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List izlazi po potrebi                                       18.07.2014. godine                   Godina  XVIII - Broj 08/2014 

 

ODLUKE VIJEĆA 
 
 

Na temelju članka 60. Zakona o prijevozu 
u cestovnom prometu (“Narodne novine” br. 
82/2013) i na temelju članka 29. Statuta Općine 
Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), vijeće 
Općine Bol je na 4. sjednici  održanoj dana 3. 
lipnja 2014. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o načinu obavljanja prijevoza putnika cestovnim 

vlakom 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom se odlukom propisuju uvjeti i način 
obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom na 
području Općine Bol (u daljnjem tekstu: Općina), 
te uvjeti i postupak javnog natječaja za obavljanje 
prijevoza putnika cestovnim vlakom (u daljnjem 
tekstu: Natječaj). 
 
Članak 2. 
Prijevoz putnika cestovnim vlakom obavlja se na 
temelju ugovora o obavljanju prijevoza putnika 
cestovnim vlakom (u daljnjem tekstu: Ugovor), te 
na temelju uvjeta određenih ovom Odlukom. 
 
Članak 3. 
Na području Općine Bol mogu prometovati 
najviše dva cestovna vlaka. 
Ugovor za obavljanje prijevoza osoba cestovnim 
vlakom na području Općine Bol može zaključiti 
samo pravna ili fizička osoba koja ima mjesto 
stalnog prebivališta ili sjedišta isključivo na 

području Općine Bol. 
Jedna fizička ili pravna osoba može zaključiti 
jedan Ugovor za obavljanje prijevoza osoba 
cestovnim vlakom na području Općine Bol 
  
Članak 4. 
Ugovor se sklapa na vrijeme od 5 godina uz 
godišnju naknadu. 
Visinu godišnje naknade određuje načelnik. 
 
Članak 5. 
Odluku o raspisivanju natječaja donosi načelnik. 
Natječaj raspisuje Jedinstveni upravni odjel 
Općine Bol (u daljnjem tekstu: Jedinstveni 
upravni odjel). 
Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za 
provedbu javnog natječaja koje imenuje općinsko 
vijeće (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri 
člana. 
Sastav Povjerenstva je slijedeći: Doro Adulmar- 
predsjednik, Srečko Karmelić-član, Tomislav 
Marčić-član, Matko Baković-član i Ivica 
Šćepanović-član. 
 
Članak 6. 
Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih 
ponuda. 
Prikupljanje pisanih ponuda je postupak u kojem 
ponuditelji ponude dostavljaju u pisanom 
obliku u  zatvorenoj omotnici sa naznakom: «NE 
OTVARATI – PONUDA NA NATJEČAJ ZA 
OBAVLJANJE PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM 
VLAKOM», na adresu Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol. 
Rok za podnošenje ponuda iznosi 8 dana. 
U razmatranje će se uzeti samo one ponude koje 
budu zaprimljene u pisarnici Općine unutar 
natječajnog roka bez obzira na način dostave. 
 

SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE BOL 
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Članak 7. 
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i web 
stranicama Općine. 
Javni natječaj mora sadržavati: 
1. djelatnost za koju se isti raspisuje 
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor 
3. godišnji iznos naknade 
4. način, mjesto i rok za podnošenje ponude na 
natječaj 
5. iznos jamčevine koji treba položiti svaki 
ponuditelj 
6. naznaku da ponuditelj koji odustane od 
ponude nakon javnog otvaranja ponuda gubi 
pravo na povrat uplaćene jamčevine 
7. rok plaćanja naknade 
8. naznaku da se nepotpune ponude neće uzeti u 
obzir 
9. isprave koje su potrebne kao prilog ponudi 
10. mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda 
11. uvjete za odabir ponude 
12. cijenu usluge prijevoza 
13. relaciju i vrijeme prometovanja. 
Načelnik može u Odluci iz članka 5. ove Odluke 
propisati i druge uvjete koji mogu biti od značenja 
za provođenje natječaja. 
 
Članak 8. 
Ponuda na natječaj sadrži: 
1. zahtjev sa osobnim podacima, 
2. dokaz o uplaćenoj jamčevini, 
3. dokaz da ponuditelj posjeduje sredstvo za 
obavljanje djelatnosti, tj. da u svom vlasništvu 
ima cestovni vlak, 
4. isprave kojima ponuditelj dokazuje da je 
ovlašten za obavljanje prijevoza putnika 
cestovnim vlakom (izvadak iz Registra Trgovačkog 
suda ili Obrtnog registra). 
5. potvrda porezne uprave, da je kao domaća 
osoba ispunila sve obveze plaćanja poreza i 
doprinosa, 
6. potvrdu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine  
da nema dospjelih a nepodmirenih obveza prema 
Općini po bilo kojoj osnovi, 
7. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (prometna 
dozvola za vučno vozilo i priključna vozila), 
8. druge potvrde i dokaze u svezi sa uvjetima koje 
mora zadovoljavati cestovni vlak sukladno ovoj 
Odluci. 
Sve isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenoj 
preslici. 
 
Članak 9. 
Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih 

ponuda. 
O postupku otvaranja ponuda sastavlja se 
zapisnik. 
Postupku otvaranja ponuda mogu biti nazočne 
ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz 
predočenje pisanog dokaza ovlasti i osobe sa 
statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. 
Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo 
ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja. 
Najpovoljnija ponuda utvrdit će se, uz ispunjenje 
uvjeta iz natječaja, na temelju kriterija estetskog 
izgleda cestovnog vlaka. 
Prednost pri odabiru ponude, uz ispunjenje 
uvjeta iz natječaja, ima raniji pružatelj usluge 
prijevoza cestovnim vlakom. 
 
Članak 10. 
Prijedlog Odluke o najpovoljnijoj ponudi sa 
zapisnikom o provedenom natječaju, 
Povjerenstvo u roku od najviše osam (8) dana od 
javnog otvaranja ponuda, dostavlja načelniku na 
donošenje. 
Natječaj se smatra zaključenim danom konačnosti 
Odluke o prihvaćenoj ponudi. 
Načelnik zadržava pravo da ne prihvati ni jednu 
prispjelu ponudu. 
 
Članak 11. 
Odluka o izboru ponuditelja posebice sadrži: 
1. ime i adresu ponuditelja, 
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor, 
3. iznos naknade, 
4. rok za sklapanje ugovora. 
 
Članak 12. 
Odluka o izboru ponuditelja dostavlja se svim 
ponuditeljima u roku od osam (8) dana od dana 
donošenja. 
Na Odluku o izboru ponuditelja  ponuditelji imaju 
pravo žalbe nadležnom drugostupanjskom tijelu 
putem Jedinstvenog upravnog odjela. 
 
Članak 13. 
Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju, uplaćena 
jamčevina vratit će se u roku od osam (8) dana od 
dana zaključivanja natječaja, dok se onom 
ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji 
uračunava u naknadu. 
Ponuditelju koji odustane od ponude do javnog 
otvaranja ponuda, uplaćena jamčevina vratit će 
se u roku od osam (8) dana od dana zaprimanja 
izjave o odustanku od ponude. 
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Članak 14. 
Ponuditelj kojega je ponuda utvrđena kao 
najpovoljnija, sklapa s Općinom Ugovor u roku od 
osam  (8) dana od dana konačnosti Odluke o 
najpovoljnijoj ponudi. 
Ako ponuditelj iz stavka 1. ovog članka ne sklopi 
Ugovor, smatra se da je odustao od ponude, u 
kojem slučaju se raspisuje ponovni natječaj. 
Ugovorom se uređuje način obavljanja prijevoza 
putnika cestovnim vlakom u skladu sa ovom 
Odlukom. 
Ugovor se sklapa nakon podmirivanja ponuđenog 
godišnjeg iznosa u natječaju (jamčevina se 
uračunava u iznos naknade), a za slijedeće četiri 
godine naknada se plaća u dvije jednake rate, na 
način da se prva rata uplaćuje do 15. ožujka, a 
druga rata do 01. kolovoza. 
 
Članak 15. 
Ugovor  prestaje istekom vremena na koji je 
sklopljen. 
- ako ugovaratelj prestane ispunjavati uvjete za 
obavljanje djelatnosti, 
- ako ugovaratelj ne plaća naknadu, 
- prestankom pravne ili smrću fizičke osobe 
ugovaratelja, 
- otkazom ugovora, 
- sporazumom stranaka. 
Ugovor će se otkazati i ukoliko se ugovaratelj ne 
pridržava odredbi ove Odluke i drugih pozitivnih 
propisa koji reguliraju obavljanju predmetne 
djelatnosti. 
 
Članak 16. 
Prijevoz putnika cestovnim vlakom se odvija u 
skladu s općim planom organizacije javnog 
prometa po naseljima Općine Bol. 
Plan javnog prijevoza putnika cestovnim vlakom 
(red vožnje, stajališta i dr.) donosi načelnik 
Općine Bol svojim zaključkom. 
Ukrcaj-iskrcaj putnika se može vršiti samo na 
označenim stajalištima. 
Odluku o maksimalnoj cijeni usluge prijevoza 
cestovnim vlakom određuje načelnik Općine Bol 
svojim zaključkom. 
 
Članak 17. 
Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika, 
prijevoznik odnosno vozač dužan je u vlaku imati: 
- ugovor o obavljanju prijevoza putnika cestovnim 
vlakom, 
-za vozača dokument da je zaposlen kod 
prijevoznika, odnosno iskaznicu   vozača 

zaposlenog kod prijevoznika, 
- grafički plan Bola,  
- izvadak iz cjenika usluga prijevoza ( na 
hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku), 
- fiskalnu blagajnu, odnosno poslovanje 
usklađeno sa Zakonom o fiskalizaciji. 
 
Članak 18. 
Za vrijeme prijevoza, vozač mora biti uredno 
odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima i 
ne smije puštiti za vrijeme vožnje.            
 
Članak 19. 
Prijevoznik odnosno vozač prima putnike na 
stajalištu vlaka. Vlak se ne smije zaustavljati izvan 
označenog stajališta.  
 
Članak 20. 
Po završetku vožnje vozač je dužan pregledati 
vlak, te eventualno nađene stvari predati policiji. 
Ako se vlasnik stvari nađenih u vozilu ne javi u 
roku od osam dana, s njima se postupa po 
propisima o nađenim stvarima. 
 
Članak 21. 
Cestovni vlak mora, osim zakonom predviđenih 
uvjeta, imati osigurano najmanje jedno mjesto za 
invalide i dječja kolica. 
Cestovni vlak koji ne zadovoljava uvjete iz stavka 
1. ovog članka mora, u prelaznom roku od 12 
mjeseci od dana potpisivanja Ugovora sa 
Općinom Bol,  uskladiti tehničke karakteristike 
vozila sa odredbama propisanim u stavku 1. ovog 
članka. 
 
Članak 22. 
Stajališta cestovnog vlaka obilježavaju se 
odgovarajućim vertikalnim znakom i oznakom na 
kolniku, sukladno zakonu i provedbenim 
propisima.  
Na vertikalnom znaku upisuje se naziv stajališta, 
red vožnje i izvod iz tarife. 
 
Članak 23. 
Na stajalištima cestovnog vlaka ne smiju se 
parkirati druga vozila. 
Troškove održavanja i obnove stajališnih oznaka 
(vertikalnih i horizontalnih), troškove uređenja 
javnih površina za namjenu stajališta i postave 
nove stajališne signalizacije snosi Općina Bol. 
Za stajališta se ne plaća pristojba za korištenje 
javno prometne površine. 
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Članak 24. 
Inspekcijski nadzor nad izvršavanjem odredaba 
ove odluke obavlja inspekcija Republičkog 
inspektorata Ministarstva pomorstva prometa i 
infrastrukture, djelatnici Ministarstva unutrašnjih 
poslova i komunalni redar Općine Bol. 
 
Članak 25. 
Novčanom kaznom od 500,00 do 10.000,00 kuna 
kaznit će se za prekršaj pravna osoba, novčanom 
kaznom od 300,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se 
počinitelj prekršaja fizička osoba obrtnika i osoba 
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je 
počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge 
samostalne djelatnosti, novčanom kaznom od 
100,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička 
osoba ako: 
- obavlja javni prijevoz osoba suprotno 

odredbama članaka 2., 15., 16., 17., 18., 
19. i 20. ove odluke. 

 
Članak 26. 
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u 
"Službenom glasniku” Općine Bol.  
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti 
Odluka o načinu obavljanja prijevoza putnika 
cestovnim vlakom “Službeni glasnik” Općine Bol 
1/2000). 
 
Klasa: 021-05/14-01/70 
Ur.broj: 2104/02-14-02/01 
Bol, 5. lipnja 2014. godine 

 
Predsjednik vijeća 
Doro Adulmar 
________________________________________ 
 

 
Na temelju članka 60. Zakona o prijevozu 

u cestovnom prometu (“Narodne novine” br. 
82/2013) i na temelju članka 29. Statuta Općine 
Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), vijeće 
Općine Bol je na 6. sjednici  održanoj dana 17. 
srpnja 2014. godine donijelo 
  

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama odluke o načinu 

 obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom 
 

Članak 1. 
 
Članak 4. stavak 1. Odluke o načinu obavljanja 
prijevoza putnika cestovnim vlakom mijenja se i 

glasi: 
„Ugovor se sklapa na vrijeme od 4 godine uz 
godišnju naknadu.“ 

 
Članak 2. 

 
Članak 10. stavak 1 mijenja se i glasi: 
„Prijedlog Odluke o najpovoljnijoj ponudi sa 
zapisnikom o provedenom natječaju, 
Povjerenstvo u roku od najviše osam (8) dana od 
javnog otvaranja ponuda, dostavlja općinskom 
vijeću na donošenje.“ 
Briše se stavak 3. članka 10. Odluke. 
 
 

Članak 3. 
 

Članak 12. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Na Odluku o izboru ponuditelja  ponuditelji 
nemaju pravo žalbe.“ 

 
Članak 4. 

 
U članku 15. iza stavka 1. dodaje se slijedeća 
rečenica: 
„Općina Bol može otkazati Ugovor i prije isteka 
roka na koji je sklopljen:“ 
 

Članak 5. 
 

Članak 24. mijenja se i glasi: 
„Inspekcijski nadzor nad izvršavanjem odredaba 
ove odluke obavlja inspekcija cestovnog prometa 
i cesta, djelatnici Ministarstva unutrašnjih poslova 
i komunalni redar Općine Bol.“ 
 

Članak 6. 
 

Članak 26. Odluke mijenja se i glasi: 
„Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u "Službenom glasniku” Općine Bol.  
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti 
Odluka o načinu obavljanja prijevoza putnika 
cestovnim vlakom “Službeni glasnik” Općine Bol 
1/2000).“ 
 
Klasa: 021-05/14-01/70 
Ur.broj: 2104/02-14-02/02 
Bol, 17. srpnja 2014. godine 
 
Predsjednik vijeća 
Doro Adulmar 
________________________________________ 
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Na temelju članka 12. stavak. 2. Odluke o 
obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u 
Općini Bol  ("Službeni glasnik Općine Bol" broj 
5/14) te članka 29. Statuta Općine Bol (“Službeni 
glasnik” Općine Bol br. 5/09), vijeće Općine Bol 
je na 6. izvanrednoj sjednici  održanoj dana 17. 
srpnja 2014. godine donijelo 

 
ODLUKU 

o žalbi na Odluku o izboru dva najpovoljnija  
ponuditelja za cestovni vlak 

 
Članak 1. 

 
Odbija se žalba žalitelja skupine građana 

„Udruga bolskih barkarijola“- u osnivanju, 
zastupanih po odvjetniku Deanu Rahanu iz 
Supetra, na Odluku načelnika Općine Bol o izboru 
dva najpovoljnija  ponuditelja za cestovni vlak  
Klasa: 022-01/14-01/14, Ur. broj: 2104/02-14-
02/01 od  27. lipnja 2014. godine. 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

 Na temelju članka 10. Odluke o obavljanju 
prijevoza putnika cestovnim vlakom u Općini Bol  
("Službeni glasnik Općine Bol" broj 5/14) te na 
temelju prijedloga Povjerenstva za provođenje 
natječaja za izbor cestovnog vlaka, načelnik 
Općine Bol je dana 27. lipnja 2014. godine donio 
odluku o izboru dva najpovoljnija  ponuditelja za 
cestovni vlak. 
Kao najpovoljniji ponuditelji u natječaju za 
prijevoz putnika cestovnim vlakom utvrđeni su: 

1. Tvrtka Hoteli Zlatni rat d.d., MBS: 
060284324 , OIB: 52164567674, Bol. 

2. Dinko Marinković, vl. obrta „Frane Bol“, 
OIB: 82991119082, Gospe od sniga 2, Bol. 

Žalitelji se u žalbi pozivaju na sve žalbene razloge, 
a osobito, na navodno neispravnu primjenu 
materijalnog prava, stavljene u povoljniji položaj 
određenih osoba i pogrešno i nepotpuno 
utvrđeno činjenično stanje. 
Uvidom u natječajnu dokumentaciju utvrđeno je 
da Molba žalitelja, odnosno odvjetnika Deana 
Rahana punomoćnika Tonča Breškovića, Matka 
Koljatića, Matka Karmelića, Andre Jugovića, 
Matka Eterovića i Jerke Restovića nije bila 
kompletna. 
Ponuda je sadržavala slijedeće privitke: punomoći 
ponuditelja odvjetniku Deanu Rahanu, 
predugovor o zakupu cestovnog (turističkog) 
vučnog vlaka s prikolicom između tvrtke Lepton 

d.o.o. i Matka Karmelića vl. obrta „Taksi 
Lastavica“, dokaz o tehničkoj ispravnosti prikolice 
turističkog vučnog vlaka, izjavu ponuditelja da su 
upoznati sa tekstom i uvjetima natječaja te da ih 
prihvaćaju te razne fotografije cestovnog vlaka. 
Ponudi nedostaju: dokaz o uplaćenoj jamčevini, 
dokaz o vlasništvu vlaka, dokaz o registriranoj 
djelatnosti, potvrda porezne uprave, potvrda 
Jedinstvenog  upravnog odjela općine Bol, dokaz 
o tehničkoj ispravnosti turističkog vlaka. 
Izabrani ponuditelji su imali svu u natječaju 
traženu dokumentaciju. 
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci 
Odluke.  
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.  
 
Klasa: 021-05/14-01/89 
Ur.broj: 2104/02-14-02/01 
Bol, 17. srpnja 2014. godine  
 
Predsjednik vijeća 
Doro Adulmar 
________________________________________ 
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ODLUKE NAČELNIKA 
 

 
Na temelju članka 16. Odluke o načinu 

obavljanja putnika cestovnim vlakom ( "Službeni 
glasnik" br. 05/14) i članka 47. Statuta Općine Bol 
("Službeni glasnik" Općine Bol broj 05/09) 
načelnik Općine Bol, dana 04. srpnja 2014. 
godine, donosi 

 
 

PLANU JAVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA 
CESTOVNIM VLAKOM 

ZA 2014. GODINU 
 

Članak 1. 
Pružatelj usluge prijevoza cestovnim vlakom je 
dužan prometovati utvrđenom  relacijom 
najmanje tijekom turističke sezone, odnosno od 
01. svibnja do 30. rujna, dok će izvan toga 
vremena prijevoz obavljati prema vlastitom 
nahođenju. 
Pružatelj usluge  je dužan odazvati se na poziv 
Općine Bol da u određenom razdoblju obavlja 
prijevoz putnika (primjerice uskršnje razdoblje i 
slično) odnosno ukoliko Općina Bol organizira 
određena događanja i izvan vremena određenog 
u stavku 1. ovog članka. 
 

Članak 2. 
Cestovni vlak prometuje na relaciji Autobusna 
postaja-Hotel Elaphusa-Hotel Bretanide-Plaža 
Zlatni rat. 
Te lokacije ujedno predstavljaju stajališta 
cestovnog vlaka. 
Ukrcaj-iskrcaj putnika se može vršiti samo na 
označenim stajalištima. 
 

Članak 3. 
Na području Općine Bol prometuju dva vlaka i to 
cestovni vlak A i cestovni vlak B. 
 
Vozni red cestovnog vlaka A se određuje u 
jutarnjoj smjeni  kako slijedi: 
Polazak sa Autobusne postaje svakog dana u 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 i 14.00 sati. 
Polazak sa Zlatnog rata svakog dana u 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 13.30 i 14.30 sati. 
 
Vozni red cestovnog vlaka B se određuje u 
poslijepodnevnoj smjeni kako slijedi: 
Polazak sa Autobusne postaje svakog dana u  

 
 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00  i 23.00 sati. 
Polazak sa Zlatnog rata svakog dana u 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 i 22.30 
sati. 
 
Cestovni vlak A i B mijenjaju smjenu  reda vožnje 
svakog ponedjeljka ujutro. 
 

Članak 4. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
biti će objavljena  u "Službenom glasniku" Općine 
Bol. 
 
Klasa: 022-01/14-01/16 
Ur. broj: 2104/02-14-02/01 
Bol, dana 04. srpnja 2014.godine    
 
Načelnik 
Tihomir Marinković 
 

 
 

Na temelju članka 16. Odluke o načinu 
obavljanja putnika cestovnim vlakom ( "Službeni 
glasnik" br. 05/14) i članka 47. Statuta Općine Bol 
("Službeni glasnik" Općine Bol broj 05/09) 
načelnik Općine Bol, dana 04. srpnja 2014. 
godine, donosi 

 
 

ODLUKU 
o maksimalnoj cijeni usluge prijevoza cestovnim 

vlakom 
 
 

Članak 1. 
 
Maksimalna cijena usluga za prijevoz u jednom 
smjeru cestovnim vlakom na relaciji Benzinska 
postaja - plaža Zlatni rat  i obrnuto za 2014. 
godinu je: 
-odrasli 15,00 kuna, 
-djeca do 10 godina 7,00 kuna . 
 

Članak 2. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
biti će objavljena  u "Službenom glasniku" Općine 
Bol. 
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Klasa: 022-01/14-01/15 
Ur. broj: 2104/02-14-02/01 
Bol, dana 04. srpnja 2014.godine 
 
Načelnik 
Tihomir Marinković 
 

 
 
Na temelju članka 10. Odluke o obavljanju 
prijevoza putnika cestovnim vlakom u Općini Bol  
("Službeni glasnik Općine Bol" broj 5/14) te na 
temelju prijedloga Povjerenstva za provođenje 
natječaja za izbor cestovnog vlaka, načelnik 
Općine Bol dana 27. lipnja 2014. godine donosi  
 

ODLUKU 
o izboru dva najpovoljnija  ponuditelja za 

cestovni vlak 
 

Članak 1. 
Najpovoljniji ponuditelji u natječaju za prijevoz 
putnika cestovnim vlakom su: 

1. Tvrtka Hoteli Zlatni rat d.d., MBS: 
060284324 , OIB: 52164567674, Bol. 

2. Dinko Marinković, vl. obrta „Frane Bol“, 
OIB: 82991119082, Gospe od sniga 2, 
Bol. 

 

Članak 2. 
Ugovor se sklapa na rok od 5 godina. 
 

Članak 3. 
Iznos naknade za pružanje usluge prijevoza 
cestovnim vlakom  je 50.000,00 kuna godišnje. 
 

Članak 4. 
Rok za sklapanje ugovora je osam dana od dana 
konačnosti Odluke o najpovoljnijoj ponudi. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u »Službenom glasniku« Općine Bol. 
 
Klasa: 022-01/14-01/14 
Ur. broj: 2104/02-14-02/01 
Bol,  27. lipnja 2014. godine 
 
Načelnik 
Tihomir Marinković 
 

 

 
Temeljem članka 47. Statuta Općine Bol 

(»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 5/09), članka 
3. Odluke o zakupu poslovnog prostora u 
vlasništvu Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine 
Bol, broj 6/06), Općinski načelnik Općine Bol, 
dana 11. srpnja  2014. godine, donio je 
 

 
O D L U K U  

o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog 
prostora 

 
Članak 1. 

 
Načelnik Općine Bol donosi odluku o raspisivanju 
natječaja za zakup poslovnog prostora i to kioska 
na “pješačkom otoku” kod benzinske postaje 
korisne površine cca 1,50 m2. 
 
Navedeni poslovni prostor koristiti će se za 
gospodarsku djelatnost i namjenu čuvanja 
prtljage. 

 
Načelnik Općine Bol ovlašćuje Jedinstveni upravni 
odjel Općine Bol da objavi natječaj sukladno 
Odluci o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu 
Općine Bol i Odluci o visini jedinične zakupnine za 
poslovni prostor u vlasništvu Općine Bol 
(»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 6/06). 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka  stupa na snagu danom objave u  
“Službenom glasniku” Općine Bol. 

 
 
Klasa: 022-05/14-01/17 
Ur. broj: 2104/02-14-02/01 
Bol, 11. srpnja  2014. godine 
 
Načelnik 
Tihomir Marinković 
 

 
 
 Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli 
novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i 
studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 
01/10) i  članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni 
glasnik“ Općine Bol, broj 5/09) načelnik Općine 
Bol dana  26. lipnja 2014. godine donio je  
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O D L U K U 
o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 
Članak 1. 

Općina Bol dodjeljuje novčanu nagradu u 
iznosu od 1.000,00 kuna Juriju Karmeliću za 
završeni preddiplomski sveučilišni studij 
pomorske tehnologije jahta i marina.. 
 

Članak 2. 
Ova  odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" 
Općine Bol. 
 
Obrazloženje: 

Na temelju članka 14. stavak 1. Odluke o 
dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada 
učenicima i studentima („Službeni glasnik“ 
Općine Bol br. 01/10) načelnik Općine Bol je dana 
26. lipnja 2014. godine donio Odluku o dodjeli 
jednokratne novčane nagrade Juriju Karmeliću u 
iznosu od 1.000,00 kuna. 

Člankom 14. stavak 1. Odluke je 
propisano da će se studentima sa područja 
općine dodijeliti jednokratna novčana nagrada za 
završeni preddiplomski sveučilišni studij 
(prvostupnik)  u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Budući da je Juri Karmelić dostavio 
Diplomu Sveučilišta u Splitu, Pomorskog 
fakulteta, klasa: 0171247223, ur.broj: 24-09-
06/14 od 09. lipnja 2014. godine kojom se 
potvrđuje da je završio preddiplomski sveučilišni 
studij Pomorske tehnologije jahta i marina  dana 
09. lipnja 2014. godine i time stekao akademski 
naziv Sveučilišni prvostupnik (baccalareus) 
inženjer pomorskih tehnologija jahta i marina, te 
da ima prebivalište na području Općine Bol, 
odlučeno je kao u dispozitivu. 
 
 
Klasa: 602-01/14-01/45 
Ur. broj: 2104/02-14-02/01 
Bol,  26. lipnja 2014. godine 
 
Načelnik 
Tihomir Marinković 
 

 
 
Temeljem članka 14. Odluke o dodjeli novčane 
pomoći i novčanih nagrada učenicima i 
studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 
01/10) i  članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni 

glasnik“ Općine Bol, broj 5/09) načelnik Općine 
Bol dana  14. srpnja 2014. godine donio je  
 

O D L U K U 
o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 
Članak 1. 

Općina Bol dodjeljuje novčanu nagradu u 
iznosu od 1.000,00 kuna Mirni Martinić za 
završeni preddiplomski sveučilišni studij 
biotehnologije. 
 

Članak 2. 
Ova  odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" 
Općine Bol. 
 
Obrazloženje: 

Na temelju članka 14. stavak 1. Odluke o 
dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada 
učenicima i studentima („Službeni glasnik“ 
Općine Bol br. 01/10) načelnik Općine Bol je dana 
26. lipnja 2014. godine donio Odluku o dodjeli 
jednokratne novčane nagrade Mirni Martinić u 
iznosu od 1.000,00 kuna. 

Člankom 14. stavak 1. Odluke je 
propisano da će se studentima sa područja 
općine dodijeliti jednokratna novčana nagrada za 
završeni preddiplomski sveučilišni studij 
(prvostupnik)  u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Budući da je Mirna Martinić dostavila 
Diplomu Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno-
biotehnološkog fakulteta, klasa: 034-04/14-
01/13, ur.broj: 251-69-07-14-9 od 11. lipnja 2014. 
godine kojom se potvrđuje da je završila 
preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologije  
dana 11. lipnja 2014. godine i time stekla 
akademski naziv Sveučilišna prvostupnica 
(baccalaurea) biotehnologije, te da ima 
prebivalište na području Općine Bol, odlučeno je 
kao u dispozitivu. 
 

 
Klasa: 602-01/14-01/46 
Ur. broj: 2104/02-14-02/01 
Bol,  14. srpnja 2014. godine 
 
Načelnik 
Tihomir Marinković 
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 ODLUKE VIJEĆA  

1 Odluka o načinu obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom 1-4 

2 Odluka o izmjenama i dopunama odluke o načinu  obavljanja prijevoza putnika 
cestovnim vlakom 

4 

3 Odluka o žalbi na Odluku o izboru dva najpovoljnija  ponuditelja za cestovni vlak 5 

   

 ODLUKE NAČELNIKA  

1 Planu javnog prijevoza putnika cestovnim vlakom za 2014. godinu 6 

2 Odluka o maksimalnoj cijeni usluge prijevoza cestovnim vlakom 6 

3 Odluka o izboru dva najpovoljnija  ponuditelja za cestovni vlak 7 

4 Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora 7 

5 Odluka o dodjeli jednokratne novčane nagrade 8 

6 Odluka o dodjeli jednokratne novčane nagrade 8 

 
 
 
 

 
Izdavač: Općina Bol, Županija Splitsko  dalmatinska 

Glavni i odgovorni urednik: Tihomir Marinković 
Urednik: Stipe Karmelić 

 

 
 
 
 
 


