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PROGRAM RADA NA RAZINI OPĆINSKOG VIJEĆA
Općinsko vijeće predstavničko je tjelo Općine Otok i tjelo jedinice lokalne
samouprave, koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine Otok, te obavlja i
druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom.
Kao općinski vijećnik sudjelovatiću u radu Općinskog vijeća, predlagati i sudjelovati u
donošenju svih odluka koje su u skladu s zakonom, a za dobrobit cijele Općine Otok.
PROGRAM AKTIVNOSTI IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA
Vezano za samoupravni djelokrug nezavisni vjećnik obavlja poslove lokalnog značaja
kojima se neposredno ostvaruju prava građana te stvaraju uvjeti u raznim područjima
života mještana Općine Otok a nalaze se u djelokrugu Općinskog vijeća.
Nezavisna lista - Kandidacijska lista grupe birač- nositelj liste Nediljko Laco a time i ja
kao nezavisni vijećnik iste u mandatnom razdoblju 2013-2017. godine posebno se
zalažem za:
- uvjek stajati iza izgovorenih riječi i to isključivo argumentima zdravog razuma,
ozbiljan i predan rad te pravodobno informiranje javnosti
- rad na općem dobru i stavljanje interesa općine i mještana općine iznad svih drugih
interesa
- tražiti od pozicije da se što više iskoriste financijske i poslovne prilike koje možemo
iskoristiti iz EU u izradu što boljih projekata za razvoj općine
- potpora radu udrugama
- inicirati ubrzanje realizacije projekata bitnih za razvoj općine: kanalizacijski sustav,
dovršenje nogostupa...
- razvijanje pronatalne politike većim izdvajanjem za novorođenu djecu

- većom potporom studentima
- potpora najboljim učenicima osnovne škole
- uređenje i zaštita izvora na području cijele općine
- praćenje prihoda i rashoda te sugerirati načelniku i cilelom općinskom vijeću da šta
korisnije iskoriste prihode za dobrobit cijele općine.
- poticati rasprave kod donošenja proračuna, te pokusati utjecati na vijećnike da se
sredstva usmjere u poticanje razvoja gospodarstva i malog poduzetništva
- predlagati smjer razvoja uzevši u obzir geostrateško područje ukojem živimo
- argumentirano kritizirati sve što nije dobro za razvoj općine, ali i pdržati sve što
donosi njenom napretku
- tražiti što hitnija riješenja za stvaranja poduzetnićkih zona kao predujeta za
privlačenja ulagača za razvoj malog poduzetništva.
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