REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBNIK

Općinsko vijeće
KLASA:021-06/15-01/06
URBROJ:2142-07-03-15-1
Vrbnik,19.ožujak 2015.
Zapisnik sa 11. sjednice
Općinskog vijeća Općine Vrbnik

Sjednica je održana dana 18. ožujka 2015. godine u prostorijama općinske vijećnice s
početkom u 19.00 sati.
Sjednici prisustvuju vijećnici: Slavko Zahija, Ivan Juranić, Ivan Volarić, Dragan Zahija,
Dominik Gršković, Ivan Lukarić, Josip Brusić, Franjo Toljanić, Petar Gršković, Igor Justić,
Matej Polonijo
Sjednici nisu prisustvovali: zamjenica načelnice Marina Polonijo-Grdinić, opravdala se
Sjednici prisustvuju: općinska načelnica Marija Dujmović-Pavan, član VMO Vrbnik Vlado
Šušak, predsjednik VMO Risika Silvano Brusić, računovodstveno-administrativni referent
Alenčica Butković te Mirjana Polonijo pročelnica Općine Vrbnik-zapisničar
Sjednicu otvara predsjednik Općinskog vijeća Slavko Zahija, konstatira da su nazočni svih
jedanaest vijećnika te se može pravovaljano donositi odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže usvajanje Dnevnog reda s dopunama kako slijedi
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća
3. Izvršenje Proračuna Općine Vrbnik za 2014.godini i Programa
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st.
1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godini u Općini
Vrbnik
- Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014.godini u Općini Vrbnik
- Program javnih potreba u kulturi za 2014.godinu u Općini Vrbnik
- Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne
skrbi za 2014. godinu u Općini Vrbnik
- Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka
turista na području Općine Vrbnik u 2014.godini
- Odluka o raspodjeli rezultata za 2014.godinu
- Obrazloženje Izvršenja proračuna za 2014.godinu
4. Izvješće Općinske načelnice za razdoblje srpanj-prosinac 2014.
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće
općinske načelnice i naknade zamjenice općinske načelnice Općine Vrbnik
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvoda iz proračuna po pozicijama za organizaciju
i razvoj sustava zaštite i spašavanja - realizirano 2014.godine i planirano za 2015.g.

7. Prijedlog o prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Vrbnik
8. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbnik za razdoblje 2014.-2020.
9. Izvješće Općinske načelnice o provedbi plana gospodarenja otpadom za
2014.godinu
10. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti
11. Davanje suglasnosti za postavljanje ploče Mariji Krucifksa Kozulić na javnoj
površini u Risiki
12. Prijedlog rješavanja nastavka izgradnje vodovodne mreže u Risiki – Mavri
13. Dostava projektne dokumentacije i troškovnika za sanaciju groblja (niša) u Risiki
14. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju radnog tijela za izradu
Strategije-Programa ukupnog razvoja Općine Vrbnik 2015.-2020.
15. Razno
Predloženi dnevni red koji je nadopunjen s točkama 11.,12.,13. (predložio vijećnik
g:j:Brusić),14. (predložio vijećnik g. D. Zahija), dok je točka 11. postala točka 15.a točka
razno nadopunjena je zahtjevima dostavljenim pred sjednicu, usvojen je izmijenjeni dnevni
red s 10 glasova ZA i 1 suzdržanim.
Ad.1.
Pitanja vijećnika:
1.) G.I.Lukarić postavlja pitanje u kojoj su fazi Prostorni plan i Urbanistički plan te
sudski spor koji se vodi za hotel Vrbniče nad morem.
- Odgovara Općinska načelnica gđa. M.D-Pavan: Prostorni plan bio je u JU
Zavodu za prostorno uređenje PGŽ koja ga je vratila izrađivaču na korekciju. Na
radu UPU-a se stalo s procedurom dok se ne usvoji PPUO. Što se hotela tiče
rasprava je sazvana nakon tri godine, dijelu tuženih postavljeni su zakonski
skrbnici ali traži se dokumentacija za dokaz slijednosti PZ iza OPZ i Općine.
- G.F.Toljanića izjavljuje da se urgira rješavanje spora oko hotela.
2.) G.F.Toljanića pita vezano uz parkiralište Gospoja budući da je istekao ugovor o
najmu. Odgovara načelnica da je Ugovor o koncesiji sklopljen na način da se pod
istim uvjetima daju u koncesiju i dodatna parkirna mjesta. (citat iz
ugovora:Koncesionar se obvezuje preuzeti novo uređena parkirališna mjesta u
naselju Vrbnik koju Odlukom odredi načelnica da se daju u naplatu o čemu će se
sačiniti dodatak ugovora. Broj parkirališnih mjesta danom potpisivanja ovog
ugovora je 166 i 3 parkirališna mjesta za invalide.)
3.) Načelnica je g. Lukariću napomenula da se pod ovom točkom postavljaju pitanja
vijećnika, odnosno onih koji u općini Vrbnik stvarno žive a da on ovdje ne živi i da
se nakon dvije godine mandata trebao opredijeliti. G. I. Lukarić navodi da je kao
izabrani vijećnik prijavljen na adresi G. Supec 6, Vrbnik, te da i sva davanja iz
dohotka idu Općini Vrbnik te nije u sukobu interesa za razliku od načelnice.
Načelnica konstatira da je samo formalno prijavljen ali da ne živi na toj adresi već
na Vrhu.
Ad.2.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik usvaja zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća sa 10
glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM.
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Ad.3.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Izvršenje Proračuna Općine Vrbnik za
2014.godini i Programa
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st.
1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godini u Općini
Vrbnik
- Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014.godini u Općini Vrbnik
- Program javnih potreba u kulturi za 2014.godinu u Općini Vrbnik
- Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne
skrbi za 2014. godinu u Općini Vrbnik
- Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka
turista na području Općine Vrbnik u 2014.godini
- Odluka o raspodjeli rezultata za 2014.godinu
- Obrazloženje Izvršenja proračuna za 2014.godinu
te ga usvojilo sa 7 glasova ZA, 1 protiv i 3 SUZDRŽANA nakon rasprave u kojoj su
sudjelovali:
G.F.Toljanić postavlja pitanje nerealiziranih prihoda na što mu odgovara gđa. A.Butković
da je nenaplaćena koncesija od Crtorada, TELE 2 i dio najma od poslovnih prostora.
G.F.Toljanić traži da mu se dostave podaci o dužnicima za: porez na potrošnju, komunalnu
naknadu, za korištenje javnih površina, za tvrtku ili naziv, porez na dohodak i za najam
poslovnih prostora kao i ostalim vijećnicima elektronski.
G.P.Gršković pita da li je ugovor o prodaji uvale Petrina poništen te da li smo u obvezi
vratiti kupoprodajnu cijenu. Načelnica odgovara da je ugovor o kupoprodaji poništen i da je
to za sada sve što je Općina dobila.
Ad.4.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik primilo je na znanje izvješće općinske načelnice za
razdoblje srpanj-prosinac 2014.g. nakon pojašnjenja vezano uz evidentiranje nerazvrstanih
cesta Čerenec – za potrebe vodovoda visoka zona Vrbnik, Supeška – Kozica za potrebe
projekta prekogranična suradnja sa Slovenijom.
Ad.5.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnovici
i koeficijentima za obračun plaće općinske načelnice i naknade zamjenice općinske
načelnice Općine Vrbnik te ga nakon pojašnjenja Općinske načelnice da su sredstva
osigurana u proračunu te da se osnovica za obračun smanjila a koeficijent je povećan te je
na taj način plaća ostala nepromijenjena, usvojilo s 8 glasova ZA, 1 PROTIV i 2
SUZDRŽANA .
Ad.6.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik jednoglasno je usvojilo Prijedlog zaključka o usvajanju
Izvoda iz proračuna po pozicijama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja –
realizirano 2014. godine i planirano za 2015.g.
Ad.7.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Vrbnik u 2014.godini, te jednoglasno usvaja Analizu.
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Ad.8.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog Plana gospodarenja otpadom
Općine Vrbnik za razdoblje 2014.-2020.godine te ga JEDNOGLASNO usvaja.
Ad.9.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik prihvatilo je izvješće Općinske načelnice o provedbi plana
gospodarenja otpadom Općine Vrbnik za 2014.godinu
Ad.10.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka
nabave bagatelne vrijednosti koji se na našim mrežnim stranicama nalazi od 16.siječnja
2014., te ga jednoglasno usvaja.
Ad.11.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog vijećnika g.J.Brusića da se da
suglasnost za postavljanje ploče na javnoj površini u Risiki Mariji Krucifiksa Kozulić kako
bi se obilježila stogodišnjica njenog djelovanja u Risiki, te ga jednoglasno usvaja.
Ad.12.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog vijećnika g.J.Brusića da se pokuša
pronaći rješenje za završavanje vodovoda u Risiki. Načelnica odgovara da se u jesen
očekuju natječaji za ruralni razvoj na koje bi se javile Ponikve voda d.o.o. te bi se na taj
način završili svi projekti vodoopskrbe za koje postoje građevinske dozvole, a za Mavre se
priprema izmjena projekta na način da se racionalnije poveže s postojećim vodovodom na
relaciji gdje će biti više priključaka.
Ad.13.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog vijećnika g.J.Brusića da se sanacija
niša na groblju Risika izvede, budući da postoji troškovnik moli da se dostavi MO Risika.
Načelnica odgovara da interes za sanaciju nisu pokazali vlasnici te da se zato od toga
odustalo. Pronaći će se projekt i troškovnik u arhivi i dostaviti.
Ad.14.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je na prijedlog vijećnika D. Zahije Prijedlog
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju radnog tijela za izradu Strategije – Programa
ukupnog razvoja Općine Vrbnik 2015.-2020.godine na način da se u isto imenuju još dva
člana: Franjo Toljanić i Petar Gršković, te ga jednoglasno usvaja.
Ad.15.
1.) Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je zamolbu za otkup dijela nekretnine k.č.
8211/1 koji se nalazi uz k.č. 8211/25 k.o. Vrbniku uz kućni broj Risika 233 koju su
16.10. 2014.g. dostavili Adriano i Dragan Kirinčić, za formiranje okućnice te donijelo
jednoglasno zaključak da se molbi može udovoljiti uz cijenu koja je formirana na
općinskom vijeću za otkup okućnice.
2.) Općinsko vijeće razmotrilo je zamolbu UO „Primorec“, Placa Vrbničkog statuta 5, iz
Vrbnika da mu se da u zakup terasa hotela „Vrbniče nad morem“, Placa Vrbničkog
statuta 7 zbog proširenja ugostiteljske ponude koju je dostavio 2.1.2015.g. te nakon
pojašnjenja načelnice da imamo sklopljen ugovor o korištenju i upravljanju s Konobom
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Placa do okončanja sudskog spora, donijelo jednoglasno zaključak da mu se ista ne
može dati u zakup.
3.) Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je zahtjev za postavljanje pokretne radnje za
obavljanje djelatnosti ugostiteljstva na k.č. 9100 k.o. Vrbnik u naselju Risika koju je
dostavila 9.11.2014.g. Mira Rak iz Jastrebarskog, Vladka Mačeka 65 te sa 6 glasova ZA
i 5 SUZDRŽANIH daje dozvolu za postavljanje priključnog vozila za jednostavne
usluge na navedenoj nekretnini, budući da je od Ureda državne uprave u Zagrebačkoj
županiji Služba za gospodarstvo Ispostava Jastrebarsko KLASA:UP/I-335-02/14-02/37,
URBROJ:238-02/7-14-3 od 26.11.2014.g. donijela Rješenje kojim je utvrđeno da
prostor, oprema i uređaji priključnog vozila marke IMV, registarske oznake ZG9720FH
ispunjava minimalne uvjete glede uređenja i opreme ugostiteljskih objekata, usluga,te
zdravstvene i druge uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz skupine „Objekti
jednostavnih usluga“, vrstu Objekt jednostavnih usluga u priključnom vozilu.
4.) Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je zahtjev gospodarskog subjekta Akson
d.o.o. iz Rijeke, Ive Marinkovića 12 da mu se odobri korištenje javne površine za
potrebe terase uz kušaonu, površine 23 m2 u Vrbniku na Trgu Škujica (prema skici u
privitku) koji je dostavljen 12.3.2015. U raspravu se uključio i predstavnik MO Vrbnik
s prijedlogom da se udovolji molbi te je OV donijelo zaključak da se daje navedena
površina za potrebe kušaone sa 6 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA, dva su vijećnika
napustila sjednicu vijeća prije glasanja.

Sjednica je završila u 20,50 sata
Zapisničar:
Mirjana Polonijo, v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Slavko Zahija, v.r.
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