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PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE od 01.01.2019. do 31.12.2019. 

 

Temeljem članka 28.stavka 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 

a kao vijećnica HDS u Gradskom vijeću Grada Knina, donosim program rada za razdoblje od 

01.01.2019. do 31.12.2019. godine. Program rada za navedeno razdoblje se temelji se na 

Programu rada za mandatno razdoblje 2017-2021., a tijekom 2019. godine poseban naglasak 

stavit ću na sljedeće aktivnosti: 

 Aktivno sudjelovanje u radu Gradskog vijeća Grada Knina kroz sjednice i odbore 

Gradskog vijeća, uz detaljno proučavanje radnih materijala, predlaganje aktualnih tema 

za raspravu te postavljanje aktualnih pitanja od interesa za funkcioniranje Grada Knina 

i gradske uprave te poboljšanje životnih uvjeta za sve građane Knina,  

 Predlaganje konkretnih mjera u cilju poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje, osobito na 

malim poljoprivrednim gospodarstvima, 

 Predlaganje konkretnih mjera unaprjeđenje suradnje Grada Knina i gradskih tvrtki, 

javnih ustanova u gradu Kninu te svih gospodarskih čimbenika na lokalnoj i regionalnoj 

razini, a osobito suradnje s Veleučilištem „Marko Marulić“ u Kninu kao ključnom 

ustanovom za provedbu strateških ciljeva i sveukupni razvoj grada Knina, 

 Potpora razvoju visokog školstva u gradu Kninu, sukladno svojim mogućnostima i 

mogućnostima/ovlastima gradske uprave,  

 Poticanje stipendiranja učenika, studenata i sportaša, 

 Poticanje razvoja komunalne infrastrukture u svim dijelovima grada, posebice 

asfaltiranja cesta i ulica, uvođenje i redovito održavanje gradske rasvjete u rubnim 

dijelovima grada i prigradskim naseljima, 

 Poticanje razvoja dodatnih sadržaja za građanstvo, osobito za djecu (vrtići, igrališta, 

parkovi) kako u samom gradu tako i prigradskim naseljima, 

 Sudjelovanje u raspravama i radnim skupinama vezanim za provedbu strateških ciljeva 

grada Knina, a osobito ciljeva u području razvoja gospodarstva s naglaskom na razvoj 

poljoprivredno-prehrambenog sektora, 

 Aktivan doprinos otvorenom dijalogu o svim problemima u lokalnoj zajednici i idejama 

za razvitak grada i poboljšanja životnih uvjeta u gradu Kninu, 



 Poticanje građana na aktivan dijalog i suradnju s gradskom upravom, 

 Rješavanje svakodnevnih problema građana u okviru svojih mogućnosti, 

 Učinkovita suradnja i otvoreni dijalog s članovima Gradskog vijeća i upravom Grada 

Knina. 
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U Kninu, 29. prosinca 2018. godine 


