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ČLAN OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE PIĆAN IZABRAN S 

LISTE GRUPE BIRAČA 

 

 

PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 

 
Članovi moje liste grupe birača sastajat će se periodično da bi zajedno razmotrili stanje na 

području Općine, prenijeli saznanja o potrebama i interesima mještana predstavniku grupe 

birača koji je član u Općinskom vijeću, kako bi se on/ona sukladno tome mogao zalagati za 

potrebe i interese mještana na sjednicama Općinskog vijeća. 

 

Članovi liste grupe birača biti će u konstantnom kontaktu sa mještanima kako bi bili 

pravovremeno informirani o njihovim problemima. Iznimno, po potrebi će se članovi liste 

grupe birača sastajati i izvanredno.  

 

Predstavnik grupe birača koji je član Općinskog vijeća iznosit će na vijeću zapažene probleme 

koji egzistiraju na području Općine, sastavljati prijedloge rješenja istih te ih i predlagati 

Općinskom vijeću.  

 

Posebna će se pažnja poklanjati rješavanju problema ugroženih skupina građana.  

 

Predstavnik grupe birača koji je član Općinskog vijeća prenosit će mještanima obavijesti o 

aktivnostima Općine Pićan koje su za njih od značaja i o novinama u propisima i odlukama 

Općine.  

 

Predstavnik grupe birača koji je član Općinskog vijeća prisustvovat će sjednicama Općinskog 

vijeća, pripremati potrebne materijale i aktivno sudjelovati. Na periodičnim sastancima 

prenosit će ostalim članovima kratak izvještaj sa održanih sjednica vijeća.  

 

Predstavnik grupe birača koji je član Općinskog vijeća zalagat će se za ostvarenje 

Predizbornog programa liste grupe birača.  

 

U svom će se radu na sjednicama Općinskog vijeća predstavnik grupe birača rukovoditi 

isključivo dobrobiti građana Općine Pićan.  

 

Članovi liste grupe birača prisustvovat će potrebnim edukacijama, sudjelovati u organizaciji 

manifestacija, baviti se humanitarnim radom, sudjelovati u radu općinskih tijela. 

 

U izbornoj godini 2021. lista će sastaviti izvještaj o realiziranom programu za razdoblje od 

2017. do 2021., izraditi svoj novi Predizborni program, dogovoriti marketinške aktivnosti za 

predizbornu promidžbu, sastaviti novu listu grupe birača i izabrati nositelja liste.  

 

Troškovi rada liste grupe birača financirati će se vlastitim sredstvima i donacijama Općine 

Pićan koje proizlaze iz zakonske odredbe o redovitom godišnjem financiranju JLS političkih 

stranaka i članova predstavničkih tijela . 
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