne površine ili od ostalih javnih
površina sa odgovarajućim pokretnim
ogradama prema rješenju koje je odobrio
općinski načelnik. Na zakupljenom štekatu
mogu se postaviti suncobrani ili sjenice koji
se posebno ne naplaćuju. Na zakupljenom
štekatu mogu se postaviti aparati za prodaju
sladoleda, slastica, pića i sl. koji se posebno
ne naplaćuju.
10. Sjenice su naprave za stvaranje sjene
utemeljene u pod, otvorene sa sve četiri
bočne strane, koje se mogu postaviti na
zakupljenoj javnoj površini nakon ishoñenja
potrebnih odobrenja nadležnih institucija,
prema rješenju koje je odobrio općinski
načelnik. Naknada za korištenje javne
površina pod sjenicom se posebno ne
povećava od redovne cijene javne površine.
11. Tende su naprave za zaštitu štekata od
meteoroloških nepogoda, sastoji se od krovne
konstrukcije i boćnih konstrukcija. Tende se

PLAN
KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA
NA PODRUČJU OPĆINE BOL
UVODNA NAPOMENA
Članak 1.
Ovim Planom odreñuju se značenja
pojedinih pojmova koji se koriste u ovom planu,
definiranje javnih površina, plan i namjena
korištenja javnih površina koje se mogu dati na
privremeno korištenje i postupak davanja u najam
javnih površina na području općine Bol.
ZNAČENJE POJMOVA
Članak 2.
U ovom Planu upotrebljeni su pojmovi sa
slijedećim značenjem:
1. ureñaji za reprodukciju zvuka i slike su
„glazbene linije“ za reprodukciju zvuka, za
pojačavanje zvuka i za imisiju zvuka, te TV
ekrani i filmska platna za reprodukciju slike
sa kojih se može reproducirati slika i zvuk, a
mogu se postaviti samo na zakupljenim
štekatima ispred ugostiteljskih objekata, na
temelju rješenja o korištenju javnih površina.
2. U skladu sa odredbama Zakonom o zaštiti od
buke, zvuk i slika na javnoj površini se mogu
emitirati u vremenskom razdoblju od 01.
srpnja do 31. kolovoza u vremenu od 08.00
do 01.00 sata.
3. U ostalom razdoblju u godini ureñaji za
reprodukciju zvuka i slike mogu emitirati
zvuk i sliku na javnoj površini u vremenu od
08.00 do 24.00 sata, u skladu sa odredbama
Zakona o zaštiti od buke.
4. Na Dan općine Bol, u noći od 05.do 06.
kolovoza moguće je emitirati zvuk i sliku do
03.00 sata u skladu sa odredbama Zakona o
zaštiti od buke.
5. kiosk je montažni objekt iz kojega se pružaju
usluge prodaje duhanskih proizvoda i
tiskovina, prodaje suvenira i rukotvorina, te
jela, sladoleda i napitaka u konfekcioniranom
stanju, maksimalne površine 12 m2.
7
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mogu postaviti na zakupljenoj javnoj
površini nakon ishoñenja potrebni odobrenja
nadležnih institucija, prema rješenju koje je
odobrio načelnik općine Bol. Naknada za
korištenje javne površina pod tendom se
posebno ne povećava od redovne cijene
javne površine
šank na otvorenom je skup naprava iz kojih
se može neovisno od čvrstog ugostiteljskog
objekta pružati ugostiteljske usluge prodaje
pića, slastica i napitaka. Šanko na otvorenom
se može postaviti na zakupljenoj javnoj
površini pored čvrstog ugostiteljskog
objekta,
nakon
ishoñenja
potrebnih
odobrenja nadležnih institucija, prema
rješenju koje je odobrio načelnik općine Bol.
Javna površina na kojoj se nalazi otvoreni
šank se posebno naplaćuje prema odluci o
naknadama za korištenje javnih površina.
površine ispred prodavaonica su površine
na pročelju zgrade, ili uz pročelje zgrade na
kojem se nalazi ulaz u samu prodavaonicu, i
dio nogostupa koji se može zauzeti samo u
dužini unutrašnjeg poslovnog prostora, i to
na način da na javnim površinama iste mogu
biti sa vanjskom granicom najviše 1,0 metar
udaljene od zida zgrade, uz predhodni uvjet
da se mora ostaviti slobodno najmanje 1,5
metra širine pješačkog prolaza ili trotoara
računajući okomito na fasadu zgrade, uz
zabranu korištenja predmetne površine za
odlaganje ambalaže, za izlaganje i/ili prodaju
poljoprivrednih i drugih prehrambenih
proizvoda. Na površini ispred prodavaonica
se mogu postaviti samo stalci za prodaju
razglednica,
suvenira,
rukotvorina,
bižuterije i drugih sitnih ukrasa, te za
izlaganje male količine robe koja se prodaje
u prodavaonici;
aparat za sok je naprava za proizvodnju
sokova od primarnih sirovina ili koncentrata,
a koja traži priključenje na stabilne
električne instalacije. Može se postaviti na
već zakupljenom štekatu i ne naplaćuje se
posebno.
aparat za sladoled je naprava za
proizvodnju odnosno održavanje „tekućeg”
sladoleda (kuglice), a koja traži priključenje
na stabilne električne instalacije. Može se
postaviti na već zakupljenom štekatu i ne
naplaćuje se posebno.
rashladni pult za sladoled i piće je naprava
za održavanje gotovih proizvoda do
neposredne prodaje na otvorenom prostoru
koja traži priključenje na stabilne električne

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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instalacije.
Može se postaviti na već
zakupljenom štekatu i ne naplaćuje se
posebno.
škrinja za sladoled je naprava za duboko
zamrzavanje u kojoj se čuvaju industrijski
sladoledi do neposredne prodaje koja traži
priključenje na stabilne električne instalacije.
Može se postaviti na već zakupljenom
štekatu i ne naplaćuje se posebno.
rashladni ureñaj za piće u originalnom
pakiranju je naprava za čuvanje pića u
originalnom pakiranju do neposredne prodaje
koja traži priključenje na stabilne električne
instalacije. Može se postaviti na već
zakupljenom štekatu i ne naplaćuje se
posebno.
naprava za zabavu malodobne djece je
naprava za zabavu djece od 3-10 godina koja
može biti sa vlastitim pogonom ili bez njega,
za koju se osigurava prostor od 2 m2, a koja
za vrijeme svoje upotrebe ne mijenja poziciju
svojih oslonaca.
iznajmljivanje automobila je djelatnost
iznajmljivanja automobila na za to odreñenoj
površini i uz sva potrebna odobrenja
nadležnih tijela, s tim da se na prodajnom
mjestu mogu postaviti stol i stolica za
najmodavca te suncobran i pano sa cijenikom
usluge.
iznajmljivanje
bicikla
je
djelatnost
iznajmljivanja bicikla na za to odreñenoj
površini i uz sva potrebna odobrenja
nadležnih tijela, s tim da se na prodajnom
mjestu mogu postaviti stol i stolica za
najmodavca te suncobran i pano sa cijenikom
usluge.
iznajmljivanje motocikla, mopeda i
skutera
je
djelatnost
iznajmljivanja
motocikla, mopeda i skutera na za to
odreñenoj površini i uz sva potrebna
odobrenja nadležnih tijela, s tim da se na
prodajnom mjestu mogu postaviti stol i
stolica za najmodavca te suncobran i pano sa
cijenikom usluge.
iznajmljivanje
motornih
bicikli
je
djelatnost iznajmljivanja bicikli s motorom
na za to odreñenoj površini i uz sva potrebna
odobrenja nadležnih tijela, s tim da se na
prodajnom mjestu mogu postaviti stol i
stolica za najmodavca te suncobran i pano sa
cijenikom usluge.
jednokratna prodaja na pjaci je prodaja
koja se provodi dnevno na pjaci Joze
Bodlovića i to u razdoblju od 01. siječnja do
30. travnja i od 01. listopada do 31. prosinca
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kalendarske godine, a mogu se prodavati
razni alati za domaćinstvo, posuñe i pribor za
jelo, proizvodi izrañeni od pruća i slame,
obuća, proizdvodi od drva, keramike,
tekstila, stakla, plastike i slično.
jednokratna prodaju na ulasku u mjesto je
prodaja pokretnih prodavača putem posebno
ureñenog i opremljenog vozila za prodaju
robe izvan prodavaonice koja se provodi
dnevno na parkiralištu na ulasku u mjesto
kod raskrižja D 115 i Ž 6191, i to u razdoblju
od 01. siječnja do 30. travnja i od 01.
listopada do 31. prosinca kalendarske godine,
a ovdje se mogu prodavati voće i povrće (u
vrećama) na veliko, gnjojivo u vrećama i
slično.
telefonska govornica je naprava za fiksnu
telekomunikaciju koja se postavlja na javnim
površinama u tipiziranim formama;
skela je montažna naprava za potrebe
izvoñenja grañevinskih i drugih radova na
objektima, koja se postavlja na javnu
površinu neposredno uz objekte, može se
postaviti samo na osnovi odobrenja
komunalnog redara općine Bol po pojedinom
zahtjevu,
kontejner za prikupljanje glomaznog
otpada je naprava u koju se odlaže glomazni
otpad, zemlja, granje ili šut iz domaćinstava
ili gradilišta, za koju zainteresirana strana
prvenstveno treba osigurati smještaj na
privatnom
zemljištu.
Kontejner
za
prikupljanje glomaznog otpada je svaki
investitor
gradnje,
nadogradnje
ili
rekonstrukcije grañevine dužan iznajmiti i
postaviti na svom zemljištu radi odvožnje ili
deponiranja otpada sa gradilišta. Ako
kontejner nije moguće postaviti na privatnom
zemljištu, općina Bol osigurava prostor od
10 m2 na javnoj površini, a za čije
postavljnje treba ishoditi posebno odobrenje
komunalnog redara, a koja se na odreñenoj
lokaciji u jednom tromjesečju može nalaziti
najduže 5 dana, s tim da ne mogu biti
postavljeni u periodu od 01.06 do 01.11.
tekuće godine;
odlaganje grañevinskog materijala je
pravo korištenja javne površine za potrebe
privremenog
deponiranja
i
pohrane
grañevinskog materijala za izvoñenje
grañevinskih
radova
(cement,
žalo,
pijesak...). Javna površina se može koristiti
temeljem pisane molbe i izdatog pismenog
odobrenja od strane komunalnog redara, s
tim da se maksimalno može odobriti

30.

31.

32.
33.
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korištenje površine od 100 m2 te da je
maksimalni rok korištenja 10 dana, a javna
površina za ovu namjenu se ne može koristiti
u razdoblju od 1. 6. do 1. 11. tekuće
godine.Grañevinski materijal na javnoj
površini ne smije ometati uobičajeni promet
vozila i ljudi.
spremište za priručni alat i materijal je
naprava za privremeno spremanje priručnog
materijala i alata, koje se postavlja temeljem
posebnog odobrenja komunalnog redara o
lokaciji i uvjetima postavljanja spremišta, a
koja se donosi na osnovu pismene zamolbe
zainteresirane fizičke ili pravne osobe;
brodica na javnoj površini zbog popravka
se može staviti na suhi vez na mulu kod
Bjeninovog mora i to u vremenu od 15.
listopada do 15. travnja iduće godine.U
vremenu od 16. travnja do 14. listopada ovo
područje se može koristiti samo u izuzetnim
slučajevima na maksimalni rok od 48 sati uz
posebno odobrenje općinske uprave.
Načelnik općine Bol će posebnom odlukom
donijeti Pravilnik o korištenju mula kod
Bjeninovog mora za popravak brodica, te će
sa zainteresiranom pravnom ili fizičkom
osobom sklopiti ugovor o korištenju prostora
prema uvjetima iz pravilnika.
brodica se može držati na suhom vezu, zbog
zimovanja, samo na privatnim površinama.
reklama je svako vizualno sredstvo za
informiranje potrošača ili kupca o odreñenim
proizvodima ili uslugama, čime se utječe na
njih da kupe te proizvode ili koriste te
usluge.Reklamna sredstva mogu biti: oglasni
ormarići, oglasna ploća, zastava sa natpisom
ili znakom tvrtke, proizvoda ili usluge,
natpisi na staklenim, metalnim, drvenim....
površinama i sl. Reklama je i natpis na
sjenicama (tenda) koje se bez obzira na
veličinu i broj natpisa odreñene usluge ili
proizvoda smatra kao jedno reklamno
sredstvo. Reklamno sredstvo je i putokaz
kojemu je cilj da potencijalni korisnik na
najbolji mogući način doñe do sjedišta gdje
se pruža odreñena usluga ili nudi odreñeni
proizvod.Plakati, oglasi i slične pisane
obavjesti mogu se postavljati samo na
oglasnim pločama i ormarićima.Reklamno
sredstvo je i izložbeni ormarić u kojem se
izlaže roba.Reklama nije natpis na
suncobranu, stolnjaku , čaši i sl, natpis na
taksi vozilu, autobusu, turističkom vlaku,
brodu ili brodici i sl. Reklame se mogu
postavljati u prvoj zoni općine Bol, koja

08.ožujka, 2010.

34.

35.

36.

37.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL

zahvaća javnu površinu u zahvatu DUP-a
centar Bol i prostor zahvata šetnice Put
Zlatnog rata, ili u drugoj zoni koja zahvaća
javnu površinu na svom ostalom dijelu
općine Bol, tek nakon ishoñenja odobrenja
od općinske uprave.
aparat
za
kompjutersku
izradu
razglednica je pružanje usluga slikanja
modela i tiskanja prigodne razglednice, te
pružatelj usluge, aparat i model mogu
ukupno zauzeti maksimalno 2 m2.
body paiting je djelatnost oslikavanja tijela,
te pružatelj usluge, model i pripadajući stol
za ovu uslugu mogu zauzeti maksimalno 4
m2, od toga stol zauzima maksimalno 1 m2.
prodaja karata za izlete je pružanje usluge
reklamiranja, bukiranja i prodaje karata za
koju prodavač karata koristi jedan stol i
jednu stolicu i zauzima javne površine
maksimalno 2 m2.
izrada pečata je djelatnost prodaje suvenira
veličine metalnog novca, koji se izrañuje
posebnom napravom veličine do 1 m2 i
mehaničkom silom.

Redni
broj
1.
2.

DEFINIRANJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 3.
Javne površine u smislu ove Odluke na
području općine Bol smatraju se javne zelene
površine, javno prometne površine, pješačke
staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali,
trgovi, parkovi, dječja igrališta, ogradni zidovi i
fasade zgrada koje graniče s javnom površinom,
te lučko područje i pomorsko dobro za koje nije
dana koncesija niti koncesijsko odobrenje drugim
pravnim i fizičkim osobama.
PLAN I NAMJENA
Članak 4.
Namjena i opis lokacije koja je
namjenjena za iznajmljivanje kao javna površina:

Namjena
kiosk za tiskovine i duhan
ispred prodavaonice

3.

ispred prodavaonice

4.

ispred prodavaonice

5.

ispred prodavaonice

6.

ispred prodavaonice

7.

ispred prodavaonice

8.

ispred prodavaonice
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Opis lokacije
na istočnom dijelu Studenca, 1 kom.
kod prodavaonice „Rebeka”, na Račiću istočno od zgrade Turističke
zajednice, stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se
prodaje u prodavaonici, maksimalno 3 m2 korisne površine, tako da
ne ometa pješački prolaz kroz ulicu iza zgrade TZO.
„Cat walk”, u ulici Frane Radića stalak za prodaju i izlaganje manje
količine robe koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3 m2
korisne površine, uz fasadu prodavaonice, prema uvijetima iz točke
9. članka 2. ove Odluke
Jolly”, u ulici Antuna Radića, stalak za prodaju i izlaganje manje
količine robe koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3 m2
korisne površine, uz fasadu prodavaonice, prema uvijetima iz točke
9. članka 2. ove Odluke
„Bestwood I”, u ulici Antuna Radića, stalak za prodaju izlaganje
manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3
m2 korisne površine, uz fasadu prodavaonice, prema uvijetima iz
točke 9. članka 2. ove Odluke
„Bestwood II”, u ulici Antuna Radića, stalak za prodaju i izlaganje
manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3
m2 korisne površine, uz fasadu prodavaonice, prema uvijetima iz
točke 9. članka 2. ove Odluke
prodavaonica Dolenc, na rivi, ulica Vladimira Nazora, stalak za
prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u
prodavaonici, maksimalno 3 m2 korisne (horizontalne) površine, uz
fasadu prodavaonice
suvenirnica Levanda (Ivica Šerka), u ulici Vladimira Nazora,stalak
za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u
prodavaonici, maksimalno 3 m2 korisne (horizontalne) površine, uz
10
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Namjena

9.

ispred prodavaonice

10.

ispred prodavaonice

11

ispred prodavaonice

12.

ispred prodavaonice

13.

ispred prodavaonice

14.

ispred prodavaonice

15.

ispred prodavaonice

16.

ispred prodavaonice

17.

ispred prodavaonice

18.

štekat

19.

štekat

20.

štekat

21.

štekat

22.

štekat

23.

štekat

24.

štekat

Broj 1/ 2010

Opis lokacije
fasadu prodavaonice, prema uvjetima iz točke 9. članka 2. ove
Odluke
„Aqua”, južno od zgrade Hrvatske čitaonice u centru Bola, stalak za
prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u
prodavaonici, maksimalno 3 m2 korisne (vertikalne) površine, uz
fasadu Čitaonice, prema uvjetima iz točke 9. članka 2. ove Odluke
Obrt Pagona, Sonja Šokac, u ulici Vladimira Nazora, stalak za
prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u
prodavaonici, uz fasadu poslovnog prostora, prema uvjetima iz točke
9. članka 2. ove Odluke
S&M, Smiljan Jozić, stalak za prodaju i izlaganje manje količine
robe koja se prodaje u prodavaonici, uz fasadu poslovnog prostora,
prema uvjetima iz točke 9. članka 2. ove Odluke
prodavaonica Bolero, u ulici Vladimira Nazora, stalak za prodaju i
izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, uz
fasadu hotela Belvedere, prema uvjetima iz točke 9. članka 2. ove
Odluke
prodavaonica Marino shop, u ulici Vladimira Nazora,stalak za
prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u
prodavaonici, uz fasadu kuće Brešković, prema uvjetima iz točke 9.
članka 2. ove Odluke
„Valentino” na Loži, stalak za prodaju i izlaganje manje količine
robe koja se prodaje u prodavaonici prema uvjetima iz točke 9.
članka 2. ove Odluke
poslovni prostor u bivšem restoranu hotela Kaštil, istok,
stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u
prodavaonici, maksimalno 3 m2 uz fasadu poslovnog prostora,
maksimalno 0,5 m širine na rivi.
poslovni prostor u bivšem restoranu Kaštil, zapad,
stalak za prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u
prodavaonici, maksimalno 3 m2 uz fasadu poslovnog prostora,
maksimalno 0,5 m širine na rivi
Špilja pod Ložu, stalak za prodajui izlaganje manje količine robe
koja se prodaje u prodavaonici, maksimalno 3 m2 uz fasadu
poslovnog prostora, maksimalno 1,0 metara širine na rivi.
Stolovi i stolice u bivšoj bašti hotela Kaštil ispred ugostiteljskog
objekta Topolino, maksimalno 200 m2, ureñaj za reprodukciju slike i
zvuka
„Argola“ , u ulici Vladimira Nazora, jedan red stolova i stolica uz
fasadu ug.objekta uz obvezu ostavljanja min.1,5 metra slobodnog
prolaza na trotoaru, ureñaj za reprodukciju slike i zvuka
Cafe bar Moby dick, na podignutom dijelu Lože ispred ug.objekta,
maksimalno 23 m2, ureñaj za reprodukciju slike i zvuka
konoba Gušt, jedan red stolova i stolica u ulici Frane Radića, uz
fasadu ug.objekta, ureñaj za reprodukciju slike i zvuka
Taverna „Riva”, na prostoru bivše Balauštre, maksimalno 110 m2, uz
obvezan slobodan prolaz od ulice Frane Radića do Rive u širini od
2,5 m, ureñaj za reprodukciju slike i zvuka.
caffe bar „Marinero”, na poploćanom dijelu javne površine ispod
dvije Murve, maksimalno 50 m2, ureñaj za reprodukciju slike i
zvuka.
pizzeria Skalinada, jedan red stolova i stolica uz fasadu poslovnog
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25.

štekat

26.

štekat

27.

štekat

28.

štekat

29.

štekat

30.

štekat

31.

štekat

32.

štekat

33.

štekat

34.

štekat

35.

štakat

36.

štekat

37.

štekat

38.

štekat

39.

štekat

Broj 1/ 2010
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prostora na Rudini te stolovi i stolice na javnoj površini, na cijeloj
terasi tzv.Grila kod istočne fasade škole, ureñaj za reprodukciju slike
i zvuka, ovaj dio štekata se može koristiti samo u vremenu ljetnih
praznika škole.
Fast food „Vesna” na adresi Rudina 32, jedan red stolova i stolica uz
fasadu poslovnog prostora na Rudini te jeda red stolova i stolica uz
sjevernu fasadu škole, u širini ugostiteljskog objekta, ureñaj za
reprodukciju slike i zvuka, ovaj dio štekata se može koristiti samo u
vremenu ljetnih praznika škole.
restoran Studenac, koji se nalazi na uzvišenom platou uz Rivu i
zauzima prostor od oko 260 m2 i to tako da je slobodan prolaz širine
dva metra od rive do skalina koje vode na Rudinu i da je slobodna
cijela istočna polovina platoa ispred podruma Pod Rudinu, ureñaj za
reprodukciju slike i zvuka.
Kod restorana Laguna, u trokutu izmeñu asfaltne uliceAnte
Starčevića i betonirane šetnice Put Ribarske kućice, maksimalno 70
m2, ureñaj za reprodukciju slike i zvuka
jedan red stolova i stolica uz fasadu Lože, na dijelu čest.zem. 51471
k.o.Bol, ispred ugostiteljskog objekta Barka, a prema jugu do 1
metar do ulaza u „Špilju pod Ložu“, ureñaj za reprodukciju slike i
zvuka
stolovi i stolice uz sjevernu fasadu Lože, ispod murve, na dijelu
čest.zem. 514/1 k.o. Bol, od ulaza u cafe bar Loža prema zapadu do
2,5 metra od zelene površine kod Galerije, ureñaj za reprodukciju
slike i zvuka
jedan red stolova i stolica uz južnu fasadu tržnice, na dijelu
čest.zem.514/1 k.o. Bol od ulaza u ugostiteljski objekt Pumparela do
tri metra od „Krojevih skalina” , ureñaj za reprodukciju slike i zvuka
stolovi i stolice na popločanom dijelu centra Bola, istočno od hotela
Kaštil, a južno od kuće Glasinović i na dijelu rive maksimalno dva
metra od južnih stepenica popločanog dijela centra Bola, na dijelu
čest.zem.120 i čest.zgr. 56 i 57 k.o. Bol, uz uvjet da je površina u
radiusu od 4 metra od „spomenika vodi“ slobodna od svih rekvizita
koji se inače postavljanju na štekatu, ureñaj za reprodukciju slike i
zvuka.
jedan red stolova i stolica na rivi, uz tzv. baštu hotela Kaštil, ureñaj
za reprodukciju slike i zvuka
jedan red stolova i stolica ispred slastičarnice Specijal, ureñaj za
reprodukciju slike i zvuka
jedan red stolova i stolica na rivi, uz južnu fasadu ugostiteljskog
objekta Taverna Riva i južnu fasadu Blauštre, ureñaj za reprodukciju
slike i zvuka
stolovi i stolice ispred slastičarnice Jadran, od Taverne Rive do
kioska Tiska, ureñaj za reprodukciju slike i zvuka
ispred slastičarnice Jadran, zapadno od taverne „Riva”, do kioska
Tiska i 1 red stolova i stolica na Rivi uz štekat
ispred slastičarnice Jadran II, zapadno od kina, 1 red stolova i
stolica na trotoaru prema uvjetima iz točke 9. članka 2. ove Odluke
ispred slastičarnice Specijal, zapadno od pizzerije Topolino, 1 red
stolova i stolica na Rivi, u širini poslovnog prostora
maksimalno dva barska stola i maksimalno osam barskih stolice
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55.
56.
57.
58.

kiosk za prodaju jela u
konfekcioniranom stanju,
bezalkoholnih pića,
napitaka i sladoleda u
skladu sa zahtjevima
higijene
iznajmljivanje automobila
(rent a car)
iznajmljivanje bicikla,
squad vozila
iznajmljivanje motocikla,
mopeda i skutera
jednokratna prodaja
jednokratna prodaja
telefonska govornica
telefonska govornica
telefonska govornica
telefonska govornica
telefonska govornica
skela
kontejner za glomazni
otpad
odlaganje grañevinskog
materijala
spremište za priručni alat i
materijal
brodica
reklama
sjenice
tenda

59.

šank

60.

Stalak za izradu
kompjuterskih razglednica
Stalak za izradu
kompjuterskih razglednica
Izrada tetovaža-body
paiting
izrada pečata
Tezga za prodaju voća,
povrća, meda, pčelinjih
proizvoda i zdrave hrane
komercijalno-rekreacijski
sadržaji: prodaja slika,
crtanje portreta, prodaja Tshirt majica, bodypainting, prezentacija
proizvodnje kamenih
suvenira, ulični

40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

61.
62.
63.
64.

65.

Broj 1/ 2010

Opis lokacije
ispred fast food-a Ting tangl, sjeverno od ulaza u ribarnicu, tenda u
širini poslovno prostora, pričvršćena uz fasadu zgrade.
zapadno od plaže Martinica

na uzdužnom parkiralištu od početka Bračke ceste prema sjeveru,
šest lokacija.
na popločanom dijelu trotoara kod Biline kuće, ispred turističke
agencije Bol tours (s morske strane) i Adria tours
na popločanom dijelu trotoara kod Biline kuće, ispred turističke
agencije Bol tours (s morske strane) i Adria tours
na pjaci Joze Bodlovića
na parkiralište na ulasku u mjesto
Samostan
Tri Palme
Pošta
Marinero
šetnica- hotel Borak
prema odobrenju općinske uprave- komunalnog redara
prema odobrenju općinske uprave-komunalnog redara
prema odobrenju općinske uprave- komunalnog redara
prema odobrenju općinske uprave-komunalnog redara
prema odobrenju načelnika
prema odobrenju općinske uprave
prema odobrenju općinske uprave
prema odobrenju općinske uprave i nakon ishoñenja lokacijske
dozvole
prema odobrenju općinske uprave i nakon ishoñenja lokacijske
dozvole
na istočnom dijelu trga Studenac jedna lokacija
ispred samoposluge Konzum, kod Tri palme, na dijelu
čest.zemlj.514/1 k.o. Bol
na istočnom dijelu trga Studenac, jedna lokacija
na istočnom dijelu trga Studenac, jedna lokacija
Na pjaci Joze Bodlovića, zapadno od „Krojevih skalina“,sa južne
strane četiri komada, sa sjeverne strane dva komada
ispred samoposluge Konzum, kod tri palme, na dijelu čest.zem.
514/1 k.o. Bol
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66.

zabavljači...
ispred prodavaonice

67.

Iznajmljivanje skutera

Broj 1/ 2010

Opis lokacije

prodavaonice suvenira i rukotvorina na adresi V. Nazora 6, stalak za
prodaju i izlaganje manje količine robe koja se prodaje u
prodavaonici
Na dijelu trotoara uz zid kuće Radić, sjeverno od benzinske postaje,
3 komada

Članak 5.

Članak 9.

Javna površina je minimalno ona površina
koja se nalazi ispod suncobrana ili drugih sjenica.
Javna površina koja se može koristiti
prema ovom Planu se početkom svake
kalendarske godine označava na terenu vidljivim
oznakama.

Načelnik općine Bol svake godine
najkasnije do 1. travnja donosi odluku o
raspisivanju Oglasa za korištenje javnih površina
za tekuću godinu.
Oglas se raspisuje za korištenje javnih
površina za prodaju roba, pružanje usluga i drugih
djelatnosti predviñenih u članku 4.
Oglas mora sadržavati: rok do kojeg se
primaju molbe, namjena i veličina javne površine
koja se daje na privremeno korištenje i napomenu
da dužnik naknade za korištenje javne površine iz
prethodnog razdoblja ne može dobiti javnu
površinu na korištenje.

Članak 6.
Zone u smislu ove odluke odreñuju se kako
slijedi:
1. I zona zahvaća prostor uz more od zgrade
turističke zajednice prema zapadu do plaže
Zlatni rat i u nju spada posebno prostor ispod
Lože, prostor bolskog glavnog trga do Župne
crkve i početka ulice Frane Radića, bašta
hotela Kaštil, Balauštra kod taverne Rive,
Trg Studenac, ulica Vladimira Nazora do
južnih fasada zgrada na rivi, šetnica i okolni
prostor šetnice Put Zlatnog rata.
2. II zona zahvaća svu ostalu javnu površinu na
području općine Bol, a posebno prostor
zapadno od zgrade turističke zajednice do
Martinice.

Članak 10.
Pravne i fizičke osobe zainteresirane za
privremeno korištenje javnih površina podnose
molbu Načelniku općine Bol, koje je dužno
konačno rješiti svaku molbu.
Pored molbe potrebno je priložiti:
1. kopiju domovnice i osobne iskaznice,
2. kopiju obrtnice ili rješenja o osnivanju
poduzeća ili potvrdu nadležnog Ureda za
gospodarstvo da je poljoprivredni proizvoñač
3. potvrda Porezne uprave o uplaćenim
porezima i doprinosima, ne starija od 30
dana
4. prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda
odnosno rekvizita za pružanje usluga,
5. uz molbu za postavljanje ureñaja za
reprodukciju slike i zvuka na javnoj površini,
potrebno je dostaviti potvrdu ovlaštene
pravne osobe o atestu buke u zonama
mješovite, pretežito poslovne namjene sa
stanovanjem (50 dcb) koja je mjerena na
rubu štekata, koji je najudaljeniji od izvora
buke, koja nije starija od 30 dana.

Članak 7.
Za korištenje javnih površina na području
općine Bol plaćaju se naknade koje se utvrñuju
posebnom odlukom.
POSTUPAK DAVANJA U NAJAM JAVNIH
POVRŠINA
Članak 8.
Javne površine mogu se dati na
privremeno korištenje pravnim i fizičkim
osobama radi prodaje robe, pružanja usluga i
drugih djelatnosti predviñenih u članku 4. ovog
Plana, u skladu sa Zakonom i na osnovi Rješenja
o korištenju javne površine.

Članak 11.
Prilikom donošenja Odluke o molbi
odlučivati će
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se na osnovi slijedećih kriterija:

2.

1. kvaliteta ponude (radovi izrañeni ručno,
domaći poljoprivredni proizvodi...),
2. dosadašnja urednost podnosioca molbe u
pružanju usluga,
3. eventualno ranije sudjelovanje podnosioca
molbe u financiranju komunalnog ureñenja
lokacije,
4. mjesne potrebe za pružanje odreñenih vrsta
usluga,
5. raznolikost ponude.
6. urednost u podmirivanju novčanih obveza
prema općini Bol, općinskom trgovačkom
društvu Grabov rat d.o.o. ili općinskim
ustanovama (Centar za kulturu, općinska
knjižnica, Dječji vrtić Mali princ) u
predhodnom razdoblju, jer dužnik iz
prethodnog razdoblja ne može dobiti javnu
površinu na korištenje, odnosno urednost u
podmirivanju novčanih obveza prema
Ministarstvu financija- poreznoj upravi, jer
dužnik prema Državi iz prethodnog razdoblja
ne može dobiti javnu površinu na korištenje.

3.
4.
5.

6.

7.

Uvjet za pozitivno rješavanje molbe je
obvezna urednost u podmirivanju obveza koji
su vlastiti prihod općine Bol i urednost u
podmirivanju zajedničkih poreza koji se dijele
izmeñu Države i općine (prirez porezu na
dohodak, porez na dohodak , porez na
potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na
promet nekretnina,
porez na nekorištene
poduzetničke nekretnine, porez na reklamu,
porez ne tvrtku, porez na korištenje javnih
površina, komunalna naknada, komunalni
doprinos i naknada za korištenje javnih
površina).
Pravna ili fizička osoba koja priloži
uvjerenje Porezne uprave ili FINA-e da je na
osnovi Zakona o naplati dospjelih, a nenaplaćenih
poreza sklopila postupak nagodbe o namirenju
duga, neće se tretirati kao dužnik, te će se njena
molba razmatrati ravnopravno kao i ostale molbe
koje ispunjavanju uvjete iz natječaja.

grafički prikaz lokacije sa odreñenom
kvadraturom i namjenu javne površine,
napomenu da zakupoprimatelj ne može dati
javnu površinu u podnajam,
visinu naknade i način plaćanja
obvezu korisnika da će djelatnost za koju je
dobio javnu površinu na privremeno
korištenje obvezno koristiti najmanje od 1.
svibnja do 15. listopada tekuće godine
druge obveze korisnika (održavanje čistoće,
održavanje javnog reda i mira, radno vrijeme,
radna odjeća i slično).
napomenu da se Rješenje o privremenom
korištenju javne površine ukida na štetu
korisnika ako javnu površinu koristi suprotno
uvjetima iz Rješenja i uvjetima iz ovog
Plana, ako se ne pridržava odredbi o javnom
redu i miru, ako se ne pridržava odredbi o
radnom vremenu, ako namjerno ošteti javno
zelenilo na javnoj površini, ako mijenja
grañevinske uvjete javne površine, ako javnu
površinu izda u podnajam, te ako ne plati
naknadu za javnu površinu u roku
navedenom u Rješenju.
Članak 13.

Iznimno, javne površine se mogu dati na
privremeno korištenje i bez javnog oglasa, i to za
korištenje javne površine zbog popravka i
redovnog održavanja brodica, za korištenje javne
površine zbog zimovanja brodova i brodica,
izvoñenja grañevinskih radova, deponiranja
grañevnog materijala, ogrijeva i slično i za
jednodnevnu prodaju voća, povrća, odjeće, obuće,
plastične galanterije i tehničke robe samo na
osnovi Odobrenja koje izdaje Jedinstveni upravni
odjel – komunalni redar, na osnovi ove Odluke.
Odobrenje se može izdati samo
vlasnicima obrta ili poduzeća i poljoprivrednim
proizvoñačima, te vlasnicima brodova i brodica, a
treba obvezno sadržavati rok na koji se može
koristiti javna površina.
Članak 14.

Članak12.

Nadzor nad korištenjem javne površine
prema ovom planu provodi komunalni redar
općine Bol.
U svim slučajevima iz članka 12. ove
Odluke kada se Rješenje o privremenom
korištenju javne površine raskida na štetu
najmoprimca, te u slučajevima da se javna
površina koristi bez Rješenja, provodi se postupak
prisilnog uklanjanja prema odredbama Odluke o

Temeljem članka 6., 7., 8., 9.,10. i 11.
ovog Plana budućem korisniku se preporučenom
poštom upućuje Rješenje o privremenom
korištenju javne površine za tekuću godinu, koje
obvezno sadrži:
1.

Broj 1/ 2010

rok privremenog korištenja
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komunalnom redu i u skladu sa Zakonom.

Broj 1/ 2010
Članak 3.

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

Članak 15.
Ovaj Plan će se objaviti u Službenom
glasniku općine Bol i stupa na snagu danom
objave u Službenom glasniku. Stupanjem na
snagu ovog plana prestaje vrijediti Plan korišetnja
javnih površina na području općine Bol (Službeni
glasnik općine Bol br. 1/2009.).

1.

Klasa: 021-05/10-01/13
Ur.broj: 2104/10-02/01
Bol, 08.ožujka 2010 godine

3.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

4.
5.

Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................

6.

2.

Na temelju članka 12. i 13. Zakona o
financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i
kandidata („Narodne novine“ broj 1/07), i članka
23. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“
Općine Bol broj 05/09) Općinsko vijeće Općine
Bol, na 3/2010 sjednici održanoj dana 04. ožujka
2010. godine donijelo je

Hrvatska demokratska zajednica (4 člana)21.600,00 kn
Socijaldemokratska partija Hrvatske (3
člana)- 16.200,00 kn
Hrvatska narodna stranka (1 član)- 5.400,00
kn
Hrvatska stranka prava (1 član)- 5.400,00 kn
Nezavisna lista Tomislava Marčića (1 član)5.400,00 kn
Nezavisna lista Jakše Marinkovića Tomića (1
član)- 5.400,00 kn
Članak 4.

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

ODLUKU
o rasporeñivanju sredstava za rad političkih
stranaka, nezavisnih lista i kandidata članova
Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Bol za razdoblje od 1. siječnja
do 31. prosinca 2010. godine

1. Hrvatska demokratska zajednica (1 član)540,00 kn
Članak 5.

Članak 1.
Ukoliko se tijekom proračunske godine
izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva
rasporeñena
ovom
Odlukom
neće
se
preraspodijeliti.

Ovom Odlukom odreñuje se način
rasporeñivanja sredstava iz Proračuna Općine Bol
za 2010. godinu za financiranje rada političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Bol i nezavisnih lista i kandidata članova
Općinskog vijeća, a za razdoblje od 1. siječnja do
31. prosinca 2010. godine.

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

Članak 2.
Sredstva planirana u Proračunu Općine
Bol za 2010. godinu za financiranje rada
političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata
zastupljenih u Općinskom vijeću
iznose
60.000,00 kuna.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Bol.
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Klasa: 400-01/10-01/7
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 08. ožujka 2010. godine
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Na temelju članka 19. i 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne
novine“
broj
33/01,
60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07), članka
29. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“
Općine Bol br. 05/09.) Općinsko vijeće Općine
Bol je na 3/2010. sjednici održanoj dana
04.ožujka 2010. godine donijelo je

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................

ODLUKU
o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada
učenicima i studentima

Na temelju članka 6. Uredbe o postupku
davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom
dobru (NN 36/04), vijeće općine Bol je na 3/2010
sjednici dana 04.ožujka 2010godine donijelo

UVODNE ODREDBE
ODLUKU
o imenovanju vijeća za koncesije

Članak 1.

1.

Ovom Odlukom se propisuju mjerila i
način ostvarivanja prava na dodjeljivanje novčane
pomoći
i novčanih nagrada učenicima i
studentima.

U vijeće za koncesije općine Bol imenuju
se:
1. Mate Ivanković, predstavnik županijskog
upravnog odjela za pomorstvo
2. Drago Jerkin, predstavnik ispostave lučke
kapetanije
3. Tihomir Marinković, predstavnik općine Bol
4. Matko Baković, predstavnik općine Bol
5. Merlin Katić, predstavnik općine Bol

Članak 2.
Za dodjelu novčane pomoći općine Bol
mogu se natjecati učenici i studenti koji
ispunjavaju sljedeće uvjete:
1. da su državljani Republike Hrvatske,
2. da nisu stariji od 27 godina,
3. da učenik ili student ima prebivalište na
području Općine Bol, i to najmanje
posljednje 3 godina bez prekida
4. da su redoviti učenici srednje škole koji se
školuju izvan Općine Bol, u školskim
programima kojih nema na području općine
Bol.

2.
Članovi vijeća izmeñu sebe biraju
predsjednika vijeća.
Predsjednik i članovi vijeća imaju pravo
na naknadu za svoj rad, u iznosu od 50,00 kn
brutto po članu, po datumu odobrenja.
3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave
u Službenom glasniku općine Bol.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje
vrijediti odluka od 13.04.2007.godine (Službeni
glasnik općine Bol br. 3/2007)

Članak 3.
Za dodjelu novčane pomoći općine Bol ne
mogu se natjecati:
1.

Klasa:021-05/10-01/17
Ur.broj:2104/10-02/01
Bol, 08.ožujka 2010.godine

2.
3.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

- ñaci koji ponavljaju školsku godinu do
kraja školovanja u Srednjoj školi,
- studenti koji ponavljaju akademsku godinu
do kraja studiranja na istom fakultetu
- i apsolventi.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. točke 2.
ovog članka, studenti koji nakon prekida
studiranja na jednom fakultetu upišu drugi studij,
imaju pravo na primanje novčane pomoći i
nagrade ukoliko redovno studiraju, a ukoliko na

Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................
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prvom fakultetu nisu položili akademsku godinu,
na drugom studiju nemaju pravo primanja
novčane pomoći na prvoj akademskoj godini.

Članak 10.
Natječaj za dodjelu novčane pomoći
raspisuje Općinski načelnik.
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine
Bol.

Članak 4
Učenici i studenti koji su korisnici
stipendije ili kredita po drugoj osnovi takoñer
imaju pravo na novčanu pomoć i novčanu
nagradu prema ovoj odluci.

Natječaj obvezatno sadrži:
1. rok za podnošenje molbi,
2. popis pismenih dokaza i potvrda koje treba
priložiti.

Članak 5.
Novčane
srednjoškolcima i
bespovratno.

pomoći
studentima

i
se

Broj 1/ 2010

nagrade
dodjeljuju

Članak 11.
Prijave na natječaj za dodjelu novčane
pomoći se podnose preporučenom pošiljkom ili
neposredno u pisarnici Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Bol.

ODREDBE O NOVČANOJ POMOĆI
Članak 6.

Uz prijavu se dostavljaju sljedeći dokumenti:
Općina Bol će dodijeliti novčanu pomoć
za sve srednjoškolce sa područja Općine Bol koji
se školuju izvan općine u školskim programima
kojih nema na području Općine Bol u iznosu od
1.000,00 kuna za školsku godinu koju polazi.

1. preslike svjedodžbi o uspjehu u svim
razredima srednje škole, za učenike i studente
I. godine studija,
2. prijepis ocjena prethodne akademske godine i
presliku indeksa za studente viših godina
studija,
3. uvjerenje o upisu u školu, odnosno na visoko
učilište, za školsku/akademsku godinu za koju
se traži novčana pomoć,
4. potvrda o prebivalištu na području Općine Bol
za podnositelja prijedloga iz koje će biti
razvidno udovoljenje uvjetima iz članka 2.ove
Odluke
5. preslika domovnice podnositelja prijave.

Članak 7
Općina Bol će dodijeliti novčanu pomoć
za sve redovne studente sa područja Općine Bol
koji su predhodnu školsku ili akademsku godinu
završili sa uspjehom do 3,49 (prosjek ocjena) u
iznosu od 3.000,00 kuna za školsku godinu za
koju polazi.
Članak 8.

Članak 12.
Općina Bol će dodijeliti novčanu pomoć
za sve redovne studente sa područja Općine Bol
koji su predhodnu školsku ili akademsku godinu
završili sa uspjehom od 3,50 do 4,49 (prosjek
ocjena) u iznosu od 4.000,00 kuna za školsku
godinu koju polazi.

Komisija za dodjelu stipendija ñacima i
studentima općinskog vijeća općine Bol obavlja
obradu prijava pristiglih na natječaj, a odluku o
odabiru donosi općinski načelnik u roku od 30
dana od zaključenja natječaja.
Odluka Općinskog načelnika objavljuje
se na oglasnoj ploči Općine Bol.

Članak 9
Općina Bol će dodijeliti novčanu pomoć
za sve redovne studente sa područja Općine Bol
koji su predhodnu školsku ili akademsku godinu
završili sa uspjehom od 4,50 do 5,00 (prosjek
ocjena) u iznosu od 5.000,00 kuna za školsku
godinu.

ODREDBE O NOVČANOJ NAGRADI
Članak 13.
Općina Bol će srednjoškolcima iz članka
6. ove odluke dodijeliti jednokratnu novčanu
nagradu za odličan uspjeh (prosjek ocjena od 4,50
do 5,00) u iznosu od 1000,00 kuna.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

Članak 14.
Općina Bol će studentima sa područja
općine dodijeliti jednokratnu novčanu nagradu za
završeni
preddiplomski
sveučilišni
studij
(prvostupnik) u iznosu od 1.000,00 kuna.
Općina Bol će studentima sa područja
općine dodijeliti jednokratnu novčanu nagradu za
završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studiji (magistar)
u iznosu od
2.000,00 kuna.
Općina Bol će studentima sa područja
općine dodijeliti jednokratnu novčanu nagradu za
završeni akademski stupanj doktor znanosti ili
doktor umjetnosti u iznosu od 10.000,00 kuna.

Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................
Na temelju članka 11. stavak 2 Zakona o
otpadu (NN br.178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)
vijeće općine Bol je na 3/2010 sjednici dana
04.ožujka 2010. godine donijelo
ODLUKU
O PRIHVAĆANJU PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM

1.
Prihvaća se Plan gospodarenja otpadom
općine Bol za razdoblje do 2015.godine, izrañen
od tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA iz Zagreba,
oznaka projekta T-06-P-1513-1210/09, koji je
sastavni dio ove odluke.

Članak 15.
Srednjoškolci i završeni studenti koji
ispune uvjet iz članka 13., 14. ili 15. ove odluke
dostavljaju dokaze o uspjehu (originalnu potvrdu
ili ovjereni preslik svjedodžbe ili diplome, te broj
tekućeg računa) jedinstvenom upravnom odjelu
općine Bol.
Upravni odjel je dužan isplatiti iznos iz
članka 13., 14. ili 15. ove odluke u roku od 15
dana od dostave kompletne dokumentacije.

2.
Ovaj zaključak će se objaviti u
Službenom glasniku općine Bol, i stupa na snagu
danom objave.
Klasa:021-05/10-01/16
Ur.broj:2104/10-02/01
Bol, 08. ožujka 2010.godine

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

Jedinstveni upravni odjel Općine Bol vodi
evidenciju dodijeljenih novčanih pomoći i
novčanih nagrada te nadzire provoñenje ove
Odluke.

Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................
Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave („Narodne
novine“ RH broj 45/05-proč. tekst, 44/06 i
109/07) ), članka 30. Zakona o lokalnoj i
područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09), članka 29. Statuta
Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol broj
05/09),
a na osnovi podnesenog izvješća
mandatno- imunitetske komisije, općinsko vijeće
Općine Bol, na 3/2010 sjednici održanoj dana 04.
ožujka 2010. godine donijelo je

Članak 17.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
vrijediti Odluka o stipendiranju učenika i
studenata („Službeni glasnik“ Općine Bol broj
8/08 ).
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Bol.
Klasa: 021-05/10-01/17
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 08. ožujka 2010. godine

ZAKLJUČAK
o verifikaciji mandata vijećnika
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ZAKLJUČAK
o mirovanju mandata vijećnika

Nakon uvida u Zapisnik općinskog
izbornog povjerenstva od 18. svibnja 2009.
godine o utvrñivanju i objavljivanja rezultata
glasovanja za članove općinskog vijeća Općine
Bol, a nakon utvrñivanja nespojivosti obavljanja
dužnosti vijećnika i člana uprave trgovačkog
društva u pretežitom vlasništvu Općine Bol za
Tomislava Marčića, utvrñuje se početak mandata
vijećnika:
VICE KLAPEŽ, HRVAT , SPLITSKA 4,
BOL, br. osobne iskaznice: 103494196, PP
BRAČ.

Članak 1.
Mandat vijećnika općinskog vijeća
Općine
Bol
TOMISLAVA
MARČIĆA,
DOMOVINSKOG RATA 54, BOL, br. osobne
iskaznice: 103329980, stavlja se u mirovanje s
danom 04. ožujka 2010. godine.
Obrazloženje:
Mandatno-imunitetska
komisija
je
utvrdila da je Tomislav Marčić zatražio stavljanje
mandata člana predstavničkog tijela u mirovanje,
zbog obavljanja nespojive dužnosti člana uprave
trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu
Općine Bol.

Obrazloženje:
Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela JLS člana
predstavničkog tijela izabranog na neovisnoj listi
zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s
liste.
Mandatno-imunitetska
komisija
je
utvrdila da je na nezavisnoj listi Tomislava
Marčića iza vijećnika Tomislava Marčića prvi
sljedeći neizabrani kandidat s liste bio Vice
Klapež.

Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit
„Službenom glasniku“ Općine Bol.

će

se

u

Klasa: 021-05/10-01/14
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 08.ožujka 2010. godine

Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit
„Službenom glasniku“ Općine Bol.

će

se

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL

u

Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................

Klasa: 021-05/10-01/15
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 08. ožujka 2010. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BOL
Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić
................................................................................
Na temelju članka 5. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave („Narodne
novine“ RH broj 45/05-proč. tekst, 44/06 i
109/07), članka 30. Zakona o lokalnoj i područnoj
samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08 i 36/09), članka 29. Statuta Općine Bol
(„Službeni glasnik“ Općine Bol broj 05/09), a na
osnovi
podnesenog
izvješća
mandatnoimunitetske komisije Općinsko vijeće Općine Bol,
na 3/2010. sjednici održanoj dana 04. ožujka
2010. godine donijelo je
20

08.ožujka, 2010.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL

RB

Broj 1/ 2010

KAZALO

Str

Suglasnost na Statut Centra za kulturu općine Bol .............................................
Odluka o izboru članova Komisije za dodjelu stipendija ñacima i studentima ........
Suglasnost na promjenu cijena usluga ............................................................................
Odluka o imenovanju Stručnog vijeća Centra za kulturu Općine Bol ........................

1.
1.
2.
2.
2.
7.

ODLUKE VIJEĆA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Statut Centra za kulturu Općine Bol ................................................................................

Plan korištenja javnih površina na području Općine Bol ....................................
Odluka o rasporeñivanju sredstava za rad političkih stranaka, nezavisnih lista i
kandidata članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bol za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine .....................................................

8.
9.
10.
11.
12.

Odluka o imenovanju vijeća za koncesije ........................................................................
Odluka o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima ...........
Odluka o prihvaćanju plana gospodarenja otpadom ...........................................
Zaključak o verifikaciji mandata vijećnika ......................................................................
Zaključak o mirovanju mandata vijećnika .......................................................................

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