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Splitsko-dalmatinska županija                          

OPĆINA BOL  

Klasa: 021-05/22-02/18 

Ur.broj: 2104/22-02/01 

Bol, 11. svibnja 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 ponedjeljak, 06. lipnja 

2022. godine s početkom u 20.00  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 1/2022 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 razrješenju predsjednika općinskog vijeća općine Bol. 

- Neopoziva ostavka predsjednika vijeća 

 

2. Rasprava i donošenje odluke o izboru predsjednika općinskog vijeća općine Bol. 

 

3. Rasprava o  godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna općine Bol za 2021. godinu. 

 

4. Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Bol za 2021. 

godinu 

 

5. Rasprava i donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja općine Bol za 2021. 

godinu 

 

6. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćenju izvješća o izvršenju programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 

 

7. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2021. 

 

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

općine Bol za 2021. godinu 

- Bilješke uz financijsko izvješće CZK za 2021.godinu 

 



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

„Hrvatska čitaonica“ za 2021. godinu 

- Bilješke uz financijsko izvješće općinske knjižnice 2021. 

 

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

princ za 2021. godinu. 

- Bilješke uz financijsko izvješće Dječjeg vrtića 2021. 

 

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

2021.godinu. 

- Bilješke uz financijsko izvješće DVD-a 2021. 

 

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

za 2021.godinu. 

- Izvješće o poslovanju Grabov rat za 2021. 

 

13. Rasprava i donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u općini Bol. 

 

14. Rasprava i donošenje odluke o sklapanju pred ugovora o kupnji zemljišta za Postirsku 

ulicu. 

- Prijedlog predugovora o kupoprodaji Postirske ulice 

 

15. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o uređenju prometa na 

području općine Bol. 

 

16. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima organizacije 

i naplate parkiranja na javnim parkiralištima općine Bol. 

 

17. Rasprava i davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u 

općinskoj knjižnici. 

- Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih 

mjesta u općinskoj knjižnici. 

 

18. Rasprava i davanje suglasnosti na izmjene i dopune pravilnika o plaći u općinskoj 

knjižnici. 

- Prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o plaći ravnateljice knjižnice Hrvatske čitaonice 

Bol. 

 

19. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju ravnateljice općinske knjižnice Hrvatska 

čitaonice Bol. 

  

20. Rasprava i donošenje zaključka po pristiglim molbama: Lidija i Mladen Čakarić 

(pomoć za gradnju kuće), braniteljska socijalno radna zadruga Kamarad (za 

postavljanje kioska za trgovačku djelatnost). 

 

 

S poštovanjem !                   

 

         Predsjednik vijeća: 

             Tonči Buljan 


