Maja Miljanović, Rudanovac 103, OIB: 59450209691
Sandra Skender, Rudanovac 120, OIB: 41367479027
Ante Bionda, Jezerce 121, OIB: 85410327212
Marko Maračić, Kompolje Koreničko 38b, OIB: 72867277730
nezavisni vijećnici u Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera, kandidacijske liste grupe
birača – nositelj liste Ante Kovač:

Plitvička Jezera, 26.02.2018.

Program rada za mandatno razdoblje 2017.-2021.
Temeljem članka 28 stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe, nezavisni vijećnici Maja Miljanović, Sandra Skender, Ante Bionda i Marko
Maračić izrađuju program rada za mandatno razdoblje od 2017.- 2021. godine koji obuhvaća:
 prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća i uključivanje u raspravu i odlučivanje o
pojedinim točkama dnevnog reda
 kvartalno informiranje sugrađana o djelovanju Općinskog vijeća i odlukama koje se
donose, te o njihovom provođenju
 osiguranje stavke u proračunu za pripremu i provedbu projekata EU fondova, tehničke
pomoći i sufinanciranja razvojnih projekata
 provedbu aktivnosti vezanih uz opće društvene potrebe Općine Plitvička Jezera,
predlaganje mjera za unapređenje života u općini kroz poticanje djelatnosti u turizmu i
kulturi, odgoju, obrazovanju i sportu, zaštiti i unapređenju okoliša, zdravstvu i
socijalnoj skrbi
 sastanke sa građanima općine Plitvička Jezera i artikuliranje njihove problematike
kroz pitanja vijećnika na sjednicama općinskog vijeća
 odlazak na najmanje jedan seminar, savjetovanje ili simpozij koji će doprinijeti
educiranju u svrhu kompetentnijeg političkog djelovanja
 prisustvovanje na javnim skupovima radi informiranja javnosti o dosadašnjem
političkom djelovanju, ispunjavanju programskih ciljeva i planovima za političko
djelovanje u mandatnom razdoblju

 izgradnja infrastrukturnih objekata (prometnice, vodovodne mreže, odvodnja, javna
rasvjeta i sl.), vodeći računa da se stanovnicima u svim dijelovima Općine Plitvička
Jezra osiguraju isti ili približno isti uvjeti
 pro-aktivnom politikom djelovati u smjeru suradnje sa Ličko-senjskom županijom,
ministarstvima te ostalim državnim tijelima kao i sa predstavnicima privatnog sektora
s ciljem postizanja značajnijeg zapošljavanja i bolje zaposlenosti na području Općine
Plitvička Jezera prvenstveno mladih i školovanih ljudi te na taj način pokušati
zaustaviti trend daljnjeg iseljavanja mladih
 poticanje poljoprivredne proizvodnje putem aktivne zemljišne politike te stočarske
proizvodnje putem subvencija u suradnji sa Ličko-senjskom županijom
 djelovanje u ostalim područjima društvenog života u kojima građani mogu
zadovoljavati svoje interese i potrebe. Isto tako posvetiti pažnju umirovljeničkoj
populaciji u pogledu življenja, kvalitetnije zdravstvene i socijalne skrbi.

Program usvajaju:
Maja Miljanović v.r.
Sandra Skender v.r.
Ante Bionda v.r.
Marko Maračić v.r.

