
Na temelju članka 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

i članka 31. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 03/21, 4/22) i na temelju 

prethodnog mišljenja TZO Bol od ________,  općinsko vijeće Općine Bol na _____________ 

sjednici održanoj dana ________   donijelo je   

 

 

O D L U K U 

 o zabrani izvođenja radova za 2023. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Ova Odluka određuje vrste građevina, područje, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u 

kojem se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine. 

 

Članak 2. 

 

Pod građevinskim radovima koji su predmet ove odluke smatraju se svi zemljani radovi i 

radovi na izgradnji konstrukcije građevine. 

 

Članak 3. 

 

Zabrana izvođenja radova u 2023. godini se ne odnosi na: 

 

1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes 

Republike Hrvatske 

2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela 

državne vlasti 

3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu. 

 

Članak 4. 

 

Zabrana izvođenja radova se odnosi na područje cijele Općine Bol. 

 

Članak 5. 

 

Zabrana izvođenja radova se odnosi na razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2023. godine i 

svake nedjelje i državnog praznika u toku preostalog razdoblja u godini. 

 

Članak 6. 

 

Nadzor nad provedbom ove  Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Bol putem 

komunalnog redara koji će utvrditi svaku gradnju odnosno izvođenje pojedinih građevinskih 

radova, investitora, odnosno izvođača koji gradi i/ili izvodi radove za vrijeme dok je Odluka 

na snazi. 

Protiv prekršitelja nadležna će tijela primjenjivati odredbe Zakona o građevinskoj inspekciji, 

Zakona o gradnji te Naputka o novčanim kaznama koje izriču komunalni redati u provedbi 

Zakona o građevinskoj inspekciji. 

 



Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku« Općine Bol. 

 

Klasa: 363-03/22-01/ 

Ur. broj: 2181-18/22-01/01 

Bol, _______________ godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL 

PREDSJEDNICA VIJEĆA: 

Nataša Paleka Jakšić 


	O D L U K U

