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Splitsko-dalmatinska županija                          

OPĆINA BOL  

Klasa: 021-05/21-02/108 

Ur. broj: 2104/21-02/01 

Bol, 18. lipnja 2021. godine  

  

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 

3/2021. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak, 25. lipnja 2021. godine   s 

početkom u 20.00  sati u Domu kulture. 

Za sjednicu predlažem slijedeći  

DNEVNI RED: 

A) Utvrđivanje kvoruma 

B) Utvrđivanje dnevnog reda: 

C) Primanje na znanje zapisnika sa 1/2021 sjednice vijeća 

D) Primanje na znanje zapisnika sa 2/2021 sjednice vijeća  

E) Usmeno izvješće načelnice o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća, 

F) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,  

 

1. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za Statut i Poslovnik. 

 

2. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za prostorni i urbanističko planiranje i 

uređenje prostora 

 

3. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu 

 

4. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za financije i proračun 

 

5. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Bol 

 

6. Rasprava i donošenje odluke o izboru Komisije za dodjelu novčanih potpora 

uspješnim đacima i studentima 

 

7. Rasprava i donošenje odluke o izboru Vijeća za koncesijska odobrenja. 

 

8. Rasprava o  godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna općine Bol za 2020. godinu. 

 

9. Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Bol za 2020. 

godinu 

 

10. Rasprava i donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu 

 



11. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun Centra za kulturu 

općine Bol za 2020. godinu 

 

12. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice 

„Hrvatska čitaonica“ za 2020. godinu 

 

13. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića Mali 

princ za 2020. godinu 

 

14. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun DVD –a  Bol za 

2020.godinu. 

 

15. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun KJP Grabov rat d.o.o. 

za 2020.godinu. 

 

16. Rasprava i donošenje odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika. 

 

17. Rasprava i donošenje odluke o naknadi za rad općinskog načelnika koji dužnost 

obavlja bez zasnivanja radnog odnosa 

 

18. Rasprava i donošenje odluke o visini naknade za rad članovima općinskog vijeća 

Općine Bol  

 

19. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 

članova vijeća izabranih sa liste grupe birača za 2021.godinu. 

 

20. Rasprava i donošenje programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu 

sadnog materijala za razdoblje 2021-2024. 

 

21. Rasprava i donošenje odluke o zaključenju nagodbe za plaćanje zemljišta u naselju 

Blato. 

- tekst prijedloga nagodbe 

 

22. Rasprava i donošenje odluke o darovanju nekretnine agenciji za pravni promet i 

posredovanje nekretninama. 

 

23. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene 

općine Bol 

 

24. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o općim uvjetima 

organizacije i naplate parkiranja. 

 

S poštovanjem !  

 

Predsjednik vijeća: 

Tonči Buljan 

 

 

 

 


