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PROGRAM RADA ZA 2018. GODINU
Prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća i uključivanje u raspravu i odlučivanje o
pojedinim točkama dnevnog reda, a poglavito o:
- izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2018. godinu,
- rebalansu Proračuna Općine Mala Subotica za 2018. godinu,
- drugim financijskim odlukama i zaključcima, te odlukama u sferi komunalnih djelatnosti iz
nadležnosti jedinice lokalne samouprave,
- usklađivanje temeljnih akata Općine sa zakonskim odredbama i drugo,
-nacrtu Proračuna Općine Mala Subotica za 2019. godinu.
Kontaktiranje s građanima glede njihovih upita ili prijedloga za rješavanje njihovih konkretnih
problema u naselju gdje žive.
Kontaktiranje s čelništvom Općine (načelnik, zamjenik, predsjednik Općinskog vijeća) i
predsjednicima Mjesnih odbora u rješavanju problema u pojedinom Mjesnom odboru, poglavito u
svezi komunalne infrastrukture i ostale komunalne problematike.
Zalagati se za sveopći gospodarski razvoj cjelokupnog područja Općine Mala Subotica.
Obavljati i druge aktivnosti u skladu sa Statutom Općine Mala Subotica.
PLAN OPĆINSKIH INVESTICIJA U MANDATU 2017. -2021.
1. Kanalizacija,
2. Širenje poduzetničke zone,
3. Energetska obnova zdravstvene stanice,
4. Izrada projektne dokumentacije Doma za starije i nemoćne osobe,
5. Realizacija projekta lovno – ribolovnog turizma,
6. Proširenje Dječjeg vrtića Potočnica i uvođenje jasličke skupine,
7. Rekonstrukcija vanjske ulične rasvjete (LED RASVJETA) u svim mjestima,
8. Sanacija smetlišta na području Općine,
9. Izrada projekata nerazvrstanih cesta i oborinske odvodnje,
10. Izgradnja širokopojasne internetske umreže.
PLAN INVESTICIJA U MJESNOM ODBORU MALA SUBOTICA U MANDATU 2017. -2021.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izrada projektne dokumentacije za Sportsko rekreacioni centar iza OŠ Tomaša Goričanca.
Izgradnja vatrogasnog spremišta i garaže na lokaciji starog veterinarskog punkta.
Izgradnja ceste od groblja Mala Subotica prema Poduzetničkoj zoni.
Izgradnja komunalne infrastrukture prema detaljnom planu u Novom naselju.
Rekonstrukcija raskršća Glavne ulice, ulice Braće Radić i ulice A. Stepinca.
Proširenje mosta na Trnavi u ulici Braće Radić,
Izgradnja oborinske odvodnje u Maloj Subotici.
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