SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BOL
List izlazi po potrebi

21.02.2007. godine

Na temelju članka 14. Uredbe o javnoj
raspravi u postupku donošenja Prostornih planova
(NN 101/98), Poglavarstvo općine Bol je na
5/2007 sjednici, dana 21. veljače 2007. godine,
donijelo
KONAČNI PRIJEDLOG PROSTORNOG
PLANA
UREðENJA OPĆINE BOL

1. Donosi se konačni prijedlog prostornog
plana ureñenja općine Bol.
2. Pri upućivanja predstavničkom tijelu
PPU-a na donošenje, Poglavarstvo
pribavlja suglasnost na konačni prijedlog.
3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana
od objave u Službenom glasniku općine
Bol.
Klasa: 021-05/07-01/135
Ur. broj: 2104/07-02/01
Bol, 2. ožujka 2007. godine
Načelnik:
Tihomir Marinković
................................................................................

ODLUKE VIJEĆA
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 3/2007 sjednici, dana 27. veljače
2007. godine, v.d. ravnatelja Centra donosi:
STATUT
Centra za kulturu Općine Bol

I.

Godina XII - Broj 02/2007

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.
Centar obavlja svoju djelatnost sukladno
zakonu, Odluci o osnutku Centra, ovom Statutu i
drugim općim aktima Centra.
Članak 3.
Centar
je
samostalna
kulturna,
znanstvena, prosvjetna, umjetnička i informativna
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:
1. podružnica Glazbene škole „Josip Hatze“Split u Bolu,
2. zbirka umjetnina „Branislav Dešković“,
3. galerija „Branislav Dešković“,
4. 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
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manifestacija „Kulturno ljeto“,
„Bolski karnevol“
kino „Bol“,
kiparska i slikarska kolonija,
„Nikolijada“,
Zmajeva špilja,
Lapidarij ispred crkvice Sv. Ivana,
klapa "Braciera",
grupa "Šušur",
Festival dalmatinskih klapa na Bolu,
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općine Bol
2. osnivanje zbirki i radionica,
3. prikupljanje, proučavanje, zaštita i
izlaganje muzejske i arhivske grañe,
4. integralna prezentacija i zaštita 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, glazbenoscenskih 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 10.

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.
Centar odgovara za svoje obveze cijelom
svojom imovinom.
Osnivač odgovara za obveze centra
solidarno i neograničeno.

Djelatnosti iz članka 9. ovog Statuta
Centar obavlja na temelju Godišnjeg programa
rada.
III.

ORGANI CENTRA

Članak 6.

Članak 11.

Naziv centra je: „Centar za kulturu
Općine Bol“. Sjedište Centra je u Bolu: Dom
kulture, Ulica Frane Radića 18, 21420 Bol.

Organi Centra su:
- ravnatelj
- stručno vijeće

Članak 7.
Ravnatelj
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 12.
Centrom upravlja ravnatelj. Ravnatelj ima
položaj i ovlaštenja poslovodnog organa Centra i
stručnog voditelja.
Članak 13.

Članak 8.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba
koja ima visoku ili višu stručnu spremu i ponudi
najprihvatljiviji program rada Centra za mandatno
razdoblje.

Centar predstavlja i zastupa ravnatelj.
II.

DJELATNOST CENTRA
Članak 9.

Članak 14.

Djelatnost Centra je:
1. koordinacija ustanova i udruga, te
manifestacija koje djeluju na području

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4
(četiri) godine. Nakon isteka mandata, ista osoba
može biti ponovno imenovana za ravnatelja.
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Članak 15.

Članak 19.

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 Bol.

Ravnatelj može biti razriješen dužnosti.
Ravnatelja razrješava Općinsko vijeće Bol u
slučajevima utvrñenim zakonom. Prije donošenja
odluke o razrješavanju, ravnatelju se mora dati
mogućnost
izjašnjenja
o
razlozima
za
razrješavanje.

Članak 16.
Stručno
Ravnatelj kao organ upravljanja Centrom
uz prethodnu suglasnost vijeća Općine Bol:
-

vijeće
Članak 20.

donosi Statut i druge opće akte Centra,
donosi Godišnji program rada Centra,
odlučuje o Financijskom planu i
Godišnjem obračunu Centra,
donosi odluku o izboru djelatnika Centra,
obavlja i druge poslove utvrñene
zakonom, Odlukom o osnutku Centra,
ovim Statutom i drugim općim aktima
Centra.
Članak 17.

Stručno vijeće je kolegijalni stručni organ
Centra. Stručno vijeće sastoji se od odreñenog
broja članova koje posebnom odlukom imenuje
Općinsko vijeće Bol iz redova istaknutih
stručnjaka i kulturnih djelatnika.
Članak 21.
Stručno vijeće:
-

Ravnatelj kao poslovodni organ i organ
upravljanja samostalno:

-

-

organizira i vodi rad i poslovanje Centra,
predstavlja i zastupa Centar,
poduzima sve pravne radnje u ime i za
račun Centra,
- zastupa Centar u svim postupcima pred
sudovima, upravnim i drugim državnim
tijelima te pravnim osobama s javnim
ovlastima,
- predlaže Osnivaču statusne promjene i
promjenu djelatnosti Centra,
- odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava,
prigovorima i žalbama djelatnika Centra,
- izvršava godišnji program rada i razvoja i
nadzire njegovo izvršenje, najmanje
jednom godišnje podnosi izvješće vijeću
Općine Bol o poslovanju Ustanove i
realizaciji programa,
- odlučuje o rasporeñivanju možebitne
dobiti Centra sukladno zakonu i Odluci o
osnutku Centra.
Ravnatelj je odgovoran za provoñenje
poslovne politike Centra u okviru zakona, Odluke
o osnutku Centra i ovog Statuta.

-

raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
rada Centra,
daje
ravnatelju
mišljenja
glede
organizacije rada Centra,
predlaže nabavku potrebne opreme i
pomagala,
obavlja i druge poslove utvrñene ovim
Statutom i drugim općim aktima Centra.
Članak 22.

Način rada Stručnog vijeća utvrñuje se
Poslovnikom kojega, na prijedlog Stručnog
vijeća, donosi ravnatelj.
IV.

RASPOLAGANJE IMOVINOM I
FINANCIJSKO
POSLOVANJE
CENTRA
Članak 23.

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.
Članak 24.

Članak 18.
O korištenju i raspolaganju imovinom
Centra odlučuje ravnatelj, sukladno odluci o
osnutku Centra i ovom Statutu.

Ravnatelj vodi stručni rad Centra i
odgovoran je za njega.
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2. podaci sadržani u prilozima molbama,
zahtjevima i prijedlozima grañana i
pravnih osoba iz točke 1. stavka 1. ovog
članka,
3. podaci o poslovnim rezultatima Centra,
4. podaci i isprave koji su odreñeni kao
poslovna tajna zakonom ili drugim
propisima,
5. podaci i isprave koje ravnatelj proglasi
poslovnom tajnom.

Članak 25.
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 26.

Članak 31.
Financijska sredstva potrebna za rad
Centra osiguravaju se u Proračunu Općine Bol,
Županije Splitsko-Dalmatinske i u Državnom
proračunu, te od vlastitih prihoda, zaklada,
sponzorstva, darova i inih prihoda u skladu sa
zakonom.

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.
Članak 32.

Članak 27.
O čuvanju poslovne tajne neposredno
skrbi ravnatelj.

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.

VII. ZAŠTITA ČOVJEKOVA KOLIŠA
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

JAVNOST RADA
Članak 28.

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

SURADNJA SA SINDIKATOM
Članak 34.

-

sredstvima javnog priopćavanja,
održavanjem skupova i savjetovanja,
izdavanjem publikacija,
na drugi primjeren način.

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

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.
VI.

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

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

Članak 30.
Poslovnom tajnom smatraju se:
1. podaci sadržani u molbama, zahtjevima i
prijedlozima grañana i pravnih osoba
upućenih Centru,

Centra

Članak 37.
Izmjene i dopune općih akata donose se
po istom postupku kao i sami opći akti.
4

21.veljače, 2007.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL

Na temelju članka 13. Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/2006) Vijeće
općine Bol je na 3/2007 sjednici, dana 27. veljače
2007. godine donijelo

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.

ODLUKU O
PROSTORIMA ZA KIOSKE
Članak 1.
Na području općine Bol ugostiteljske usluge
se ne mogu pružati iz kontenjera, nepokretnog
vozila, priključnog vozila, iz šatora, na klupi,
kolicima i sličnim napravama osim iz kioska. Na
području općine Bol pružanje ugostiteljskih
usluga se može obavljati iz ugostiteljskog objekta
u obliku kioska na sljedećim prostorima:
- istočno od Dominikanskog samostana kod
plaže Martinica, iz jednog kioska se
ambulantno mogu posluživati jela u
konfekcioniranom stanju, bezalkoholna pića,
napitci i sladoled u skladu sa zahtjevima
higijene,
- zapadno od crkvice Sv. Pavla a južno od
županijske ceste 6191, i to baš u šumici na
plaži Zlatni rat, iz pet kioska se mogu
ambulantno
posluživati
jela
u
konfekcioniranom stanju, bezalkoholna pića,
napitci i sladoled u skladu sa zahtjevima
higijene,
- uz Šetnicu, na čest.zem. 677/2 k.o. Bol
(šumica na Borku), iz dva kioska se
ambulantno mogu posluživati jela u
konfekcioniranom stanju, bezalkoholna pića,
napitci i sladoled u skladu sa zahtjevima
higijene,
- u Šumici na plaži u Murvici, sa čest.zem. 5758
k.o.Nerežišća, iz jednog kioska se ambulantno
mogu posluživati jela u konfekcioniranom
stanju, bezalkoholna pića, napitci i sladoled u
skladu sa zahtjevima higijene,
- u Šumici na Paklini, sa čest.zem.924 k.o.Bol,
iz jednog kioska se ambulantno mogu
posluživati jela u konfekcioniranom stanju,
bezalkoholna pića, napitci i sladoled u skladu
sa zahtjevima higijene.

Članak 39.
Pojedinačne akte kojima se ureñuju
pojedina prava i interesi djelatnika Centra donosi
ravnatelj.
VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 40.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana
nakon objave u „Službenom glasniku" Općine
Bol.
Klasa; 021-05/07-01/129
Ur. broj: 2104/07-02/01
Bol; 01. ožujka 2007. godine
V.D. RAVNATELJ:
................................................................................
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 3/2007 sjednici Vijeća , dana 27.
veljače 2007. godine donijelo
SUGLASNOST
1. Daje se suglasnost na Statut Centra za
kulturu općine Bol, klasa 021-05/0701/129, Ur. broj 2104/07-02/01 od 01.
ožujka 2007. godine.
2. Ova suglasnost će se objaviti
Službenom glasniku općine Bol.

Broj 02/ 2007

u

Članak 2.
Klasa: 021-05/07-01/131
Ur. broj: 2104/07-02/01
Bol, 01. ožujka 2007. godine

Maksimalna veličina kioska iz kojeg se
pružaju ugostiteljske usluge na području općine
Bol mogu biti: dužina 3,0 m, visina 2,5 m, širina
2,5 m.
Kiosci iz kojih se pružaju ugostiteljske
usluge ne mogu se postavljati neposredno jedan

Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................
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uz drugoga. Njihova minimalna udaljenost mora
biti 10,00 m.

Broj 02/ 2007

ugostiteljskog objekta ne smanjuje kvalitetu
bolske turističke ponude

Članak 3.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u Službenom glasniku općine Bol.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
vrijediti Odluka o prostorima za jednostavne
ugostiteljske usluge od 16. svibnja 2006. godine
(Službeni glasnik općine Bol br. 4/2006).

Rješenjem iz članka 1. ove odluke
odreñuje se rok na koji se odreñuje raniji
završetka radnog vremena, te se dostavlja
voditelju ugostiteljskog objekta, Gospodarskoj
inspekciji i Županijskom uredu nadležnom za
turizam.

Klasa: 021-05/07-01/125
Ur. broj: 2104/07-02/01
Bol, 28. veljače 2007. godine

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u Službenom glasniku općine Bol.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti
Odluka o mjerilima za drukčiji raspored radnih
vremena u ugostiteljstvu od 16. svibnja 2006.
godine (Službeni glasnik općine Bol 4/2006).

Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................
Na temelju članka 8. točke 2. i 3. Zakona
o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/2006) Vijeće
općine Bol je na 3/2007 sjednici, dana 27. veljače
2007. godine
donijelo

Klasa: 021-05/07-01/123
Ur. broj:2104/07-02/01
Bol, 28. veljače 2007. godine
Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................

ODLUKU

o mjerilima za raniji završetak
radnog vremena

Na temelju članka 8. točke 2. Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/2006) Vijeće
općine Bol je na 3/2007 sjednici, dana 27. veljače
2007. godine donijelo

Članak 1.
Poglavarstvo općine Bol može 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 sljedećim mjerilima:

ODLUKU

o produžetku radnog vremena
Članak 1.

- ukoliko ugostitelj u pojedinom objektu ne
poštuje važeći početak i završetak radnog
vremena,
- ukoliko se u ugostiteljskom objektu ili na
zakupljenoj javnoj površini narušava javni red
i mir,
- ukoliko se javna površina koristi suprotno
važećim općinskim propisima ili suprotno
odredbama navedenima u Rješenju i suprotno
od namjene navedene u Rješenju o korištenju
javne površine.
- u slučaju izvanrednih situacija, npr.
elementarnih nepogoda, ratnih okolnosti,
epidemija zaraznih bolesti i dr.,
- na temelju molbe vlasnika ugostiteljskog
objekta ukoliko Poglavarstvo procijeni da
smanjenjem radnog vremena dotičnog

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.
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.
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Ugostiteljski objekti iz skupine «barovi»(kavana,
noćni klub, noćni bar, disco klub, disco bar, 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.
Ugostiteljski objekti iz skupine «barovi»
barovi»(kavana, noćni klub, noćni bar, disco klub,
disco bar, 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.

Broj 02/ 2007

II.
ODREðIVANJE
DJELATNOSTI

KOMUNALNIH

Članak 2
Pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
mogu obavljati na području Općine Bol slijedeće
komunalne poslove:
-

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u Službenom glasniku općine Bol.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti od 2. lipnja
2003. godine (Službeni glasnik općine Bol
5/2003).

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja,
održavanje javne rasvjete.
Članak 3.

Komunalna
djelatnost
odvodnje
atmosferskih voda obuhvaća komunalne poslove
čišćenja slivnika za atmosferske vode i dijelom
slivnika mješovitog sustava odvodnje i stručni
nadzor nad tim radovima.
Komunalna djelatnost održavanja čistoće
javnih površina obuhvaća komunalne poslove
održavanja čistoće javnih zelenih površina,
pješačkih staza , pješačkih zona, otvorenih
odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta
i javnih prometnih površina te dijelovi javnih
cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi
ne održavaju kao javne ceste prema posebnom
zakonu, a osobito skupljanje biološkog otpada sa
zelenih površina, uklanjanje otpada koji stvaraju
prolaznici, održavanje košarica za otpatke,
interventno čišćenje i stručni nadzor nad tim
radovima.

Klasa: 021-05/07-01/122
Ur. broj: 2104/07-02/01
Bol, 28. veljače 2007. godine
Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«
broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 Uredba i 178/04) i članka 23. Statuta Općine Bol
(»Službeni glasnik« Općine Bol 01/06), Općinsko
vijeće Općine Bol, na 3/2007 sjednici održanoj
dana 27. veljače 2007. godine, donijelo je

Komunalna djelatnost održavanja javnih
površina obuhvaća komunalne poslove održavanja
javnih zelenih površina, pješačkih staza,
otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova,
dječjih igrališta te dijelova javnih cesta koje
prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne
održavaju kao javne ceste prema posebnom
zakonu, a osobito održavanje natpisnih oznaka
ulica i trgova te kućnih brojeva, radove na
hortikulturnom ureñenju parkova i nasada,
održavanje zelenila, nabavu sadnog materijala,
košnju trave, prekope javnih površina i stručni
nadzor nad tim radovima.

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrñuju se
komunalni poslovi koje se mogu obavljati na
osnovi Ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova na području Općine Bol te način i uvjeti
obavljanja istih.

Komunalne
djelatnost
održavanja
nerazvrstanih cesta obuhvaća komunalne poslove
7
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obnove pješačkih prijelaza na te ostalih oznaka
prometne signalizacije.
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Programom
održavanja
komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u kojoj je
zaključen ugovor, izvoditelj radova može
raskinuti ugovor , uz otkazni rok od 3 mjeseca.

Komunalna djelatnost održavanja groblja
obuhvaća komunalne poslove održavanja groblja,
a osobito izmjene kamenih ploča na općinskim
grobnicama i redovno čišćenje.

IV. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA

Komunalna djelatnost javne rasvjete
obuhvaća komunalne poslove upravljanja,
održavanja objekata i ureñaja javne rasvjete za
rasvjetljavanje javnih površina, javnih površina,
javnih cesta koje prolaze kroz naselja i
nerazvrstanih cesta, a osobito tekuće održavanje
objekata i ureñaja javne rasvjete, zamjena
dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura, bojanje
rasvjetnih
stupova,
prigodne
blagdanske
dekoracije i drugo, te stručni nadzor radova i
utroška električne energije.

Članak 5.
Nadmetanje za obavljanje komunalnih
poslova komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove
odluke provodi se:
-prikupljanjem ponuda, ili
-javnim natječajema.
Prikupljanju ponuda pristupit će se kada
vrijednost poslova komunalne djelatnosti u
godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od
200.000,00 kuna.
Javnom natječaju pristupit će se kada
vrijednost poslova komunalne djelatnosti u
godišnjem iznosu prelazi vrjednost od 200.000,00
kuna.
Odluku o načinu nadmetanja iz stavka 1. ovog
članka donosi poglavarstvo Općine Bol.

III. NAČIN UTVRðIVANJA OPSEGA I
CIJENE KOMUNALNIH POSLOVA
Članak 4.
Opseg komunalnih poslova odredit će se
na osnovi Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu za godinu u
kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na
koji se zaključuje ugovor bit će utvrñen godišnjim
programima za svaku sljedeću godinu.
U slučaju povećanja ili smanjenja opsega
komunalnih poslova u tijeku roka na koji je
zaključen ugovor, za do 20% godišnje od poslova
predviñenih Programom održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu godine u
kojoj je zaključen ugovor, povećani odnosno
smanjeni opseg komunalnih poslova može se
ugovoriti aneksom ugovora s izvoditeljem
poslova.
U slučaju povećanja opsega komunalnih
poslova u tijeku roka na koji je zaključen ugovor,
za više od 20% godišnje od poslova predviñenih
Programom održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u kojoj je zaključen
ugovor, komunalni poslovi koji proizlaze iz
povećanja opsega komunalnih poslova, objavit će
se javnim natječajem, sukladno odredbama ove
odluke.
U slučaju smanjenja opsega komunalnih
poslova u tijeku roka na koji je zaključen ugovor,
za više od 20% godišnje od poslova predviñenih

Članak 6.
Postupak prikupljanja ponuda iz članka 5.
ove odluke provodi povjerenstvo koje imenuje
Poglavarstvo Općine Bol.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i
dva člana.
Članak 7.
Prikupljanje ponuda provodi se pozivom
na dostavu ponude za najmanje pet ponuditelja.
Poziv za dostavu ponude ponuditeljima upućuje
Poglavarstvo Općine Bol.
Poziv za dostavu ponude mora sadržavati
sve elemente potrebne ponuditeljima za
pravovaljano podnošenje ponude, koji su
navedeni u članku 8. ove odluke.
Postupak odabira ponude provodi
povjerenstvo iz članka 6. ove odluke, na način i u
postupku odreñenom u članku 11. ove odluke.
Članak 8.
Odluka o javnom natječaju mora
sadržavati:
-komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,
8
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-vrijeme na koje se sklapa ugovor,
-vrstu i opseg poslova,
-način odreñivanja cijene za obavljanje poslova te
način i rok plaćanja,
-jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,
-.način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,
-rok važenja ponude,
-isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
-mjesto
i
vrijeme
održavanja
sjednice
povjerenstva za provedbu natječaja,
-uvjete za odabir najpovoljnije ponude.
Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u
dnevnom tisku i na oglasnoj ploči Općine Bol.
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će donijeti zaključak o prijedlogu za odabir te ga
uputiti Općinskom vijeću Općine Bol, zajedno sa
svim pristiglim ponudama i ispravama koje uz
njih prileže radi donošenja odluke o izboru osobe
kojoj će povjeriti obavljanje komunalnih poslova
na temelju ugovora.
Članak 12.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se
ponuda s najvećim brojem bodova utvrñenim
prema sljedećim kriterijima:
-oprema ................................................20 bodova,
-poslovni ............................................. 20 bodova,
-broj i struktura djelatnika....................20 bodova,
-ponuñena cijena...................................20 bodova,
-uvjeti plaćanja (odgoda plaćanja, krediti, druge
pogodnosti) .......................................... 20 bodova.

Članak 9.
Ponude se podnose neposredno pisarnici
Općine Bol ili preko pošte preporučeno s
naznakom:"Ne otvaraj-za natječaj" u roku od
najmanje 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 13.
Članak 10.
Vijeće donosi Odluku u roku od 30 dana
od isteka roka za podnošenje ponuda, a u
daljnjem roku od 8 dana o izboru će se
obavijestiti ponuditelji.
Općinsko vijeće može donijeti odluku da
se ne prihvati niti jedna ponuda od ponuda
pristiglih na natječaj.
Protiv Odluke Općinskog vijeća nije
dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni
spor.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti
sljedeće isprave:
-dokaz o registraciji za obavljanje komunalne
djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra
trgovačkog suda),
-potvrde BON 1 i BON 2,
-potvrdu Porezne uprave o plaćenim porezima i
doprinosima,
-ovjerenu izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan
za kaznena djela iz područja gospodarstva,
-potvrdu da se protiv direktora ne vodi istražni,
odnosno kazneni postupak,
-reference tvrtke za obavljanje komunalne
djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema,
poslovni prostor, broj i struktura djelatnika,
dosadašnji poslovi).

Članak 14.
Ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova s odabranim podnositeljem ponude sklapa
Poglavarstvo na temelju Odluke vijeća o
povjeravanju poslova.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka obvezatno sadrži:
1. djelatnosti za koje se ugovor sklapa,
2. vrijeme na koje se ugovor sklapa,
3. vrstu i opseg poslova,
4. način odreñivanja cijene za obavljanja
poslova, te način i rok plaćanja,
5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Članak 11.
Povjerenstvo za provedbu natječaja
provest će otvaranje pristiglih ponuda na sjednici
koja se mora održati najranije tri dana od isteka
roka za podnošenje ponuda, radi utvrñivanja
prispjelosti ponuda podnesenih preko pošte.
Radu povjerenstva mogu prisustvovati
ponuditelji.
O tijeku postupka otvaranja prispjelih
ponuda na natječaj vodi se zapisnik.
Ponude koje ne sadržavaju isprave
navedene u odluci o objavi javnog natječaja,
smatrat će se nepravovaljanim.
Na osnovi pristiglih ponuda povjerenstvo

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u »Službenom glasniku« Općine
Bol.
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Klasa: 021-05/07-01/130
Ur. broj: 2104/07-02/01
Bol, 01. ožujka 2007. godine
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nezavisnih lista i kandidata članova Općinskog
vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Bol za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2007. godine

Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................

Članak 1.

Temeljem članka 9. stavak 1. Zakona o
naseljima (»Narodne novine« broj 54/88), te
Članaka 23. Statuta Općine Bol (»Službeni
glasnik« Općine Bol broj 01/06), Općinsko vijeće
Općine Bol, na 3/2007 sjednici održanoj dana 27.
veljače 2007. godine, donijelo je

Ovom Odlukom odreñuje se način
rasporeñivanja sredstava iz Proračuna Općine Bol
za 2007. 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 2007. godine.

ODLUKU
o odreñivanju imena ulica na
području naselja Bol

Članak 2.
Sredstva planirana u Proračunu Općine
Bol za 2007. godinu za financiranje rada
političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata
zastupljenih u Općinskom vijeću
iznose
20.000,00 kuna.

Članak 1.
Ulici koja se proteže od Stare ceste i
Bračke ceste prema zapadu duž čestice puta
6046/2 k.o. Bol do križanja sa česticom puta 6052
k.o.Bol na Glavici iznad Zlatnog rata, odreñuje se
ime- Put Podkaštilje.

Članak 3.
Iznos sredstava za svakog člana u
Općinskom vijeću utvrñuje se u visini od 1.800,00
kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci i
Nezavisnoj listi rasporeñuju sredstva razmjerno
broju njenih članova u Općinskom vijeću, a kako
slijedi:

Članak 2.
Označavanje imena Ulice izvršit će se na
Ulici na odgovarajućem obilježju.
Članak 3.

- Socijaldemokratska partija Hrvatske (2 člana)
3.600,00 kn
- Hrvatska demokratska zajednica (2 člana)
3.600,00 kn
- Hrvatska narodna stranka (1 član) 1.800,00 kn
- Nezavisna lista ðimija Žuvića (3 člana)
5.400,00 kn
- Nezavisna lista Jakše Marinkovića (2 člana)
3.600,00 kn
- Nezavisna lista Mate Petrića (1 član) 1.800,00
kn

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u »Službenom glasniku« Općine
Bol.
Klasa: 021-05/07-01/127
Ur. broj: 2104/07-02/01
Bol, 01. ožujka 2007.
Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................
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 01/06) Općinsko vijeće Općine
Bol, na 3/2007 sjednici održanoj dana 27. veljače
2007. godine donijelo je

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 180,00 kn, tako da
političkoj stranci pripada pravo na naknadu u
visini od:

ODLUKU
o rasporeñivanju sredstava za rad političkih
stranaka
10
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- Hrvatska demokratska zajednica (1 član) 180,00
kn
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Članak 2.

Ova odluka će se objaviti u "Službenom
glasniku" Općine Bol i stupa na snagu osmog
dana nakon objave.

Članak 5.
Ukoliko se tijekom proračunske godine
izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva
rasporeñena
ovom
Odlukom
neće
se
preraspodijeliti.

Klasa: 021-05/07-01/126
Ur. broj: 2104/07-02/01
Bol, 01. ožujka 2007. godine
Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................

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.

Na temelju članka 8. stavka 6. Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/2006) Vijeće
općine Bol je na 3/2007 sjednici, dana 27. veljače
2007. godine
donijelo

Članak 7.
ODLUKU
o odreñivanju lokacije izvan naseljenih
područja

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u »Službenom glasniku« Općine
Bol.
Klasa: 400-01/07-01/26
Ur. broj: 2104/07-02/01
Bol, 01. ožujka 2007. godine

Članak 1.
Lokacija izvan naseljenih područja
naselja općine Bol, gdje ugostiteljski objekti iz
skupine "restorani" i "barovi" mogu raditi od
00.00 do 24.00 sata je na čest.zem. 819/3 i 818/3
k.o.Bol, što u naravi predstavlja područje
restorana «Mali raj» i područje neposredno južno
od restorana «Mali raj».

Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................
Na temelju članka 123. stavak 5. Zakona
o gradnji ("Narodne novine" br. 175/03), i članka
23. Statuta Općine Bol ("Službeni glasnik"
Općine Bol br. 01/06.) Općinsko vijeće Općine
Bol na 3/2007 sjednici održanoj dana 27. veljače
2007. godine donijelo je

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u Službenom glasniku općine Bol.

ODLUKU
o izmjeni i dopuni odluke o razdoblju i
vremenu u kojem se ne mogu
graditi grañevine

Klasa: 021-05/07-01/124
Ur. broj: 2104/07-02/01
Bol, 28. veljače 2007. godine
Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................

Članak 1.
Članak 4. mijenja se i glasi:

Na temelju članka 23. točke 7. Statuta
općine Bol (Službeni glasnik općine Bol broj
1/2006), a u svezi članka 2. Odluke o naknadama
za korištenje javnih površina, Vijeće općine Bol
je na 3/2007 sjednici, dana 27. veljače 2007.
godine donijelo:

"Na području Općine Bol ne mogu se graditi
grañevine niti izvoditi grañevinski radovi u
razdoblju kalendarske godine od 01. lipnja do 30.
rujna, te nedjeljom, u dane državnih blagdana i
neradnim danima u ostalom razdoblju."
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ODLUKU
o izmjeni i dopuni plana
korištenja javnih površina

Članak 1.
U članku 4. točka 2. mijenja se i glasi:
«Štand za prodaju suvenira i rukotvorina: ukupno
pet komada i to na istočnom dijelu platoa na
Studencu, ispred podruma koji se nalaze pod
Rudinu, te štand za prodaju tekstilnih proizvoda:
jedan komad i to na istočnom dijelu platoa na
Studencu, ispred podruma koji se nalaze pod
Rudinu.»
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
objave u Službenom glasniku općine Bol.
Klasa: 021-05/07-01/132
Ur. broj: 2104/07-02/01
Bol: 01. ožujka 2007. godine
Predsjednik vijeća:
Anñelko Karninčić
................................................................................
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Odluka o konačnom prijedlogu prostornog plana ureñenja općine Bol ...........

1.

ODLUKE POGLAVARSTVA

1.

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Statut Centra za kulturu općine Bol ......................................................................
Odluka o suglasnosti na Statut Centra za kulturu općine Bol ............................
Odluka o prostorima za kioske ...............................................................................
Odluka o mjerilima za raniji završetak radnog vremena ....................................
Odluka o produžetku radnog vremena ............................................................................
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora ................................................................................................................................
Odluka o odreñivanju imena ulica na području naselja Bol .........................................
Odluka o rasporeñivanju sredstava za rad političkih stranaka ....................................
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi
grañevine ...............................................................................................................................
Odluka o odreñivanju lokacije izvan naseljenih područja .............................................
Odluka o izmjeni i dopuni plana korištenja javnih površina .........................................

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