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Program rada za mandatno razdoblje 2017- 2021
Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, a kao
nezavisna vijećnica u Gradskom vijeću Grada Knina, izrađujem program rada za mandatno razdoblje
2017 - 2021.


Potpora razvoju gospodarstva i to prije svega kroz poticanje razvoja poljoprivrede i prateće prerade
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, osobito proizvodnje tradicionalnih dalmatinskih
proizvoda te proizvodnje na malim poljoprivrednim gospodarstvima.



Potpora razvoju turizma te lokalne i regionalne turističke ponude, osobito kroz potporu razvoju
ruralnog turizma i obogaćenje gastronomske ponude kroz potporu proizvođačima tradicionalnih
dalmatinskih prehrambenih proizvoda.



Doprinos unaprjeđenju i razvoju međusobne suradnje javnih ustanova (lokalnih i regionalnih) s
Gradom Kninom, a osobito Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu, posebno kroz provedbu projekata
od zajedničkog interesa.



Poticanje daljnjeg razvoja visokog školstva u gradu Kninu, posebice kroz poticanje
osnivanja novih stručnih i specijalističkih studija te izgradnju bliske suradnje s lokalnim i
regionalnim gospodarskim čimbenicima.



Potpora održivom iskorištavanju turističkog potencijala rijeke Krke, Kninske tvrđave, planine Dinare
i drugih prirodnih i povijesnih resursa kninskog kraja.



Doprinos provedbi Intervencijskog plana grada Knina, sukladno mogućnostima i ovlastima.



Promicanje i zalaganje za interese grada Knina u gospodarskim, obrazovnim, kulturnim,
sportskim, i drugim područjima.



Zalaganje za zaštitu okoliša i očuvanje prirodnih resursa kninskog kraja.



Zalaganje za jednaka prava svih građana grada Knina, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili
drugu pripadnost.



Zalaganje za prava osoba s invaliditetom i starijih osoba, te socijalno ugroženih skupina.



Poticanja izgradnje dodatnih sadržaja, osobito za djecu i mladež.



Poticanje izgradnje svih potrebnih mjera i sustava za veću sigurnost prometa.



Poticanje odgovornih za izgradnju učinkovite i transparentne gradske uprave.



Aktivno sudjelovanje u sjednicama Gradskog vijeća. Sudjelovanje u odborima i radnim
skupinama Gradskog vijeća.



Poticanje razvoja komunalne, prometne i druge potrebne infrastrukture u svim dijelovima
grada i prigradskim naseljima.



Rješavanje svakodnevnih problema građana u okviru svojih mogućnosti.



Unaprjeđenje suradnje i dijaloga sa svim gradskim vijećnicima i gradskom upravom.



Sudjelovanje u donošenju odluka i pravnih akta temeljem prava i dužnosti Grada Knina,
sukladno Ustavu i zakonima RH te Statutu Gradskog vijeća Grada Knina. Navedeno se
između ostalog odnosi na:
 Donošenje Statuta Grada Knina i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina,
 Donošenje Strategije razvoja Grada Knina,
 Donošenje odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Grada Knina,
 Donošenje Proračuna Grada Knina i Odluke o izvršavanju proračuna, godišnjeg
i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna,
 Sudjelovanje u odlučivanju o osnivanju ustanova, javnih ustanova, trgovačkih
društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Knin, te odlučivanje o
njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
 Sudjelovanje u osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Knina
 Odlučivanje o pokroviteljstvima Grada Knina,
 Odlučivanje o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Grada
Knina i dodjeljuje javna priznanja,
 Nadziranje materijalnog i financijskog poslovanje Grada Knina,
 Utvrđivanje programa razvitka pojedinih djelatnosti i programa javnih potreba
od značaja za Grad Knin,

 Odlučivanje u vezi prostornih planova i druge dokumenta prostornog uređenja
Grada Knina,
 Razmatranje izvješća Gradonačelnika o njegovom radu, kao i druga tražena
izvješća o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Nezavisna vijećnica
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U Kninu, lipanj 2017. godine

