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Nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Vrbnik, Kandidacijska lista grupe 

birača-nositelj liste Igor Justić 
 
 

PROGRAM RADA ZA 2014. GODINU 
 
 

Prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća i uključivanje u raspravu i odlučivanje o 
pojedinim točkama dnevnog reda, a poglavito o: 

 
- izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za 2014.godinu 
- nacrtu Proračuna Općine Vrbnik za 2015.godinu 
- rebalansu proračuna Općine Vrbnik za 2014.godinu 
- drugim financijskim odlukama i zaključcima, te odlukama u sferi komunalnih 

djelatnosti iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave 
- usklađivanje temeljnih akta Općine sa zakonskim odredbama i drugo 
Kontaktiranje s građanima glede njihovih upita ili prijedloga za rješavanje njihovih 
konkretnih problema u naselju gdje žive. 
Kontaktiranje s čelništvom Općine (načelnik, zamjenik, predsjednik Općinskog vijeća) 
i sa članovima Mjesnog odbora u rješavanju problema u svezi komunalne 
infrastrukture i ostale komunalne problematike. 
Zalagati se za sveopći gospodarski razvoj cjelokupnog područja Općine Vrbnik, a 
posebice naselja Garica  i Risika. 
Obavljati i druge aktivnosti u skladu sa Statutom Općine Vrbnik. 
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Nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Vrbnik, Kandidacijska lista grupe birača-
nositelj liste-Igor Justić 
 
 

PROGRAM RADA ZA 2015.GODINU 
 

Prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća i uključivanje u raspravu i odlučivanje o 
pojedinim točkama dnevnog reda, a poglavito o: 

 
- izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za 2015.godinu 
- nacrtu Proračuna Općine Vrbnik za 2016.godinu 
- rebalansu proračuna Općine Vrbnik za 2015.godinu 
- drugim financijskim odlukama i zaključcima, te odlukama u sferi komunalnih 

djelatnosti iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave 
- usklađivanje temeljnih akta Općine sa zakonskim odredbama i drugo 
Kontaktiranje s građanima glede njihovih upita ili prijedloga za rješavanje njihovih 
konkretnih problema u naselju gdje žive. 
Kontaktiranje s čelništvom Općine (načelnik, zamjenik, predsjednik Općinskog vijeća) 
i sa članovima Mjesnog odbora u rješavanju problema u svezi komunalne 
infrastrukture i ostale komunalne problematike. 
Zalagati se za sveopći gospodarski razvoj cjelokupnog područja Općine Vrbnik, a 
posebice naselja Garica  i Risika. 
Obavljati i druge aktivnosti u skladu sa Statutom Općine Vrbnik. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN OPĆINSKIH INVESTICIJA U MANDATU 2013.-2017. 

 
1. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Vrbnik 
2. Jačanje komunalne infrastrukture 
3. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Vrbnika 
4. Izrada Programa ukupnog razvoja Općine Vrbnik za razdoblje 2015.-2020.godine 
5. Razvoj vodoopskrbe (Mjesne mreže Vrbnik, Risika, Garica)  
6. Održavanje nerazvrstanih cesta Općine Vrbnik 
7. Proširenje javne rasvjete 

 
 
 

PLAN MJESNIH INVESTICIJA U MANDATU 2013.-2017. 
 

1. Prostorni plan ( problem vezan uz eksploatacijsko polje Kamenolom, Garica)-utvrditi   
kako je u prostornom planu definirano područje Kamenoloma 

2. Uređenje društvenog doma u naselju Garica ( stavljanje fasade ) 
3. Renoviranje postojećeg prostora trgovine u Garici (relizirano) 
4. Urediti zelene površine uz groblje, ispred crkve i na ulazu u Garicu 
5. Uređenje dječjeg igrališta u Garici (većim dijelom realizirano, u planu dopuna 

sadržaja) 
6. Čišćenje i izrada betonskih rigola radi odvodnje u naselju Garica 
7. Izrada potrebne dokumentacije  za obnovu mrtvačnice u Garici 
8. Izrada plana za održavanje odlagališta građevinskog otpada   
9. Proširenje puta na predjelu zvanom Jamina u naselju Garica (održavanje nerazvrstanih 

cesta) 
10. Proširenje ceste Garica-Doljnja Garica 
11. Izrada vodovodne mreže Garica-Doljnja Garica-Kampelje 
12. Asfaltiranje ceste Kozarin (realizirano) 

 
 
 

Nezavisni vijećnik 
Igor Justić, v.r. 

 


