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Ploče  
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Član Gradskog vijeća Grada Ploča, izabran s kandidacijske liste grupe birača, kojoj je nositelj 

Dalibor Žderić, temeljem članka 28. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i 

izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17) donosi:  

  
  

GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2018. GODINU 
  

  

U mandatnom razdoblju 01.01.-31.12.2018. godini kao vijećnik Gradskog vijeća Grada Ploča 

zalagat ću se i obavljati sljedeće:  

           

Tijekom 2018. godine planira se sudjelovanje u radu na redovitim i tematskim sjednicama, te u 

radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Ploča. Osim navedenog, planira se sudjelovanje u 

aktivnostima kroz rad na raznim sastancima ili drugim skupovima s ciljem razmatranja općeg 

stanja u Gradu Pločama te davanja prijedloga za poboljšanje, kao i iniciranje i priprema tematskih 

sjednica Gradskog vijeća. Težište rada će biti usmjereno na rješavanje komunalne problematike 

te na pomaganje ugroženim skupinama ili pojedincima. 

 

Posebni ciljevi koji Programa rada za 2018. godinu su: 

- zalaganje za stvaranje kvalitetne komunalne infrastrukture kao preduvjeta gospodarskog 

razvoja i otvaranja novih radnih mjesta, 

- sudjelovanje u izradi i provedbi planiranih projekata, 

- racionalno i transparentno trošenje financijskih sredstava, 

- sudjelovanje u radu Gradskog vijeća Grada Ploča. 

 

Sukladno navedenom programu rada, financijska sredstava koja budu uprihođena iz gradskog 

proračuna temeljem odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 

24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17) biti će dostatna za podmirenje tekućih troškova. 

 

 

U Pločama, 3. srpnja 2017. godine  

 

Dalibor Žderić 
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Dalibor Žderić, temeljem članka 28 stavka 2 Zakona o financiranju političkih aktivnosti i 
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            FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU  

  
Financijski plan temelji se na sredstvima koja se dodjeljuju za redovito godišnje 

financiranje članova Gradskog vijeća Grada Ploča iz Proračuna Grada Ploča. Sredstva za 

redovito godišnje financiranje uplaćuju se na poseban račun pojedinog člana predstavničkog 

tijela jedinice lokalne samouprave izabrane s kandidacijske liste grupe birača.  

  

Obračunsko razdoblje: 01.01.2018. – 31.12.2018.  

  
PRIHODI  Planirani iznos  

Prihodi po posebnim propisima i Odlukama 

iz Proračuna Grada Ploča   
3.840,00kn  

UKUPNO PRIHODA  3.840,00kn  

  

RASHODI  Planirani iznos  

Bankarske usluge i usluge platnog prometa  
  30,00kn  

Politička promidžba kroz tiskani materijal i 

oglašavanje u medijima u cilju promicanja i 

ostvarivanja programskih ciljeva  

  

0,00kn  

Ostali troškovi  1.810,00kn  

Redovna djelatnost  2.000,00kn  

UKUPNO RASHODA  3.840,00kn  

 

 

 

U Pločama, 3. srpnja 2017. godine  

 

Dalibor Žderić 

  


