
Goran Markić
Đure Varzića 7
35222 Gundinci
OIB: 72097478967

Gundinci, 3l. prosinca 2014. godine

Vijećnik u općinskom vijeću općine Gundinci

IZJAVA O DONACIJAMA

kojom ja, Goran Markić, kao nezavisni vijećnik u općinskom vijeću općine Gundinci
razdoblju od 01. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. izabran s Liste grupe birača - nositelj
liste Stjepan Užarević, izjavljujem da nisam primio nikakav oblik donacije od pravnih i
fizičkih osoba.

Goran Markić



Goran Markić
Đure anića 7
35 222 Gundinci
OIB: 72097478967

Gundinci, 09.08.2013.

Vijećnik u općinskom vijeću općine Gundinci, izabran s Liste grupe birača - nositelj liste Stjepan
Užarević

PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2013.-2017.g

Donosim Program rada za mandatno razdoblje 2013.-2017. godine, vijećnika u općinskom
vijeću općine Gundinci izabranog s Liste grupe birača - nositelj liste Stjepan Užarević.

OPCI DIO - PROGRAM RADA NA RAZINI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
GUNDINCI

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo regionalne samouprave, koje
donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti općine Gundinci, te obavlja i druge poslove u
skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Kao općinski vijećnik sudjelujem u radu općinskog vijeća i u moje opće poslove
ubrajaju se svi poslovi općinskog vijeća koja donosi:

• proračun i odluku o izvršenju proračuna,
• godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
• odluku o privremenom financiranju,
• odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine
• osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i
druge osobe određene zakonom, drugim propis om ili statutom
• uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela općine
• osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu
• nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine
• donosi Odluku o izvršenju proračuna, nadzire izvršenje proračuna, te svrsishodnu
uporabu proračunskih sredstava,
• donosi Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
općine u skladu sa zakonom,
• odlučuje o stjecanju i prodaji kapitalnih ulaganja, te zaduživanju u trgovačkim
društvima i davanju jamstava sukladno Zakonu o proračunu i drugim propisima
• odlučuje o zaduživanju općine,
• odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija ukupna vrijednost
prelazi preko 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi u
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je
pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna, te ako su stjecanje i otuđivanje
planirana u proračunu, a stjecanje. i otuđivanje nekretnina i pokretnina provedeno u
skladu sa zakonskim propisima,
• raspravlja o radu načelnika općine,
• bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike općinskog vijeća,
• donosi Program i plan rada općinskog vijeća,



• donosi Prostorni plan općine i ostale prostorne dokumente u skladu sa
Zakonom,
• donosi Izvješće, planove i programe, te druge dokumente u skladu sa Zakonom o
zaštiti okoliša, Zakona o otpadu i drugim propisima,
• daje inicijative za promjenu područja općine po prethodno pribavljenom mišljenju
stanovništva na području za koje se promjena traži,

POSEBNI DIO - PROGRAM AKTIVNOSTI IZ SAMOUPRA VNOG DJELOKRUGA

Vezano za samoupravni djelokrug obavljam poslove regionalnog značaja kojima se
ostvaruju potrebe stanovnika općine, a nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim
tijelima, ili lokalnoj samoupravi, te su vezani za aktivnosti poticanja, te stvaranja boljih
uvjeta u raznim područjima života stanovnika općine Gundinci.

Kandidacijska lista grupe birača - nositelj Stjepan Užarević, a time i ja kao općinski
vijećnik u mandatu 2013.-2017g. posebno se zalažem za:

• vjerodostojnost,ozbiljnost i odgovornost za javno izgovorenu riječ i djela koja je
slijede, realnost u pristupu, predan i ozbiljan rad i pravodobno informiranje javnosti o
svim bitnim pitanjima.
rad na općem dobru i stavljanje interesa stanovnika općine iznad ostalih interesa.
suradničku(participativnu) demokraciju koja pridonosi oblikovanju aktivnih
svjesnih građana.
iskorištavanje financijskih i poslovnih prilika koje nam se otvaraju kroz EU
fondove a kojima bi se mogli financirati mnogi projekti, spomenici, zgrade i prostori
od značaja za općinu (ulaganje u edukaciju ljudskog potencijala radi stjecanja
potrebnih znanja za efikasno povlačenje sredstava iz EU fondova
komunikaciju sa stanovnicima općine Gundinci i artikuliranje njihovih problema kroz
pitanja vijećnika na sjednicama općinskog vijeća.
djelovanja kroz održavanje skupova, tribina i prigodnih domjenaka, a sve u cilju
promicanja i ostvarivanja programskih ciljeva za razdoblje 2013.-2017.
političku promidžbu i djelovanja kroz tiskanje letaka, brošura i oglašavanje u
medijima, a sve u cilju promicanja i ostvarivanja programskih ciljeva za mandatno
razdoblje 2013.-2017 godine
odlaske na seminare, savjetovanja i simpozije radi kvalitetnog educiranja u svrhu
kompetentnijeg političkog djelovanja
Posebno je važno ojačati kapacitete organizacija za osmišljavanje projektnih
ideja, ispunjavanje detaljnih projektnih prijava, učinkovitu provedbu projekata
te stvaranje partnerske i informacijske mreže za uspješno upravljanje EU
projektima.
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•

•

•

•

•

Goran Markić



Goran Markić
Đure Varzića 7
35222 Gundinci
om: 72097478967

Gundinci,31.12.2014

Vijećnik u općinskom vijeću općine Gundinci, izabran s Liste Grupe birača - nositelj liste
Stjepan Užarević.

GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2014. GODINU

Godišnji program rada za 2014. godinu, vijećnik u općinskom vijeću općine Gundinci,
izabranog s liste Grupe birača - nositelj liste Stjepan Užarević, obuhvaća zalaganje za:

iskorištavanje financijskih i poslovnih prilika koje nam se otvaraju kroz EU
fondove a kojima bi se mogli financirati mnogi projekti, spomenici, zgrade i prostori
od značaj a za općinu Gundinci,
ulaganje u edukaciju ljudskog potencijala radi stjecanja potrebnih znanja za
efikasno povlačenje sredstava iz EU fondova,
provedbu aktivnosti vezanih uz opće društvene potrebe općine Gundinci,
predlaganje mjera za unapređenje života ljudi kroz poticanje djelatnosti u turizmu i
kulturi, odgoju, obrazovanju i sportu, zaštiti i unapređenju okoliša, zdravstvu i
socijalnoj skrbi, na sjednicama općinskog vijeća općine Gundinci,
podržavanje raznih akcija kulturnih, sportskih i drugih udruga koje imaju za cilj
unapređenje zajednice
sastanci sa stanovnicima općine Gundinci i artikuliranje njihove problematike kroz
pitanja vijećnika na sjednicama općinskog vijeća,
proučavanje materijala i priprema prijedloga Odluka i Zaključaka na način
propisan Statutom i Poslovnikom općine Gundinci programskih ciljeva i unaprjeđenja
života općine Gundinci,
educiranje i ostala obrazovanja u svrhu kompetetnijeg političkog djelovanja
organiziranje javnog skupa radi informiranja javnosti o dosadašnjem političkom
djelovanju, ispunjavanju programskih ciljeva i planovima za političko djelovanje u
2014.g.

Potrebna sredstva za navedene aktivnosti, temeljit će se prvenstveno na sredstvima za redovno
financiranje političkih stranaka i članova općinskog vijeća izabranih s Liste grupe birača,
koja mi se kao vijećniku izabranom s Liste grupe birača, dodjele sukladno važećim
zakonskim propisima. Cilj je doprinijeti razvoju općine, a svojim djelovanjem i zalaganjem u
radu općinskog vijeća težiti poboljšanju života na području cijelog sela.

oran Markić



Goran Markić
Đure Varzića 7
35 222 Gundinci
OIB: 72097478967

Gundinci, 31. prosinac 2014.

Vijećnik sam u općinskom vijeću općine Gundinci, izabran s Liste grupe birača - nositelj liste
Stjepan Užarević.

FINANCIJSKI PLAN
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Financijski plan izrađen je na temelju sredstava koja su dodijeljena za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i članova općinskog vijeća općine Gundinci izabranih s Liste
grupe birača.

PRIHODI PLANIRANI IZNOS
Prihodi po posebnim propisima iz proračuna 2272,72 kn
Općine Gundinci
Prenesena sredstva iz 2013. godine 0,00 kn
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI

RASHODI
Uredski materijal i ostali mat. rashodi
Educiranje i ostala obrazovanja
Naknade troškova službenih putovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Reprezentacij e 2272,72
Politička promidžba kroz tiskani materijal i
oglašavanje u medijima u cilju promicanja i
ostvarivanja programskih ciljeva
Tekuće donacije
Ostali troškovi
UKUPNO PLANIRANI RASHODI 2272,72

Goran Markić



GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
(G-FIN-IZVJ)

za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.

Ime i prezime člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s
liste grupe birača: Goran Markić

OIB člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe
birača: 72097478967

Naziv predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave:
Općinsko vijeće općine Gundinci

1.2.2.

2.272,72 kn
o

2 4
PRIHODI (AOP 002 + 003 + 008)
Vlastita sredstva
rihodi od donacija (AOP 004 + 005 +006 + 007)

od pravnih osoba u novcu

o
od pravnih osoba u obliku proizvoda ili usluga

1.2.3. od fizičkih osoba u novcu
o

o1.2.4.
1.3.
2.
2.1.

od fizičkih osoba u obliku proizvoda ili usluga

2.273
stali prihodi

SH I (AOP 010 + 014 + 019)
Materijalni rashodi (AOP 011 + 012 + 013)

Naknade troškova volonterima

o

2.1.1. Službena putovanja
2.1.2.

o
o

o.1.3.
2.2.
2.2.1.

o

oUsluge promidžbe i informiranja
od toga troškovi oglašavanja2.2.1.1.

.2.3.
Intelektualne i osobne usluge2.2.2.

o
o
oOstale usluge

ta nas o 1

o

Potpis člana predstavničkog tijelajedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste
grupe birača

Osoba za kontaktiranje : Goran Markić
Telefon za kontakt: 0911738-1935
Telefax:
E-pošta: hercegovac0903@gmail.com

Potvrda primitka



Obrazac IZ-O
Goran Markić izabran s Liste grupe birača - nositelj liste Stjepan Užarević.
Naziv političke stranke/nezavisnog zastupnika/člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača

Gundinci, Đure Varzića 7 35222 Gundinci
Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta/adresa

72097478967 HR192340009351 04811 03
OIB političke stranke/nezavisnog zastupnika/člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave izabranog s liste grupe birača

Broj posebnog računa za financiranje političkog djelovanja

Bra 1
IZVJEŠĆE PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA

u razdoblju od 01.01.2014 do 31.12.2014

31.12.2014
I

VrlO
(mjesto i datum sastavljanja) (pečat i potpis odgovorne osobe)


