ANKICA KROLO
GORNJI MUĆ BB
21203 DONJI MUĆ
OIB:93401382735

Program rada za mandatno razdoblje 2013-2017.godine
Nezavisni članovi općinskog vijeća izabrani sa Kandidacijske liste grupe birača čiji je nositelj
liste bio Filip Stupalo u svom će djelovanju poticati ostvarivanje potreba građana, a
naročito poslove koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području, te
- ostale poslove u skladu s posebnim zakonima.
Nezavisni članovi općinskog vijeća izabrani sa Kandidacijske liste grupe birača čiji je nositelj
liste bio Filip Stupalo u svom će djelovanju sudjelovati u radu na točkama dnevnog reda
vezanih uz:
Statut Općine, Poslovnik, proračun, Odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz
samoupravnog djelokruga općine, javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe
za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za
Općinu Muć, ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela grada, biranje i razrješenje predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća, osnivanje radnih tijela, biranje i razrješenje članove tih
tijela, te biranje, imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih zakonom, drugim propisom
ili statutom,odlučivanje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom
imovinom Općine Muć, nadziranje materijalnog i financijskog poslovanja Općine,donošenju
dokumenta prostornog uređenja grada,davanju suglasnosti na statute i druge akte ustanova i
drugih pravnih osoba, donošenju odluka o suradnji s drugim jedinicama lokalne
samouprave,dodjeljivanje javnih priznanja, obavljanje drugih poslova iz svog djelokruga.

Nezavisni član Općinskog vijeća
Općine Muć
___________________________
Ankica Krolo

ANKICA KROLO
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21203 DONJI MUĆ
OIB:93401382735

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. godinu
Financijskim planom za 2013. Godinu, kao nezavisni vijećnik Općinskog vijeća Općine Muć,
ne predviđam prikupljanje novčanih donacija, donacija proizvoda ili
pružanja usluga bez naplate od strane pravnih i fizičkih osoba te prihoda predviđenih u
Proračunu Općine Muć za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog
vijeća.

R.br.

OPIS

PLANIRANI
IZNOSI

1

2

3

1.

PRIHODI

1.2.

prihodi po posebnim propisima iz
proračuna

0,00

Stanje na računu 31.12.2012.

0,00

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI

0,00 kn

2.

RASHODI

2.1.

donacije u novcu

0,00

2.2.

donacije u naravi

0,00

2.3.

materijalni rashodi

0,00

UKUPNO PLANIRANI RASHODI

0,00 kn

ANKICA KROLO
GORNJI MUĆ BB
21203 DONJI MUĆ
OIB:93401382735

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. godinu
Financijskim planom za 2014. godinu, kao nezavisni član Općinskog vijeća Općine Muć,
predviđeni su mi prihodi u Proračunu Općine Muć za financiranje političkih stranaka i
nezavisnih članova Općinskog vijeća.
Planirana sredstva namjeravam utrošiti u materijalne troškove koji mi budu potrebni za rad.

R.br.

OPIS

PLANIRANI
IZNOSI

1

2

3

1.

PRIHODI

1.2.

prihodi po posebnim propisima iz
proračuna

825,00
0,00

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI

0,00 kn

2.

RASHODI

2.1.

donacije u novcu

0,00

2.2.

donacije u naravi

0,00

2.3.

materijalni rashodi

825,00

UKUPNO PLANIRANI RASHODI

Donji Muć,20.02.2014.

825,00 kn

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
(G-FIN-IZVJ)
za razdoblje od 21.06 do 31.12.2013.godine
Ime i prezime člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
izabranog s liste grupe birača : ANKICA KROLO
OIB člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste
grupe birača: 93401382735
Naziv predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave: OPĆINSKO
VIJEĆE OPĆINE MUĆ

R.br.
1
1.
1.1.

OPIS

2
PRIHODI (AOP 002 + 003 + 008)
Vlastita sredstva
Prihodi od donacija (AOP 004 + 005 +006 +
1.2.
007)
1.2.1.
od pravnih osoba u novcu
1.2.2.
od pravnih osoba u obliku proizvoda ili usluga
1.2.3.
od fizičkih osoba u novcu
1.2.4.
od fizičkih osoba u obliku proizvoda ili usluga
1.3.
Ostali prihodi
2.
RASHODI (AOP 010 + 014 + 019)
2.1.
Materijalni rashodi (AOP 011 + 012 + 013)
2.1.1.
Službena putovanja
2.1.2.
Naknade troškova volonterima
2.1.3.
Ostali rashodi
2.2.
Rashodi za usluge (AOP 015 + 017 + 018)
2.2.1.
Usluge promidžbe i informiranja
2.2.1.1. od toga troškovi oglašavanja
2.2.2.
Intelektualne i osobne usluge
2.2.3.
Ostale usluge
2.3.
Ostali rashodi
VIŠAK PRIHODA (AOP 001 – 009)
MANJAK PRIHODA (AOP 009 – 001)

AOP IZNOS
3
4
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

0

0

0
0

0

0
0

Potpis člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne(regionalne)samouprave izabranog sa
liste grupe birača:
Osoba za kontaktiranje: Ankica Krolo
Telefon za kontakt: 0989167375
Telefax:
E-pošta:
Potvrda primitka

ANKICA KROLO
GORNJI MUĆ BB
21203 DONJI MUĆ
OIB:93401382735

PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE OD 21.06.2013-31.12.2013
Program rada za razdoblje od 21.06.-31.12.2013.godine,kao nezavisnog člana Općinskog
vijeća Općine Muć,izabranog sa Kandidacijske liste grupe birača-nositelja liste:Filip Stupalo
-

-

Provedba aktivnosti vezanih za opće društvene potrebe Općine Muć,predlaganje
mjera za unapređenje života ljudi kroz poticanje djelatnosti u
kulturi,odgoju,obrazovanju,sportu,zaštiti okoliša,zdravstvu i socijalnoj skrbi,na
sjednicama Općinskog vijeća Općine Muć.
Podržavanje svih aktivnosti kulturnih,sportskih i drugih udruga kojima je cilj
unaprjeđenje zajednice.
Sastanci sa mještanima i izlaganje njihovih problema na sjednicama Općinskog
vijeća
Proučavanje materijala i priprema prijedloga Odluka i Zaključaka na način propisan
Statutom i Poslovnikom u skladu sa zakonskim propisima.
Sudjelovanje u radu radnih tijela Općinskog vijeća i donošenje kvalitetnih,razvojnih
zaključaka i prijedloga.
Sudjelovanje u raspravama na sjednicama Općinskog vijeća uvijek zastupajući ciljeve
programa i interesa općine.

Cilj je doprinijeti razvoju Općine,a svojim djelovanjem i zalaganjem u radu općinskog vijeća
Općine Muć težiti poboljšanju životnih standarda Općine Muć.

Nezavisni član Općinskog vijeća
Općine Muć
___________________________
Ankica Krolo

ANKICA KROLO
GORNJI MUĆ BB
21203 DONJI MUĆ
OIB:93401382735

PROGRAM RADA ZA 2014. godinu
(od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine)
Programom rada za 2014. godinu definirani su ciljevi koji će se promicati kroz djelovanje
u Općinskom vijeću Općine Muć.
1. Program obuhvaća dio aktivnosti iz Programa za mandatno razdoblje 2013. do 2017.
godine u dijelu:
• Kvaliteta života stanovništva – razvoj zajednice
• Infrastrukturna opremljenost
• Razvoj gospodarstva
• Razvoj turizma
• Prostorno planiranje
• Obrazovanje
• Socijalne i druge pomoći
• Potpore udrugama građana
• Informatizacija ureda i stručno osposobljavanje djelatnika
• Sudjelovanje u radu Općinskog vijeća Općine Muć i informiranje javnosti
2. Aktivno sudjelovanje u donošenju akata iz domene:
• komunalnog gospodarstva,
• financija (proračun i izvršenje proračuna – obračun proračuna)
• zaštite okoliša
• gospodarskog razvoja Općine Muć
• donošenja akata koji obvezuju građane ili im daju određena prava i pogodnosti
• donošenju svih drugih akata u nadležnosti Općine Muć
3. Nazočnost na sjednicama Općinskog vijeća Općine Muć
4. Nazočnost na svim sjednicama i aktivno sudjelovanje u radu radnih tijela u koja sam
imenovan od strane Općinskog vijeća Općine Muć i Općinskog načelnika
5. Kontakti s građanima koje ću obavljati kao vijećnik Općinskog vijeća zastupajući njihove
interese u okviru zakona, pri donošenju akata na Općinskom vijeću

Nezavisni član Općinskog vijeća
Općine Muć
___________________________
Ankica Krolo

