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PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2017. – 2021. 

 

Program rada za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godine kao nezavisnog člana Općinskog 

vijeća Općine Bebrina izabranog sa Kandidacijske liste grupe birača – nositelj liste: Danijel 

Lučić 

 

OPĆI DIO – PROGRAM RADA NA RAZINI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Kao općinski vijećnik sudjelujem u radu Općinskog vijeća i u moje opće poslove ubrajaju se 

svi poslovi općinskog vijeća: 

- donosi statut Općine 

- donosi poslovnik o radu 

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

Općine  

- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna  

- donosi odluku o privremenom financiranju  

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretninama i nekretninama te raspolaganju ostalom 

imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitka 

ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju 

pokretnina i nekretnina    

- donosi 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, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, 

društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu 

- odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u Trgovačkim 

društvima ako Zakonom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije odlučeno 

- predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima 

dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog odbora Trgovačkog 

društva 

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina 

ili koje su u većinskom vlasništvu Općine 

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova u koliko zakonom ili odlukom za osnivanje 

nije drugačije odlučeno 

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne 

samouprave, a u skladu s općim aktom i zakonom  

- raspisuje lokalni referendum  

- bira i razrješava predsjednika i podpredsjednika Općinskog vijeća  

- odlučuje o pokroviteljstvu Općine 



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

priznanja 

- imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom ovim statutom i posebnim odlukama 

Općinskog vijeća 

- donosi odluke i druge opće akte koji su u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima 

 

POSEBNI DIO – PROGRAM AKTIVNOSTI IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA 

 

Nezavisna lista – kandidacijska lista grupe birača – nositelj liste Danijel Lučić, a time i 

nezavisni vijećnik Ružica Crnac u mandatu 2017. – 2021. godine (program je istovjetan za 

svaku pojedinačnu godinu) posebno se zalaže za: 

- vjerodostojnost, ozbiljnost i odgovornost za javno izgovorenu riječ i djela koja slijede, 

realnost u postupku, predan i ozbiljan rad 

- pravodobno informiranje javnosti o svim bitnim pitanjima  

- rad ona općem dobru i stavljanju interesa Općine i mještana iznad svih drugih interesa 

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

o njihovom provođenju putem tradicionalnih i novih medija 

- komunikaciju sa mještanima Općine i artikuliranje njihovih problema kroz pitanja 

vijećnika na sjednicama Općinskog vijeća  

- popravak poljskih, brdskih puteva i nasipavanje kamenom, asfaltiranje cesta na području 

Općine 

- suradnja sa udrugama i organizacijama civilnog društva na području Općine 

- ostali ciljevi za dobrobit mještana Općine Bebrina  

 

 

 

Nezavisni vijećnik 

Ružica Crnac 

 

 


