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P R O G R A M   R A D A 

ZA MANDATNO RAZDOBLJE 

lipanj 2017. - lipanj 2021. godine 

 

 

 1. Kao član Gradskog vijeća Grada Ogulina te član Odbora za izbor i imenovanje, te član Odbora za 

imenovanje ulica i trgova, vršiti svoj dio posla kao vijećnik, te kao član Odbora što je najbolje moguće za 

dobrobit Grada Ogulina i njegovih građana. 

 2. Kao član Povjerenstva za informatizaciju i telekomunikacijske usluge, realizirati zadane ciljeve 

Povjerenstva, kao i pisanje daljnjih planova i načina realizacije 

 3. Organizirati tribine za građane iz područja  telekomunikacijskog sektora i povezanog ICT sektora. 

 4. Aktivno sudjelovati u prigodnim obilježavanjima obljetnica te u programu obilježavanja Dana 

Grada Ogulina kroz organiziranje sportskih i kulturnih događanja u rujnu 2018. godine. 

 5. Kao član Gradskog vijeća Grada Ogulina sačiniti konkretne prijedloge za osiguranje financijskih 

sredstava u proračunu poradi provedbe mjera iz predizbornog programa tijekom 2019. godine. 

 6. Kao član Povjerenstva za informatizaciju i telekomunikacijske usluge, uložiti maksimalne napore 

da bi se došlo do krajnjeg cilja, a to je Pametni Grad (Smart City). 

 7. Pratiti provedbu programskih ciljeva iz predizbornog programa s naglaskom na razvoj 

poduzetništva i aktiviranje gradske imovine u cilju gospodarskog razvoja i zapošljavanja. 

 8. Sudjelovati u radu stručnih komisija i radnih tijela koja će se od strane Grada Ogulina formirati za 

rješenje pojedinog stručnog pitanja. 

 9. Upoznavati javnost s poduzetim radnjama i mjerama te ostvarenim rezultatima od strane članova 

Nezavisne liste Željka Stipetića, a koji su od značaja za društveni i gospodarski razvoj Grada Ogulina. 

 10. Podržavati rad nevladinih udruga usmjerenih na razvoj civilnog društva i pružati im stručnu pomoć 

i podršku u njihovim aktivnostima. 

 11. Sudjelovati u analizi postignutih predizbornih ciljeva i predlagati izmjene i dopune tih ciljeva u 

skladu s razvojnih procesima na području Grada Ogulina. 

 

 U Ogulinu, 31.12.2017. godine. 

 

 

              Juraj Belina 

         član Gradskog vijeća 


