
Program rada 

PROGRAM RADA NEZAVISNOG VIJEĆNIKA S NEZAVISNE LISTE TOMICA GLAVAŠ U 
MANDATU 2013.-2017. 
 
NEZAVISNI VIJEĆNIK: TOMICA GLAVAŠ 
  
UVOD: 
Nezavisni vijećnici izabrani na osnovi općeg biračkog prava na neposrednim izborima sukladno 
zakonu, na lokalnim izborima 2013.g., postaju članovi Općinskog vijeća Općine Bizovac kao 
nezavisni članovi. 

  

OPĆI DIO – PROGRAM RADA NEZAVISNOG VIJEĆNIKA NA RAZINI OPĆINSKOG VIJEĆA 
Općinsko vijeće donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine Bizovac te obavlja poslove 
sukladno zakonu i Statutu Općine Bizovac. 
Sukladno Statutu Općine Bizovac kao nezavisni vijećnik  u okviru samoupravnog djelokruga 
sudjelujem u : 
 Raspravi i donošenju Statuta Općine Bizovac i Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
 Donošenju odluka i drugih općih akata kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog 

djelokruga Općine Bizovac 

 Raspravi i predlaganju odluka o općinskim porezima i naknadama, te drugim prihodima od 
interesa za Općine Bizovac 

 Raspravama i predlaganju pri donošenju Proračuna i godišnjeg obračuna Proračuna 
Općine Bizovac 

 Utvrđivanju programa razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od interesa za Općine 
Bizovac 

 Raspravi i donošenju odluka o prostornom planiranju i drugim dokumentima prostornog 
uređenja od važnosti za Općine Bizovac 

 Donošenju Odluka o zaduživanju i davanju jamstva za Općine Bizovac 
 Donošenju Odluka o suradnji s drugim JLS, o pristupanju nacionalnim i međunarodnim 

udruženjima u skladu s zakonom 
 Biranju predsjednika Općine Bizovac i njegovih zamjenika 
 Osnivanju članova radnih tijela Općinskog vijeća, imenovanju i razrješenju drugih osoba 

određeno zakonom, drugim propisima i Statutom Općine 
 Donošenju odluke o ustroju upravnih tijela Općine 
 Uređenju mjesne samouprave 
 Donošenju odluka o osnivanju ustanova, trgovačkih društva, te drugih pravnih osoba (isto o 

njihovom prestanku djelovanja) za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 
djelatnosti od interesa za Općine Bizovac, te odlučivanju o njihovim statusnim promjenama 
i preoblikovanjima 

 Odlučivanju o stjecanju, prijenosu, kupnji i prodaji udjela, odnosno dionica u trgovačkim 
društvima ako zakonom, Statutom ili odlukom Općinskog vijeća nije drugačije određeno 

  Odlučivanju, prijenosu, te preuzimanju osnivačkih prava u skladu s zakonom ili Statutom 
Općine 

 Dodjeljivanju koncesija  u skladu s zakonom 
 Dodjeljivanju javnih priznanja Općine Bizovac ako statutom nije drugačije određeno 

 Donošenju odluke o raspisivanju lokalnog referenduma za područje Općine 
 Razmatranju stanja iz područja samoupravnog djelokruga Općine 
 Donošenju pojedinačnih i drugih akata iz samoupravnog djelokruga  Općine Bizovac 
 Obavljanju i drugih poslova određenih Statutom, zakonom ili drugim propisima 

  



  

  

POSEBNI DIO – PROGRAM AKTIVNOSTI NEZAVISNOG VIJEĆNIKA IZ SAMOUPRAVNOG 
DJELOKRUGA 
Vezano za samoupravni djelokrug  nezavisni vijećnik  obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 
neposredno ostvaruju potrebe građana, a nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, 
a vezani su za aktivnosti vezane za poticanje, te stvaranje uvjeta u područjima kako slijedi: 
uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, stvaranje uvjeta za gospodarski 
razvoj,  razvoj komunalne djelatnosti, promet i prometnu infrastrukturu, brigu o djeci,  socijalnu 
skrb, preventivnu  zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, šport i informiranje, 
zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu. 
  
  
Nezavisna lista, a time i nezavisni  vijećnik  u mandatu 2013.- 2017.g. ( program je 
istovjetan za svaku pojedinačnu godinu) posebno  se zalaže za: 

1. Ostvarivanje gospodarske mogućnosti Općine Bizovac i zadržavanja stabilnosti u 
recesiji (poticanjem postojećeg gospodarskog razvoja, smanjenjem opterećenja 
poduzetnicima i obrtnicima, opremanjem gospodarskih zona potrebnom infrastrukturom, 
privlačenjem novih investitora koji razvijaju nove tehnologije 

2. Stanogradnju i infrastrukturu koja će dovesti do ekološki osviještenog Općine Bizovac 
(riješiti zbrinjavanje otpada, završiti kanalizacijsku infrastrukturu u Općini Bizovac, urediti 
nerazvrstane ceste i nogostupe uz njih, unaprijediti vatrogasnu djelatnost ) 

3. Dovođenje Općine Bizovac do kulturnog i socijalnog sklada, promicanjem kulture, 
sporta i skrbi o kvaliteti življenja stanovnika Općine Bizovac (djelovati na očuvanju 

kulturne baštine, promicanju međunarodne kulturne suradnje, brinuti o starijim osobama, 
izgraditi nova dječja igrališta, poticati razvoj školskog športa i nadarenih športaša, pojačati 
skrb o socijalno ugroženim kategorijama stanovništva 

4. Zalaže se za razvoj mjesne samouprave  putem rada 6 mjesnih odbora na području 
Općine Bizovac kao oblikom neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju lokalnim 
poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. 

5. Obavljanje ostalih aktivnosti koje su u vezi s neposrednoj vezi s interesima općinske 
zajednice u svrhu njezinog gospodarskog, društvenog, kulturnog i socijalnog napretka. 

6. Suradnju s građanima, mjesnom samoupravom, svim javnim institucijama Općine 
Bizovac, trgovačkim društvima Ministarstvima, Državnom upravom, Sindikatima, Crkvom, 
udrugama civilnog društva, međunarodnim čimbenicima,  drugim sudionicima društva 
sukladno potrebama. 

7. Nezavisni vijećnik aktivno sudjeluje na općinskim manifestacijama, koncertima, 
predavanjima, seminarima i sl., a u središtu aktivnosti je građanin s kojim komunicira u 
svrhu ostvarivanja javnih potreba Općine Bizovac, objavljuje  i prezentira svoje aktivnosti u 
medijima. 

8. Zalaže se za provedbu projekata iz sredstava Europske unije i drugih izvora. 
  
Nezavisni vijećnik 
 

 
Tomica Glavaš, v.r. 

 


