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Splitsko-dalmatinska županija                          

OPĆINA BOL  

Klasa: 021-05/22-02/18 

Ur.broj: 2104/22-02/01 

Bol, 08. ožujka 2022. godine   

 

 

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj 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) 

pozivam vas na 1/2022. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u četvrtak, 17. ožujka  

2022. godine s početkom u 18.30  sati u uredu općine Bol (Loža 15). 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći  

 

DNEVNI RED: 

A) Utvrđivanje kvoruma 

B) Utvrđivanje dnevnog reda: 

C) Primanje na znanje zapisnika sa 7/2021 sjednice vijeća  

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

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,  

 

1. Izvješće o radu načelnice Općine Bol za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine. 

- Odluka o prihvaćanju izvješća 

 

2. Rasprava i donošenje odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području općine Bol. 

- Prijedlog cjenika odnosno obrazloženje cijene minimalne javne usluge. 

 

3. Rasprava i donošenje odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite za područje Općine Bol. 

- Suglasnost područnog ureda civilne zaštite Split. 

 

4. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na 

pomorskom dobru na području Općine Bol. 

 

5. Rasprava i donošenje odluke o korištenju javnih površina na području Općine Bol. 

 

 



6. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje javnih površina. 

 

7. Rasprava i donošenje odluke o donošenju zajedničke odluke o izradi prostorno-

planske dokumentacije 

 

8. Rasprava i donošenje zaključka o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za 

k.o. Bol za 2022. godinu.  

- Izvješće o radu povjerenstva i o namjenskim utrošenim sredstvima u 2021. 

 

9. Ponuda za ostvarivanje prava prvokupa dijela čest.zgr.322/2 k.o. Bol. 

- Odluka o neprihvaćanju ponude. 

 

10. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine Bol (sjedište općine). 

 

11. Rasprava i donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ravnateljice Općinske knjižnice “Hrvatska čitaonica“ Bol. 

 

 

 

 

S poštovanjem !                   

 

 

 

 

  

     

         Predsjednik vijeća: 

             Tonči Buljan 


