
Nezavisna vijećnica  Općinskog vijeća Općine Otok
Ivana Samardžić
Seget 50,   21 238 Otok
OIB: 51938694517
Mobitel: 098/1694-300
Otok,  27.12.2018.

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE   1.1.2019.god. – 31.12.2019. god.

Financijski plan za 2019.godinu planira se na temelju sredstava za redovno 
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općine Otok i prijenosa 
sredstava iz 2018. godine

1.Proračunskim sredstvima se ne može raspolagati iznad svote utvrđene u 
računu prihoda i rashoda

2. Proračunska sredstva obvezno koristiti namjenski, racionalno i u skladu s
propisima

Red.b
r.

P R I H O D I I Z N O S

1. Prihodi od donacija iz proračuna jedinice lokalne i 
područne(regionalne)  samouprava 

2.200,00

2. Prijenos sredstava iz 2018. godine 2.200,00

UKUPNO 4.400,00

Red.br
.

R A S H O D I I Z N O S

1. Usluge telefona , pošte i prijevoza        500,00
2. Ostale usluge        700,00
3. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi        1.000,00
6. Reprezentacija        500,00
7. Ostali nespomenuti materijalni rashodi                             1.700,00
                                    U K U P N I     R A S H O D I        4.400,00

                                                                    Nezavisna vijećnica Općinskog vijeća:

                                  Ivana Samardžić

                                                                                                        



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
NEZAVISNA VIJEĆNICA OPĆINE OTOK
Ivana Samardžić
Seget 50
21 238 Otok
OIB: 51938694517

           Program rada za mandatno razdoblje 2017.-2021. godine

PROGRAM RADA NA RAZINI OPĆINSKOG VIJEĆA

                 Općinsko vijeće predstavničko je  tijelo Općine Otok i tijelo 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 općinska vijećnica sudjelovat ću u radu Općinskog vijeća i 
predlagati i sudjelovati u donošenju svih odluka koje su u skladu s zakonom , a za
dobrobit cijele općine.

Program aktivnosti iz samoupravnog djelokruga

              Vezano za samoupravni djelokrug nezavisna vijećnica obavlja poslove 
lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana te stvaraju uvjeti
u raznim područjima života mještana  općine Otok a u djelokrugu su Općinskog 
vijeća.

       Nezavisna lista - Kandidacijska lista grupe birač – nositelj liste: Dušan Đula, a
time i ja kao nezavisna vijećnica Ivana Samardžić u mandatnom razdoblju  2017.-
2021. godine ( isti za svaku pojedinačnu godinu) posebno se zalaže za:

- uvijek 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 iznad svih 
drugih interesa

- tražiti da se što više iskoriste financijske i poslovne prilike koje možemo 
iskoristiti uz EU u izradu što boljih projekata za razvoj općine

- potpora rad udrugama
- inicirati ubrzanje realizacije projekata bitnih za razvoj općine: 

kanalizacijski sustav, dovršenje nogostupa…



-  razvijanje pronatalne politike većim izdvajanjem za novorođenu djecu, 
školstvo 

- većom potporom studentima
- potpora najboljim učenicima osnovne škole
- zaštita oranica od zaobalnih voda posebno uz rijeku Rudu
- uređenje i zaštita izvora na području naše općine

- Praćenje prihoda i rashoda, te sugerirati načelniku i Općinskom vijeću da 
što korisnije iskoriste prihode za dobrobit cijele općine       
- Poticati rasprave kod donošenja godišnjeg proračuna, te pokušati utjecati

na vijećnike da se sredstva usmjere u poticanje razvoja gospodarstva i 
malog  poduzetništva.

- Predlagati smjer razvoja uzevši u obzir geostrateško područje u  kojem 
živimo  

- argumentirano kritizirati sve što nije dobro za razvoj općine, ali i podržati 
sve što doprinosi njenom napretku.

                                  

 Nezavisna vijećnica: 

 Ivana Samardžić



Nezavisna općinska vijećnica Općine Otok 
Ivana Samardžić
Seget 50
21238 Otok (Dalmacija)
OIB  51938694517
Mobitel : 098/1694-300
Dana; 27.12.2018. 

PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. – 31.12.2019. 

Svoj program rada u Općinskom vijeću Općine Otok,  usmjerila sam na nadzor, 
kontrolu i potpori rada Općinske uprave. Sve aktivnosti i prioriteti za koje ću se 
boriti u Općinskom vijeću biti će usmjereni na poboljšanje životnog standarda 
mještana naše Općine i stvaranje uvjeta za život koji će zaustaviti trend 
iseljavanja mladih iz Općine Otok. 
Program i aktivnosti vezane za ostvarivanje tog programa realizirati ću na 
sljedeći način: 
- Prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća i aktivno sudjelovati u radu 
Općinskog vijeća. 
- Postavljati pitanja vezana za aktualne probleme u Općini i tražiti njihovo žurno
rješavanje. 
- Aktivno sudjelovati u raspravama vezanim za predložene točke Dnevnog reda. 
- Predlagati mjere na podizanju životnog standarda mještana Općine Otok. 
- Neposredno komunicirati s mještanima Općine radi utvrđivanja njihovih 
problema i potreba. 
- Komunicirati s građanima putem medija, konferencija za tisak i priopćenja. 
- Što bolje informiranosti mještana o svom radu i zalaganju u Općinskom vijeću.
- Humanitarno djelovati prema socijalno ugroženim skupinama u Općini. 
- Zalagati se za sveopći i ravnomjerni razvoj cjelokupnog 
područja Općine Otok.- Argumentirano kritizirati sve što nije 
dobro za razvoj općine, ali i   podržati sve što doprinosi njenom 
napretku.

                            Nezavisna općinska vijećnica Općine Otok: 
                                                Ivana Samardžić


