REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONAVLE
Nezavisni općinski vijećnik – Vlaho Mihatović
OIB: 37237641815

PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE OD 2017. -2021. godine

Ja, Vlaho Mihatović iz Grude, Bačev do 31, vijećnik u Općinskom vijeću Općine Konavle
izabran sa Nezavisne liste grupe birača - nositelj liste Luka Korda za mandatno razdoblje 2017. 2021. godine donosim PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2017. - 2021.
godinu.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo jedinice lokalne samouprave koje donosi
odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i
Statutom Općine. Kao općinski vijećnik sudjelujem u radu Općinskog vijeća i u moje zadaće i
dužnosti ubrajaju se svi poslovi Općinskog vijeća koje donosi: Statut Općine, Poslovnik o radu,
Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, Proračun
i Odluku o izvršenju proračuna, uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela i službi, donosi
Odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika, osniva javne ustanove, ustanove,
trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od interesa
za Općinu, raspisuje lokalni referendum, donosi Odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji sa
drugim jedinicama lokalne samouprave, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike
Općinskog vijeća, bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća, odlučuje o
pokroviteljstvu Općine, dodjeljuje javna priznanja, donosi druge opće akte koji su mu stavljeni u
djelokrug zakonom i podzakonskim aktima i dr.
Vezano za samoupravni djelokrug, kao vijećnik, obavljat ću poslove od lokalnog značaja kojima
se ostvaruju potrebe stanovnika Općine Konavle, a koji nisu zakonom dodijeljeni državnim
tijelima, koji se tiču aktivnosti poticanja i stvaranja boljih uvjeta u raznim područjima života
stanovnika Općine Konavle. Radit ću na ostvarivanju programskih ciljeva i zadaća Nezavisne
liste grupe birača - nositelj liste Luka Korda. Ciljeve ću ostvarivati kroz sudjelovanje na
sastancima mjesnih odbora, grupa građana, udruga, a kako bi kvalitetnije sudjelovao u donošenju
odluka u Općinskom vijeću Općine Konavle. Kroz kontinuiran rad prepoznat ću potrebe
stanovnika i gospodarstvenika Općine, te njihove opravdane zahtjeve i prijedloge ugraditi u teme
koje će se raspravljati na sjednicama Općinskog vijeća. Ustrajat ću na predlaganju i usvajanju
mjera i postupaka kojima se osigurava pomoć najpotrebitijima, naročito umirovljenicima,
osobama starije životne dobi, kao i svim osobama koje imaju potrebu za socijalnom i drugom
pomoći. Posebno ću inzistirati na njegovanju uspomene na žrtvu hrvatskih branitelja iz

Domovinskog rata, HRVI-a, obitelji poginulih i zatočenih hrvatskih branitelja i prigodno
obilježavati obljetnice događanja iz Domovinskog rata na području Općine Konavle. Nastojat ću
kroz sve ove aktivnosti biti dostojan povjerenja i obveze koja nam je data od strane birača sa
područja Općine, a čije interese u stvari zastupamo i iznosimo.
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