REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBNIK

Općinsko vijeće
KLASA:021-06/16-01/11
URBROJ:2142-07-03-16-1
Vrbnik,8.lipnja 2016.
Zapisnik sa 16. sjednice
Općinskog vijeća Općine Vrbnik

Sjednica je održana dana 7. lipnja 2016. godine u prostorijama općinske vijećnice s
početkom u 20.30 sati.
Sjednici prisustvuju vijećnici: Matej Polonijo, Ivan Juranić, Ivan Volarić (došao je u tijeku
usvajanja dnevnog reda), Dominik Gršković, Ivan Lukarić, Franjo Toljanić, Igor Justić,
Sjednici nisu prisustvovali: Slavko Zahija-opravdao izostanak, Dragan Zahija, Josip Brusić
i Petar Gršković
Sjednici prisustvuju: općinska načelnica Marija Dujmović-Pavan, zamjenica načelnice
Marina Polonijo-Grdinić član VMO Vrbnik Vlado Šušak, predsjednik VMO Risika
Silvano Brusić te Mirjana Polonijo pročelnica Općine Vrbnik-zapisničar
Sjednicu otvara potpredsjednika Općinskog vijeća Matej Polonijo, konstatira da je nazočno
sedam vijećnika te se može pravovaljano donositi odluke.
Prije usvaja Dnevnog reda za riječ se javio vijećnik g. I. Lukarić s konstatacijom da
materijale za ovu sjednicu nisu dobili u skladu s poslovnikom. Na pitanje dali žele da se
sjednica odgodi, vijećnici su jednoglasno odlučili da se sjednica održi.
Potpredsjednik Općinskog vijeća predlaže usvajanje Dnevnog reda kako slijedi
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća
3. Prijedlog I. izmjena Proračuna Općine Vrbnik za 2016.godini i Programa
- I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016.
godini u Općini Vrbnik
- I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1.
članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016.godini u Općini Vrbnik
- I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2016.godinu u Općini Vrbnik
- I. Izmjene Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i
socijalne skrbi za 2016. godinu u Općini Vrbnik
- I. Izmjene Plana nabave za 2016. godinu
4. Prijedlog - Odluka o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP)
Općine Vrbnik
5. Prijedlog - Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik

6. Prijedlog - Odluka o korištenju sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za
financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka
7. TKP Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk – žalbe na obračun komunalnog doprinosa
8. Razno

Predloženi dnevni red jednoglasno se usvaja.
Ad.1.
Pitanja vijećnika:
1.) G.I.Lukarić postavlja pitanje u kojoj je fazi tj. kada će biti usvojen na vijeću
Izmijenjen PPUO Vrbnik. Odgovor mu je dala općinska načelnica: Ministarstvo
graditeljstva i prostornog uređenja nije dalo suglasnost na Plan uz obrazloženje da
ne mogu prihvatiti tumačenje naše županije kako neizgrađeni dio turističkih zona uz
naselje čine izgrađeni dio građevinsko područja naselja Vrbnik (jedino taj dio
osporavaju vezano za širenje građevinskih područja). Naložili su nam novi izračun
izgrađenog područja u odnosu na 2007. plus sve ono što je dobilo građevinsku
dozvolu ili je izgrađeno nakon tog datuma (legalizacija) plus područja za koja je
izgrađena komunalna infrastruktura. Iz navedene računice može se dogoditi da će se
i neka T zona morati smanjiti.
2.) G. Franjo Toljanić javio se za riječ da objasni ugovor potpisan s TD Radnik d.d.
Križevci: Cesta nije prodana što se vidi iz grafičkog priloga. Predlaže da se ispita
što se je dogodilo. Načelnica navodi da je izdana građevinska dozvola za cestu
(ulicu) na katastarskoj čestica 5431/23 a iz ugovora o kupoprodaji i vlasničkom listu
proizlazi da je ta parcela 5431/23 prodana Radniku d.d. Križevci. Iz vlasničkog lista
Radnik d.d. Križevci se vidi da je površina navedene k.č. za 1.053 m² manja nego
što se navodi u Ugovoru ali iz priloga se ne vidi o čemu se radi. Podnio se zahtjev
Općinskom suda da nam dostave dokument na osnovu kojeg se knjižilo vlasništvo.
3.) G.S.Brusić postavio je pitanje vezano uz izgradnju vodovoda – mjesne mreže za
zaseok Mavri budući da su cijevi u selu. Načelnica mu je odgovorila da još nije
izdana građevinska dozvola jer projekti nisu gotovi niti je raspisan natječaj za
odabir izvođača radova.
Ad.2.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik jednoglasno usvaja zapisnik sa 15. sjednice Općinskog
vijeća nakon što je g.I.Lukarić konstatirao da je pod AD 2. misli kako bi bilo neophodno da
se nakon svake diskusije konstatira zaključak koji će ući u zapisnik.
Ad.3.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog I. Izmjena Proračuna Općine
Vrbnik za 2016. i Programa koji se sastoje od:
- I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016.
godini u Općini Vrbnik
- I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1.
članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016.godini u Općini Vrbnik
- I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2016.godinu u Općini Vrbnik
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- I. Izmjene Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i
socijalne skrbi za 2016. godinu u Općini Vrbnik
- I. Izmjene Plana nabave za 2016. godinu
te ga jednoglasno usvojilo nakon pojašnjenja načelnice da u proračunu moramo imati
osigurana sredstva za sve projekte koje planiramo kandidirati za bilo koje sufinanciranje te
prikazane i u projekciji za slijedeće dvije godine. U prijedlogu koji su dobili uz materijale
treba dodati za uređenje kućice na groblju u Garici 150.000,00 kn.
Na reakciju g.F.Toljanića da su ulice P.F.Volarića i Mate Dvorničića jedine neasfaltirane
ulice u naselju Vrbnik prihvaća se prijedlog da tih 75.000,00 ostaje na postojećoj poziciji.
Ad.4.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Akcijskog plana
energetski održivog razvitka (SEAP) Općine Vrbnik .
Ad.5.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik jednoglasno donosi Odluku o prodaji dijela nekretnine
oznake k.č. 465/1 k.o. Vrbnik Doris Ostrogović iz Vrbnika, Grohot 18 za 190.960,00 kuna.
Ad.6.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik jednoglasno donosi Odluku o korištenju sredstava od
poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj
otoka, sukladno naputku o načinu korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih
za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (NN 52/2015).
Ad.7.
1. Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je žalbu koju su uložile Ponikve eko
otok Krk na komunalni doprinos za investiciju „Izgradnja transfer stanice i sanacija
odlagališta Treskavac“ – faza 4, KLASA:363-01/16-02/40, URBROJ:2142-01/0716-2 od 14.4.2016. pozivajući se na članak 5. Stavak 2. Odluke o komunalnom
doprinosu Općine Vrbnik u kojoj se navodi da Općinsko vijeće može osloboditi
djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitora koji gradi građevine
za potrebe trgovačkih društava koja su u suvlasništvu Općine Vrbnik te investitora
koji gradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture. Nakon diskusije donio se
zaključak sa 1 glasom suzdržanim i 6 glasova ZA da se ovaj komunalni doprinos u
iznosu od 303.012,50 kuna plati u cijelosti.
2. Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je žalbu koju su uložile Ponikve eko
otok Krk na komunalni doprinos za investiciju „Izgradnja transfer stanice i sanacija
odlagališta Treskavac“ – faza 3, KLASA:363-01/16-02/39, URBROJ:2142-01/0716-2 od 14.4.2016. te donijelo zaključak s 1 glasom suzdržanim i 6 glasova ZA da
se ovaj komunalni doprinos uplati u 50% iznosu ili 373.537,50 kuna. Iz iskaza
mjera za obračun vodnoga doprinosa koristili su se podaci i za obračun komunalnog
doprinosa.
Ad.8.
1. Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je zamolbu Poljoprivredne zadruge
Vrbnik, Namori 2 da im s omogući korištenje dijela terase ispred ulaza u poslovni
prostor u njihovom vlasništvu na adresi Trg Sv. Ivana 2 na površini od kraja
ormarića za struju do početka ograde te jednoglasno donosi zaključak da će
komunalni redar izaći na teren i zajedno s predstavnikom PZ Vrbnik i Vrbniče nad
morem obilježiti navedeni prostor.
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2. Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je zahtjev za zakup javne površine na
Trgu škujica prema skici u prilogu koju je dostavio Trade vinn d.o.o. iz Rijeke,
B.Cetina 4 te je s jednim glasom suzdržanim i 6 glasova ZA donijelo zaključak da
mu se daje dio javne površine od suženja na trgu odnosno loma zidića uz kuću
Sparožić u smjeru prema konobi „Vrbnička Žlahtina“, s time da se ostavi dio koji
konoba „Vrbnička Žlahtina“ koristi za pristup svojoj nekretnini.
3. Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je zamolbu Daniele Grlaš iz Rijeke,
Kastavska 8 za kupnju dijela nekretnine oznake k.č. 8211/1 k.o. Vrbnik uz grč.
564/2 u površini od 215 m² u naselju Risika nakon što je podnijela zahtjev za
legalizaciju objekta te je s 1 glasom suzdržanim i 6 glasova ZA donijelo zaključak
da se navedena nekretnina može prodati po tržnoj cijeni koju će utvrditi procjenitelj
uz obvezu upisa tereta prava služnosti puta na navedenom dijelu koji i sada služi
kao pješački put.
4. Članovi Općinskog vijeća inzistiraju na provođenju komunalnog reda na javnim
površinama . Komunalni redar treba izaći na teren i tražiti od korisnika da izmaknu
stolove koje su postavili na javnoj površini mimo rješenja Jedinstvenog upravnog
odjela te da im se naplati peterostruki iznos vrijednost za korištenje javne površine
izvan uvjeta utvrđenih rješenjem. Također se traži poštivanja Odluke o
komunalnom redu vezano za zabranu parkiranja u pješačkim zonama, treba
kažnjavati prekršitelje.

Sjednica je završila u 22,00 sata
Zapisničar:
Mirjana Polonijo, v.r.

Potpredsjednika Općinskog vijeća:
Matej Polonijo, v.r.
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