
Goran Markić
Đure Varzića 7
35222 Gundinci
OIB: 72097478967

Gundinci, 31.12.2013.

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 značaja 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.

Vijećnik:

Goran Markić



Marko Kadić
M. Gupca 92
35 222 Gundinci
OIB:  224853398204

Gundinci, 31.12.2013.

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 značaja 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.

Vijećnik:

Marko Kadić



Ivan Mihić
Đ.Varzića 38
35 222 Gundinci
OIB:  80280761209

Gundinci, 31.12.2013.

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 značaja 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.

Vijećnik:

Ivan Mihić



Ismail Kurtiši
M. Gupca 113
35 222 Gundinci
OIB:  29331196636

Gundinci, 31.12.2013.

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 značaja 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.

Vijećnik:

Ismail Kurtiši


