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PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE  

OD 2013. - 2017. GODINE 

 

Program rada za mandatno razdoblje od 2013.-2017. godine, kao nezavisnog vijećnika 

Općinskog vijeća Općine Smokvica, izabranog s kandidacijske liste grupe birača, nositelj 

Ljubo Kunjašić, sadrži: 

 

PROGRAM RADA NA RAZINI OPĆINSKOG VIJEĆA (OPĆI DIO) 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo Općine Smokvica koji donosi akte u okviru djelokruga 

Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom. 

Kao općinska vijećnica sudjelujem u radu Općinskog vijeća i u moje opće poslove ubrajaju se 

svi poslovi Općinskog vijeća koje donosi: 

-       Statut, 

-       Poslovnik o radu, 

-       odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, 

-       proračun i odluku o izvršenju proračuna, 

-       godišnje izvješće o izvršenju proračuna, 

-       polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna, 

-       odluku o privremenom financiranju, 

-       odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost   
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost 
veća  od 1.000.000 kuna, 



-       odluku o promjeni granice Općine, 

-       uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela, 

-       donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja, 

-       osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje 
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu, 

-       daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 
osnivanju nije drugačije propisano, 

-       donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  
samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom, 

-       raspisuje lokalni referendum, 

-       bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, 

-       bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća, 

-       odlučuje o pokroviteljstvu, 

-       odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom 
ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je 
osnivač Općine, 

-       donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje 
javna priznanja, 

-       imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim 
odlukama Općinskog vijeća, 

-       donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i 
podzakonskim aktima. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM AKTIVNOSTI IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA (POSEBNI DIO) 

 

 

Kao nezavisni vijećnik Općinskog vijeća Općine Smokvica zalažem se za: 

- rad za opće dobro u interesu Općine i svih njenih mještana 

- informiranje mještana o djelovanju Općinskog vijeća i odlukama koje se donose na 

njegovim sjednicama te o njihovu provođenju 

- komunikacija sa mještanima Općine i predstavljanje njihovih problema i 

prijedloga na sjednicama Općinskog vijeća 

- dodatnu izgradnju prometnica te uređenje postojećih 

- uređenje cesta do svih vinograda i maslinika  

- sufinanciranje sadnica vinove loze i maslina, kao i ostalih voćki 

- poticanje ekološke poljoprivrede 

- izgradnju dječjeg igrališta u Brni 

- poticanje pronatalitetne politike 

- stvaranje poduzetničke klime radi većeg zapošljavanja, posebno mladih 

- uređenje i proširenje groblja 

- izradu prostornih planova prema utvrđenim prioritetima 

 

Svojim djelovanjem i zalaganjem u radu Općinskog vijeća težiti ću poboljšanju života ove 

lokalne zajednice, kao i boljem suživotu njenih mještana. 

 

 

Smokvica, 26. 2. 2016. g. 
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