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Splitsko-dalmatinska županija                          

OPĆINA BOL  

Klasa: 021-05/21-02/117 

Ur.broj: 2104/21-02/01 

Bol, 14. prosinca 2021. godine  

  

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

7/2021. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak 21. prosinca 2021. godine   s 

početkom u 17.30  sati u uredu općine Bol 

Za sjednicu predlažem slijedeći  

 

DNEVNI RED: 

A) Utvrđivanje kvoruma 

B) Utvrđivanje dnevnog reda: 

C) Primanje na znanje zapisnika sa 6/2021 sjednice vijeća  

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća, 

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,  

 

 

 

1. Rasprava i donošenje odluke o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za 2022. 

godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu. 

- Odluka  

- Proračun 2022., 2023.i 2024. 

 

a) Rasprava i donošenje odluke o  programu održavanja komunalne infrastrukture za 

2022. godinu. 

b) Rasprava i donošenje odluke o  prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2022. 

c) Rasprava i donošenje odluke o javnim potreba u protupožarnoj zaštiti za 2022. 

d) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2022. 

e) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 

2022.godinu. 

f) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2022.godinu. 

g) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama Gorske službe spašavanja za 2022. 

h) Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa prigodnih nagrada zaposlenicima za 

2022.godinu. 

i) Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2022-2024. 

j) Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2022.godinu. 

k) Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna za 2022. godinu. 

 



2. Razmatranje i usvajanje analize stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu i plan 

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2022. do 2024. 

na području općine Bol. 

 

 

3. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad članova vijeća općine 

Bol za 2022. godinu.  

 

4. Rasprava i donošenje odluke o socijalnoj skrbi općine Bol. 

 

 

5. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju Plana razvoja općine Bol za razdoblje 

2021-2027. 

 

6. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju odbora za promet. 

 

 

S poštovanjem !                    

 

 

      

         Predsjednik vijeća 

             Tonči Buljan 

 

 

Napomena: 

Proračun općine Bol za 2022. godine se treba prihvatiti do kraja 2021. 

Proračun se donosi sa većinom svih članova vijeća, tj. najmanje sa pet glasova ZA. 

Na temelju zaključka sa prošle sjednice vijeća zaprimljeni su slijedeći amandmani: 

- Nataša Paleka Jakšić je predložila da se iz konta donacije koje nisu drugdje 

svrstane iznos od 15.000,00 kn dodijeli KJD-u Jidro a iznos od 5.000,00 kn 

Udruzi Brački pupoljci. Ovaj Amandman je prihvaćen. 

- Lea Marinković je predložila da se za 50.000,00 kn smanji konto za otkup 

zemljišta za zelene površine, a da se sa istim iznosom nadogradi kameni ogradni 

zid na početku ulice Uz obalu. Ovaj Amandman je prihvaćen. 

- Predsjednik OO HDZ-a općine Bol Ante Selak je predložio da se Osnovnoj školi 

Bol povećaju tekuće donacije u novcu od 100.000,00 kn na 200.00,00 kn, te da se 

konto spasilačka i zaštitarska služba na plaži Zlatni rat poveća od 300.000,00 kn 

na 650.000,00 kn. 

U istom amandmanu je predložio da se za ukupan iznos od 450.000,00 kn smanje 

različita konta za manje iznose. Ovaj amandman je djelomično prihvaćen i to 

tako da je povećana tekuća donacija u novcu za Osnovnu školu u iznosu od 

100.000,00 kn, a da je za održavanje plaža povećan iznos za 300.000,00 kn. 

Ukupni prihodi i rashodi proračuna općine Bol su ostali uravnoteženi jer su se smanjili 

različita konta rashoda u manjim iznosima, kao što je vidljivo iz priložene tablice 

proračuna. 

 

 

 


