
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 

4/2022 sjednici vijeća općine Bol dana _______rujna 2022. godine 

 

PODNOSI 
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU 

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2022. GODINE 
 

U razdoblju od siječanj-lipanj 2022. godine održane su dvije sjednice općinskog vijeća općine Bol.  

Dana 17. ožujka 2022. godine održana je 1/2022 sjednica vijeća općine Bol na kojoj je donesena 

odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Na istoj sjednici je donesena 

odluka o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru i o naknadama za 

korištenje javnih površina. Na toj sjednici je donesene zajednička odluka o izradi prostorno planske 

dokumentacije, o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za 2022. godinu, te je donesena 

odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnateljice općinske knjižnice. 

Dana 06. lipnja 2022.godine održana je 2/2022 sjednica vijeća općine Bol na kojoj je razriješen 

predsjednik općinskog vijeća općine Bol i izabrana nova predsjednica vijeća općine Bol. 

Donesene su potrebne odluke o izvršenju proračuna općine Bol za 2021.godinu i dane su suglasnosti 

na proračun svih vanproračunskih korisnika za 2021.godinu. 

Donesen je etički kodeks nositelja političkih dužnosti u općini Bol, donesena je odluka o sklapanju 

predugovora o kupnji zemljišta za Postirsku ulicu, nadopunjena je odluka o uvjetima organizacije i 

naplate parkiranja na Poljani, dana je suglasnost na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinske 

knjižnice i suglasnost na pravilnik o plaći u općinskoj knjižnici, te je donesena odluka o imenovanju 

nove ravnateljice općinske knjižnice. 

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

odgovore radi bolje informiranosti.  

U prvoj polovici 2022. godine općinska uprava je preselila u novu zgradu na adresi Loža 15. 

U mjeri poticanja održivog razvoja turizma uređena je rimska piscina na Zlatnom ratu, a u mjeri 

održivog korištenja prostora otkupljeno je zemljište kod vatrogasnog doma i napravljena je projektna 

dokumentacija za uređenje igrališta kod dječjeg vrtića. U mjeri unapređenja sustava protupožarne 

zaštite redovno se financirao rad DVD-a Bol i isplaćena je kapitalna donacija DVD-u za osiguranje 

sredstava za plaćanje novog vatrogasnog vozila u mjeri socijalne zaštite redovno su se isplaćivale 

naknade za novorođenu djecu, bolesnima i socijalno ugroženim osobama u mjeri unapređenja uvjeta 

za obrazovanje davala se pomoć Osnovnoj i Srednjoj školi i dodijeljena je stipendija uspješnim 

studentima. 

U redovnim djelatnostima općinskih vanproračunskih korisnika stanovnicima općine Bol su pružane 

usluge u dječjem vrtiću, općinskoj knjižnici, centru za kulturu, a naše komunalno poduzeće je 

uspješno održavalo komunalnu infrastrukturu na području općine Bol. 

  Načelnica je po zakonu ujedno i predsjednica TZO Bol.  Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i 

promicanju hrvatskog turizma Vijeće turističke zajednice provelo je postupak izbora direktora 



turističke zajednice. Održano je više sjednica Vijeća i Skupštine TZO Bol, te sjednica Skupštine TZ 

splitsko-dalmatinske županije. 

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

Brača.  

Održana je izborna sjednica LAG-a te nekoliko sjednica skupštine LAG-a. 

Održana je sjednica skupštine tvrtke „Brač prijevoz“ na kojoj je odlučeno o likvidaciji tog društva. 

Sa ravnateljima osnovne i srednje škole održani su sastanci vezano za problematiku škola, nastavka 

sufinanciranja i kompleksa Benačica. 

U suradnji sa Pokretom otoka održan je sastanak u vezi energetske tranzicije otoka  te je održana 

edukacija mještana s naglaskom na postavljanje solarnih elektrana na obiteljskim kućama. 

Održan je sastanak sa predstavnicima  Poljoprivredne zadruge vezano za sufinanciranje sadnica 

poljoprivrednicima. 

Održano je više sastanaka sa predstavnicima DVD-a Bol vezano za pripremu  protupožarne sezone, 

sudskog spora u vezi novog vozila,  te po pitanju izgradnje doma DVD-a. 

Održano je više sastanaka sa ravnateljem lučke uprave vezano za dogradnju luke Bol. 

Na koordinaciji načelnika dogovoreno je sufinanciranje specijalista pedijatra i ginekologa te 

sufinanciranje sezonskih policijskih službenika na otoku Braču. 

Održano je više sastanaka sa predstavnicima Hrvatskih cesta vezano za sufinanciranje bujičnog 

kanala, a sa predstavnicima Županijskih cesta vezano za izradu idejnog projekta za dobivanje 

lokacijske dozvole za uređenje županijskih cesta na području Bola. 

Održani su i sastanci sa predstavnicima Hrvatskih voda vezano za sufinanciranje bujičnog kanala 

Borak. 

Proveden je natječaj za zbrinjavanje i sufinanciranje smještaja izbjeglim Ukrajincima financiran od 

Republike Hrvatske. Također je održan sastanak svih načelnika  sa Crvenim križem Brač vezano za 

ostvarivanje zdravstvene usluge, socijalne skrbi, integracije u škole i vrtiće izbjeglih. 

Održan je sastanak sa županom i predstavnicima svih JLS-a splitsko-dalmatinske županije sa temom 

zdravstvenog stanja u našoj županiji. Sa županom Bobanom održala sam i sastanak po pitanju 

problematike vezane za koncesiju na Zlatnom ratu. 

Sa predstavnicima Županije, Hrvatskih cesta, Jadrolinije i svim predstavnicima JLS-a otoka Brača te 

grada Splita organiziran je sastanak po pitanju problematike prometa za vrijeme turističke sezone, 

posebno u lukama Supetar i Split. 

Održano je više sastanaka sa izrađivačem prostorno-planskih dokumenata te članovima odbora za 

prostorno planiranje s ciljem donošenja izmjene i dopune prostornih planova i s time u vezi 

urbanističkih planova uređenja kako bi se stekli uvjeti za neke od kapitalnih projekata. 

Održani su brojni sastanci sa udrugama koje djeluju u Bolu,  poduzetnicima i mještanima Bola. 

Načelnica: 

Katarina Marčić 


