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Kandidat za općinskog načelnika:
Božo Lasić 

Kandidat za zamjenika općinskog načelnika:
Ivo Radonić 

Lista za Općinsko vijeće: 
 1. Božo Lasić
 2. Ivo Simović
 3. Juraj Magud 
 4. Paula (Miljanić) Janović 
 5. Pero Kapetanić
 6. Mario Dimnić
 7. Ivo Cvjetković
 8. Petar Obad

 9. Vlaho Ljutić
 10. Tea Đurović - Azinović
 11. Nikola – Nikša Kojan
 12. Ivan Rodić
 13. Miho Orepić
 14. Vlaho Trtoman
 15. Pero Grbić

Jeste li znali? 
• Kako je općina Konavle među deset najvećih općina u Republici Hrvatskoj po broju 

stanovnika.
• Kako je Institut za javne financije, proračun Općine Konavle proglasio jednim od 

najtransparentnijih proračuna u odnosu na svih 576 lokalnih proračuna u Republici 
Hrvatskoj.

• Kako je općina Konavle prva općina po indeksu razvijenosti u Dubrovačko 
neretvanskoj županiji.

• Kako je općina Konavle druga općina u Hrvatskoj po broju poduzetnika na 1000 
radno sposobnih stanovnika.

• Kako se iz općinskoga proračuna Općine Konavle prosječno godišnje stipendira 90 
studenata.

• Kako je općina Konavle druga općina u Hrvatskoj po broju visoko obrazovanih 
stanovnika u odnosu na ukupan broj stanovnika.

• Kako općina Konavle iz svojeg proračuna pokriva 78 posto ekonomske cijene vrtića 
što ukupno godišnje iznosi 8,5 milijuna kuna godišnje.

• Kako Općina Konavle ima najveća ulaganja u komunalnu infrastrukturu u odnosu 
na broj stanovnika u Republici Hrvatskoj .

• Kako Općina Konavle skrbi za 230 km vodovoda i 20 km kanalizacije.
• Kako je u općini Konavle prosječan dohodak po stanovništvu jedan od najvećih u 

Republici Hrvatskoj.
• Kako je u općini Konavle jedna od najnižih stopa nezaposlenosti u Republici 

Hrvatskoj.

Sve ovo ostvarili smo i uspjeli uz Vašu podršku, te neka ovako i nadalje ostane, neka 
Konavle budu u dobrim rukama! 

Da će ovako i nadalje ostati jamče vam sljedeći kandidati: 



HRVATSKA 
DEMOKRATSKA 

ZAJEDNICA 
KONAVLE

IZBORNI PROGRAM 2017.

Svibanj, 2017.



Drage Konavoke i Konavljani, 

pred Vama se nalazi Program Hrvatske demokratske zajednice Konavala 
za razdoblje 2017.–2021. Program sadrži mjere kojima u sljedeće četiri 
godine želimo zajedno s Vama unaprijediti i modernizirati Konavle te ih 
napraviti još ugodnijim mjestom za življenje.

Kao kandidat HDZ-a za općinskog načelnika Općine Konavle, predstav-
ljam Vam naš Program kojim tražimo Vaše povjerenje na izborima koji će 
se održati u nedjelju, 21. svibnja 2017. godine.

HDZ je u Konavlima do sada predvodio ostvarenje najvažnijih strateških 
ciljeva u prijelomnim povijesnim trenutcima od završetka Domovinskog 
rata do danas. Osim obnove spaljenih domova, izgradnje i obnove ko-
munalne infrastrukture, upornim smo radom, zajedno s vama, općinu Ko-
navle svrstali u sam vrh najrazvijenih općina u Hrvatskoj. No, posao time 
nije završen. Štoviše, sada je trenutak za novi iskorak. 

Konavle su općina radišnih i dobronamjernih ljudi koji vole svoje i uvaža-
vaju druge, a sada je vrijeme za otvaranje novog poglavlja kojim ćemo 
odgovoriti na ključne izazove suvremenog društva u drugom desetljeću 
21. stoljeća.

Svjesni smo najvećih potreba, osobito kad je riječ o povećanju zapo-
slenosti, posebno mladih i školovanih te pružanju pomoći najranjivijim 
društvenim skupinama.

Sve ciljeve koje smo postavili ostvarit ćemo vjerodostojnim ljudima i kvali-
tetnim Programom. Naš Program utemeljen je na konkretnim podlogama 
i činjenicama tako da možemo s punom odgovornošću poručiti kako je 
riječ o programu koji je razvojan i vrlo ambiciozan, ali ostvariv. Njegov 
glavni cilj je oživljavanje vizije naprednih i uspješnih Konavala, jednakih 
mogućnosti za sve koji svojim radom žele zajednički boljitak. 

Uvjeren sam kako će naša jasna vizija i naš Program zadobiti Vaše po-
vjerenje i kako ćemo nakon 21. svibnja 2017. godine, zajedno s Vama 
nastaviti s realizacijom već započetih i novih projekata.

Kandidat za načelnika Općine Konavle: 

Božo Lasić



PROGRAM GOSPODARSKOG RASTA 

Gospodarski rast je apsolutni prioritet Programa Hrvatske demo-
kratske zajednice Konavala za razdoblje 2017.–2021., stoga do-
nosimo popis trenutnih i budućih projekata koji će potaknuti otva-
ranje novih radnih mjesta u našoj općini: 

 □ Potpore za razvoj samozapošljavanja u seoskom turizmu, po-
sebice obiteljskim gospodarstvima

 □ Projekt Konavle 365 kako bi se potaknula bolja popunjenost pri-
vatnog smještaja i hotelskih kapaciteta izvan glavne turističke 
sezone - Općina Konavle u suradnji s Turističkom zajednicom 
brendira Konavle kao privlačnu cjelogodišnju destinaciju sport-
skog, zdravstvenog i kulturnog turizma

 □ Razvoj i određivanje točnih lokacija kroz prostorno plansku do-
kumentaciju za izgradnju objekata, kroz javno-privatno partner-
stvo, a u svrhu razvijanja zdravstvenog turizma

 □ Izraditi posebnu studiju i strategiju razvoja poljoprivrede za po-
dručje općine Konavle - u izradu uključiti stručnjake i poljopri-
vrednike kako bi se konačno postigao željeni cilj: revitalizacija 
poljoprivredne proizvodnje u općini Konavle

 □ Potaknuti suradnju s poljoprivrednom zadrugom Frano Supilo 
i ostalim zadrugama u cilju njegovanja ideje zadrugarstva, te 
poticanja proizvodnje poljoprivrednih proizvoda i njihovog pla-
smana na tržište

 □ Dodatni poticaji OPG-ovima za proizvodnju tradicionalnih kona-
voskih proizvoda

 □ Posebni financijski poticaji OPG-ovima kako bi se osigurali od 
elementarnih nepogoda

 □ Poticajne mjere za samozapošljavanje

 □ U suradnji s Vladom RH aktiviranje državne imovine sa svrhom 
realizacije poduzetničkih pothvata/zona



 □ Aktiviranje općinske imovine u službi širih javnih potreba

 □ Rješavanje imovinsko-pravih odnosa i revitalizacija Konavo-
skog polja putem projekta navodnjavanja

PROGRAM RAZVOJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

U Općini Konavle i do sada smo pridavali veliku pažnju izgradnji 
komunalne infrastrukture zbog poboljšanja kvalitete života svih 
stanovnika Konavala. Kako s tom praksom planiramo i dalje na-
staviti donosimo detaljan popis započetih i planiranih projekata 
komunalne infrastrukture na području općine Konavle. 

PLANIRANI I ZAPOČETI PROJEKTI:

 □ Izrada i usklađivanje prostorno-planske dokumentacije kao te-
melja svih razvojnih programa Općine Konavle. 

Početak i dovršetak izgradnje kanalizacije u: 
• Ljutoj – dokumentacija u izradi 
• Moluntu - dokumentacija u pripremi i planirana izrada prijave 

do kraja godine
• Grudi - ishođene sve dozvole i projekt prijavljen na subvenciju 

od strane EU fondova kroz mjeru 7.2
• Čilipima - u tijeku je priprema izgradnje kolektora za zračnu 

luku - namjeravamo spojiti Čilipe i Močiće 
• Močićima 
• Cavtatu - izgradnja kanalizacije u ulici Frana Laureana i S. 

S. Kranjčevića

 □ Izgradnja vodovoda:

• Kuna
• U svim mjestima koja nisu obuhvaćena vodovodnom mre-

žom, a postoji mogućnost obaviti kaptažu na lokalnim izvori-
ma (Bani, Palje brdo)



 □ Rekonstrukcija crpne stanice Prahivac

 □ Izgradnja Reciklažnog dvorišta na predjelu bivše farme u Kona-
voskom polju - izrađen projekt i usvojen UPU Kopačica

 □ U iduće četiri godine posebno organizirati i provoditi razdvaja-
nje otpada kako u gospodarskim subjektima tako i u kućanstvi-
ma s ciljem očuvanja Konavala od svih vrsta zagađenja

 □ Izgradnja Vatrogasnog doma na Grudi

 □ Izgradnja tržnice i ribarnice

 □ Završetak izgradnje zgrade Općine u Cavtatu

 □ Uređenje plaža i preuzimanje skrbi nad istima (Pasjača, Molunat 
Tiha, Banac)

 □ Proširenje i uređenje parkinga u Cavtatu

 □ Izgradnja nogostupa od Dobrote do Močića, od Grude do Ljute, 
u Čilipima i na Zvekovici



 □ Pripremljeni projekti rekonstrucije cesta u suradnji sa Županij-
skom upravom za ceste, rekonstrukcija: Dubravka – Debeli Bri-
jeg, Zakrajnica – Gruda i Duba – Stravča 

 □ Rekonstrukcija lokalne ceste Pridvorje – samostan, Zastolje i 
Palje Brdo. 

PROGRAM DRUŠTVENE PRAVEDNOSTI

Cilj nam je ostvariti kvalitetan socijalni program koji će sadržavati:

 □ Sufinanciranje svih vidova zdravstvene skrbi na području opći-
ne Konavle: hitna pomoć u zračnoj luci, laboratorijski pregledi, 
te otvaranje ginekološke ambulante uz zadržavanje postojećih 
specijalističkih ambulanti

 □ Besplatan javni prijevoz svim osobama starijim od 65 godina

 □ Subvencioniranje javnog prijevoza učenicima i studentima

 □ Subvencioniranje javnog prijevoza stanovnicima krajnjih sela 
općine

 □ Stipendiranje studenata i učenika



 □ Financiranje udžbenika učenicima od prvog do osmog razreda 

 □ Veće rodiljne naknade

 □ Organizirati produljen boravak u osnovnim školama

 □ Besplatan vrtić za rubna sela općine

 □ Nastaviti skrb o starijim osobama, te kroz različite vidove pomo-
ći omogućiti osobama treće životne dobi sigurnu i mirnu starost

 □ Izgradnja više tematskih parkova za djecu i starije

 □ Izgradnja više manjih dječjih igrališta kroz konavoska sela

 □ Subvencija noćnih linija iz Dubrovnika u dane vikenda 

 □ Financijske potpore mladim obiteljima za gradnju novih stam-
benih objekata

 □ Poticajne mjere za izgradnju tzv. zelenih kuća

 □ Subvencioniranje učenja stranih jezika i informatičkih radionica 
kroz sustav predškolskog i školskog obrazovanja



SOCIJALNI PROGRAM S POSEBNIM NAGLASKOM NA 
OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA 

 □ Prilagoditi prilaze školama i učionicama osobama s posebnim 
potrebama

 □ Zimski programi za mlade i djecu s posebnim potrebama svih 
dobnih skupina: programi učenja stranih jezika i znakovnog je-
zika, edukativne radionice i različite sportske aktivnosti

 □ Sufinanciranje asistenata za djecu s posebnim potrebama

 □ Osigurati prilaze, rukohvate i rampe na crkvama, ambulantama 
i ostalim javnim objektima, te postaviti liftove na plaže za osobe 
s posebnim potrebama

 □ Subvencioniranje zrakoplovnih karata za obitelji djece s poseb-
nim potrebama

 □ Financijska pomoć pri nabavi novih i suvremenijih ortopedskih 
pomagala

 □ Potpore pri kupnji adaptiranog automobila

 □ Potpore za adaptaciju životnog prostora

 □ Besplatne autobusne karte za osobe s posebnim potrebama

PREDŠKOLSKI ODGOJ

Općina Konavle je osnivač ustanove Dječji vrtići Konavle i kao 
savjestan osnivač skrbi o potrebama ustanove te izdvaja velika 
proračunska sredstva za subvencioniranje ekonomske cijene vrti-
ća. U narednom razdoblju od četiri godine planiramo nadogradnju 
vrtića na Grudi za koji smo ishodili građevinsku dozvolu i projekt 
kandidirali prema EU fondovima.
Također planiramo izgradnju vrtića u Čilipima i Cavtatu, odmah po 
rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.



KULTURA

Kulturna politika Općine Konavle bit će politika upravljanja bašti-
nom na održiv način, budući da kulturna dobra u Konavlima imaju 
višestruku korist. 

 □ održanje identiteta 

 □ očuvanje tradicije 

 □ povezivanje javnog i civilnog sektora

 □ jačanje privatnog sektora kroz sekundarnu potrebu uz kulturu

 □ osposobljavanje mladih kulturnih i znanstvenih kadrova kroz 
planiranje održivih radnih mjesta



U Konavlima kultura može biti pokretač razvoja kao osovina turi-
stičke ponude. Generiranje sadržaja odvija se kroz:

1. muzejske jedinice 
• aktivni komercijalni i pedagoški sadržaji - lokalnoj zajednici 

drugi dom, a turistima centri interpretacije Konavala sa bo-
gatim sadržajem

• zavičajni muzej Konavala sa disperzivnim muzejem privat-
nih zbirki

• Kuća Bukovac 
• arheološki muzej (interpretacijski povijesno- Arh. Centar Ko-

navala), prezentacija Epidaura u Cavtatu
• Prirodoslovni muzej Konavala sa disperzivnom mrežom ma-

lih ekosustava
• Konavoski arhiv
• Muzej iseljeništva

2. lokalitete 
• povezivanje arheoloških, povijesnih, kulturnih i umjetničkih 

lokaliteta u cjeline koje se mogu jednostavno turistički nuditi 
• održavanje i obnovu lokaliteta provoditi planski i održivo 

kroz EU projekte i donacije, a upravljanjem potaknuti civilni 
sektor u neposrednoj blizini da se razvija (posebno važno za 
rubne Konavle: Konavoska brda, Vitaljina, Gunjina, Mrcine, 
Kuna)

3. kulturno umjetnička društva i udruge
• dodatno poticati njihov rad i povezivati ih kroz zajedničke 

manifestacije

4. nematerijalnu baštinu 
• održavati specifične konavoske običajne vrijednosti kako bi 

mogle prerasti u turističke i kulturne manifestacije - generi-
rati dodanu vrijednost kroz očuvanje običaja

• konavoski prostor baštine



• omogućiti prezentaciju kulturne baštine po cijelim Konavlima
• razvijati identitet većih mjesta na tradicijskim specifičnosti-

ma s formulom raznolikosti 
• poticati civilni sektor na održivost baštine
• pozicionirati Konavle kao bogati povijesni i kulturni krajolik i 

time parirati okolnim regijama u turističkoj kulturnoj ponudi
• dinamiziranje suradnje s Društvom prijatelja Dubrovačke 

starine u cilju obnove kulturne baštine - intenzivan rad na 
obnovi Kneževa dvora u Pridvorju i Sokol grada, te pripre-
ma projekta obnove Moluntskih zidina kao što su obnovljene 
Cavtatske zidine 

ŠPORT

Poboljšanje uvjeta za bavljenje športom i športskim aktivnosti-
ma - pristupiti izradi strategije razvoja športa za područje općine 
Konavle uz uključivanje svih relevantnih čimbenika, od športskih 
djelatnika, klubova, pojedinaca do zajednice športova i Općine. 

Projekti koje namjeravamo realizirati: 

 □ izgradnja igrališta u Dubravci s pratećim sadržajima

 □ izgradnja boćarske dvorane u Pridvorju 

 □ izgradnja malonogometnog igrališta i boćarskih terena na Grudi

Pored ovih spomenutih projekata na uređenju i izgradnji športske 
infrastrukture, cilj je povećati proračunska sredstva za rad šport-
skih društava putem športske zajednice Općine Konavle s poseb-
nom pozornošću usmjerenom prema radu s mlađim kategorijama. 
Posebno poticati različite športske manifestacije koje doprinose 
razvoju športa u cjelini (malonogometni, nogometni, boćarski, 
strjeljački turniri i sl.). 



ZAKLJUČAK

Složenost izazova s kojima se suočavamo i kompleksnost vreme-
na u kojemu živimo, za nas predstavljaju šansu za pronalaženje 
najboljih rješenja. Rješenja koja nudimo rezultat su našeg isku-
stva i znanja. 

Samo zajedničkim i usklađenim djelovanjem, predanim i konti-
nuiranim radom svih dionika prema postavljenim ciljevima i im-
plementacijom velikog broja malih koraka, inicijativa i projekata u 
budućem periodu možemo očekivati pozitivne pomake. 

Obaveza svih nas je raditi u interesu naših građana i lokalne za-
jednice i razvojni trend nastaviti u budućnosti. Moramo ustrajati u 
nastojanjima kako bismo u sljedećem četverogodišnjem razdoblju 
unaprijedili uvjete života za sve naše građane. Učinit ćemo te uv-
jete kvalitetnijim kroz ostvarenje naše vizije o prostorno zaokruže-
noj, infrastrukturno povezanoj, ekološki čistoj, turistički privlačnoj i 
za život ugodnoj sredini. 

Općinski kandidat za načelnika kompetentna je i iskusna oso-
ba koja je u dosadašnjem radu pokazala stabilnost, posvećenost 
poslu, odanost lokalnoj zajednici, zalaganje za interese građana i 
za interese naše općine. Općinski kandidat za načelnika sukladno 
ovom Programu ima jasne ciljeve prema razvoju općine, te spre-
mnost za iznimno korektnu suradnju s Općinskim vijećem i politič-
kim strankama i opcijama. 

Naši kandidati za općinske vijećnike imaju čvrst stav i spremni 
su se boriti za svoja stajališta. Svjesni su odgovornosti u pogledu 
objektivnosti, javnog interesa i nepristranosti. Spremni su opće in-
terese staviti iznad svih drugih te surađivati sa svim opcijama koje 
su stajališta kako građani ne smiju ispaštati zbog izostanka me-
đusobnog uvažavanja, suradnje i dijaloga. Naši kandidati izabrani 
za vijećnike spremni su oživotvoriti sve projekte koji se odnose na 



lokalni ekonomsko-gospodarski razvoj te stvaranje preduvjeta za 
bolje i lakše investiranje u općini.

Poseban naglasak stavljamo na velik broj spremnih projekata ili 
projekata u visokoj fazi spremnosti, koji će se aplicirati na dobiva-
nje bespovratnih sredstava iz Fondova Europske unije, kao i iz 
Nacionalnih programa Republike Hrvatske, s posebnim nagla-
skom na mogućnost financiranja projekata iz Mjera Programa Ru-
ralnoga Razvoja (Mjere 7), Fonda za zaštitu okoliša, Ministarstva 
turizma, te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.




