
Na temelju članka 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i na 

temelju članka 51. Statuta općine Bol (Službeni glasnik općine Bol br. 3/21) načelnica općine Bol na 

1/2022 sjednici vijeća općine Bol dana . 2022. godine 

PODNOSI 
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU 

ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2021. GODINE 
 

U svibnju 2021. godine su održani izbori za lokalnu samoupravu, te sam tada izabrana za načelnicu 

Općine Bol. 

Dana 11. lipnja 2021. godine je održana konstituirajuća sjednica vijeća Općine Bol, a dana 25. lipnja 

2021. godine su vijećnici izabrali radna tijela koja su nakon toga otpočela sa radom. 

Na 4/2021 sjednici općinskog  vijeća održanoj 22. srpnja 2021. godine donesena je odluka o javnim 

priznanjima za 2021. godinu, odluka o zaštiti od buke, doneseno je izvješće o planu upravljanjem 

imovinom za 2020. godinu i raspravljalo se o eventualnoj prodaji zemljišta u Murvici. 

Na 5/2021 sjednici općinskog vijeća održanoj 23. rujna 2021. godine donesen je polugodišnji izvještaj 

o izvršenju proračuna općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine, prihvaćeno je izvješće o 

programu održavanja komunalne infrastrukture i o programu gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2020. godini. Na istoj sjednici je donesena odluka o prvom rebalansu proračuna 

općine Bol za 2021. godinu, donesena je odluke o zabrani izvođenja radova za 2022. godinu, 

donesena je odluka o planu upravljanja imovinom za 2022. godinu, te je donesena odluka o 

raspisivanju natječaja za prikupljanje ponude za prodaju zemljišta u Murvici. 

Na 6/2021 sjednici općinskog vijeća održanoj 30. studenog 2021. godine se raspravljalo o prijedlogu 

prihoda i rashoda proračuna općine Bol za 2022. godinu i o projekciji proračuna za 2023. i 2024. 

godinu. Na istoj sjednici je donesena odluka o prodaji nekretnine u Murvici, o imenovanju 

ravnateljice Dječjeg vrtića, o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2022. 

godinu. 

Na 7/2021 sjednici općinskog vijeća održanoj 21. prosinca 2021. godine donesena je odluka o 

prihvaćanju proračuna općine Bol za 2022. godinu i o projekciji proračuna za 2023. i 2024. godinu sa 

pratećim odlukama, usvojena je analiza stanja sustava civilne zaštite, donesena je odluka o 

raspoređivanju sredstava za rad članova vijeća općine Bol za 2022. godinu, donesena je odluka o 

socijalnoj skrbi općine Bol i donesena je odluka o prihvaćanju plana razvoja općine Bol za razdoblje 

2021-2027. 

Na svakoj sjednici sam izvješćivala vijećnike o radu, a vijećnici su redovno postavljali pitanja i dobivali 

odgovore radi bolje informiranosti.  

Načelnica je po zakonu ujedno i predsjednica TZO Bol. Kao načelnica sam brinula o funkcioniranju 

rada Turističke zajednice. 

U razdoblju od srpnja do prosinca 2021. godine kao načelnica sam:  

Donijela Odluku o promjeni člana uprave društva Grabov rat, razriješen je gospodin Mirko Perić, a 

imenovan gospodin Siniša Soljačić o čemu su vijećnici dobili pisanu obavijest. 



Imenovala članove upravnih tijela općinskih institucija - Upravnog vijeća vrtića te Stručnog vijeća 

Centra za kulturu. 

Održala sastanak sa predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja vezano za financijsku potporu 

našim projektima. 

Održala sastanak sa ravnateljem Lučke uprave SDŽ vezano za nastavak projekta izgradnje nove luke u 

Bolu. 

Sudjelovala u izradi Strateškog plana razvoja Općine Bol i Provedbenog plana za mandatno razdoblje. 

Potpisala memorandum o svjetlosnom onečišćenju sa čelnicima JLS sa susjednog otoka Hvara s ciljem 

smanjenja svjetlosnog onečišćenja kroz 5 načela. 

Održala sjednicu Stožera  civilne zaštite po pitanju pripreme protupožarne sezone te provođenju 

protuepidemijskih mjera. 

Sudjelovala na svečanoj sjednici povodom Dana Općine 5. kolovoza. 

Sudjelovala na sjednici skupštine „Brač prijevoz“ te na sjednici skupštine „Brač 500+“. 

Sudjelovala na koordinaciji načelnika po pitanju zdravstva na otoku Braču, te nastavno sudjelovala na 

sastanku čelnika JLS svih otoka u SDŽ sa Županom po pitanju zdravstva otoka Brača. 

Potpisala novi Ugovor o sufinanciranju Srednje škole Bol u suradnji sa hotelskim kućama. 

Održala sastanak sa direktorom APN vezano za nastavak programa poticanje stanogradnje koja traje 

od 2010. godine. Revidirali i pročistili konačnu listu i potpisala Ugovor o darovanju treće manje 

čestice za izgradnju POS stanova. 

U uredu pročelnice Ureda za pomorstvo održan sastanak vezan za dugoročnu koncesiju na plaži Zlatni 

rat te sastanak sa predstavnicima planinarskog društva Mosor u vezi spora oko doma na Vidovoj gori  

s ciljem revitalizacije tog područja. 

Održala sastanak sa predstavnicima Hrvatskih voda u vezi sufinanciranja izgradnje bujičnog kanala 

Borak. 

Imenovala sam lokalnu koordinatoricu Dijanu Žderić za obavljanje i koordiniranje strateškog 

planiranja u općini Bol. 

Presjedala redovnim sjednicama Vijeća i Skupštine TZO Bol. 

Sudjelovala na sjednicama skupština LAG-a i LAGUR-a otoka Brača. 

Održavala svakodnevne sastanke sa mještanima sukladno potrebama radi rješavanja problematike iz 

djelokruga poslova općinske uprave, komunalnog poduzeća i javnih ustanova u vlasništvu Općine Bol. 

Održavala sam kontakte sa odgovornim osobama u SDŽ, u državnim institucijama i na nivou otoka 

Brača.  

Načelnica: 

Katarina Marčić 


