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PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE

2015 – 2017. godine

Opći dio
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje
donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u
skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.
Sukladno Statutu Grada Omiša kao vijećnica u okviru samoupravnog djelokruga
sudjelujem u:
- donošenju Statuta Grada i Poslovnika o radu,
- donošenju odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Grada,
- donošenju Proračuna, odluka o izvršenjima te godišnjim izvješćima o izvršenjima
proračuna,
- donošenju odluka o privremenim financiranjima, o stjecanjima i otuđenjima
pokretnina i nekretnina Grada Omiša 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,
- donošenju odluka o promjeni granica i u donošenju dokumenata prostornog
uređenja Grada Omiša,
- uređenju ustrojstva i djelokruga upravnih tijela, u osnivanju javne ustanove,
ustanove, trgovačkog društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad uz davanje
prethodnih suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju
nije drugačije propisano,

- donošenju odluka o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama
lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
- raspisivanju lokalnog referenduma, biranju i razrješavanju predsjednika i
potpredsjednika Gradskog vijeća, kao i predsjednika i članova radnih tijela Gradskog
vijeća, te imenovanju i razrješavanju i drugih osoba određenih zakonom, Statutom
Grada Omiša i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
- odlučivanjima o pokroviteljstvu, te donošenju odluka o kriterijima, načinu i postupku
za dodjelu javnih priznanja i dodjeljivanjima javnih priznanja,
- donošenju odluka i drugih općih akata koji su zakonom i podzakonskim aktima
Gradskom vijeću stavljeni u djelokrug.

Posebni dio – aktivnosti (program je istovjetan za svaku pojedinačnu godinu)

-

koristiti pravo sudjelovanja na sjednicama Gradskog vijeća, raspravljati i
glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi
amandmane na prijedloge akata, postavljati pitanja iz djelokruga rada
Gradskog vijeća te koristiti i druga prava utvrđena odredbama zakona, Statuta
Grada Omiša i Poslovnika Gradskog vijeća,

-

promicati i podupirati stavove i obećanja Kandidacijske liste grupe birača,
nositelj dr.sc. Ivan Kovačić, kroz program rada Gradskog vijeća Grada Omiša,

-

poboljšavati kvalitetu življenja svakog stanovnika kroz poticanje sportskih,
kulturnih i obrazovnih aktivnosti,

-

zalagati se za javnost i transparentnost rada gradske uprave i Gradskog vijeća
kroz otvorene sjednice vijeća, dostupnost dokumenata itd.,

-

podupirati očuvanje i racionalno raspolaganje gradskim dobrima, te poticati
razvoj grada kao turističke destinacije kroz održivi razvoj,

-

jačati razvoj lokalne samouprave kroz dugoročno, strateško planiranje svih
političkih opcija i uključivanje svih zainteresiranih,

-

poticati revitalizaciju poljoprivredne proizvodnje kroz razvoj agroturizma i
ekoproizvodnje,

-

poticati malo poduzetništvo, predlagati programe vezane za gospodarski
razvoj Grada (poduzetničke zone),

-

sudjelovanje u izradi programa sa susjednim općinama, koji će se kandidirati
prema fondovima EU,

-

proširenja i održavanja vodoopskrbnih sustava, nerazvrstanih cesta,
oborinskih odvodnja, rekonstrukcija javne rasvjete, potpora Gradskom vijeću u
donošenju akata i potpora investitorima za izgradnju obnovljivih izvora
energije,

-

zalagati se za otvaranja i uređenja vrtića, sufinaciranje cijena troškova vrtića,
s naglaskom na djecu samohranih roditelja i socijalno ugroženih obitelji, te
stipendiranje odličnih učenika i studenata,

-

poticati udruživanja i aktivnosti udruga, sudjelovati u izradi programa,
volontiranju i drugim oblicima pomoći,

-

uređenje vezova i korištenja rijeke Cetine za uslužne djelatnosti, očuvanje
prirode i zaštita okoliša, uz poseban naglasak na sanaciji stijena,

-

promicati obrazovanje i znanje kao temelj ljudskog i gospodarskog napretka,
te s tim u svezi podupirati pravo na obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu
zaštitu i rad,
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GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2015. godinu

Sukladno općem i posebnom dijelu Programa rada za mandatno razdoblje 20152017. za 2015. godinu uz označeno posebno se izdvajaju aktivnosti vezane za:
-

dovršetak izgradnje sportske dvorane (prodaja zemljišta s gradskim
kolodvorom, a radi namirenja novčanih sredstava za dovršetak izgradnje);

-

izrada potvrde glavnog projekta za uređenje područja Ribnjak zapad i istok
(priključci vode, struje i kanalizacije za dvoranu);

-

nastavak radova na vodovodnoj mreži srednjeg toka rijeke Cetine;

-

dovršetak projektne dokumentacije i provedba natječaja vezano uz projekt
sanacije stijena;

-

uređenja vrtića Kučiće i Ribnjak;

-

izgradnja mrtvačnica u Svinišćima i Tugarama;

-

suradnja s nadležnim institucijama u svezi projekta izgradnje Gradske luke i
vezova na ušću Cetine;

-

poduzimanje aktivnosti u svrhu što brže realizacije poduzetničkih zona Gata i
Kostanje

-

osnivanje LAG-a;
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FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE OD 31.03.2015. DO 31.12.2015.g.

Financijski plan za razdoblje od 31.03.2015. do 31.12.2015.godine sastoji se od
sljedećih stavki:
PRIHODI:

0,00 kn – predviđena sredstva iz proračuna Grada Omiša za 2015.
0,00 kn - višak sredstava prenesenih iz drugih godina

Ukupno:

0,00 kn

RASHODI:

0,00 kn

Ukupno:

0,00 kn

Na dan 31.03. 2015. godine stanje novčanih sredstava na žiro-računu iznosi 0,00 kn

Nezavisna vijećnica:
Simona Jurjević

