REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBNIK

Općinsko vijeće
KLASA:021-06/14-01/05
URBROJ:2142-07-03-14-1
Vrbnik,18.prosinac 2014.
Zapisnik sa 10. sjednice
Općinskog vijeća Općine Vrbnik

Sjednica je održana dana 17. prosinca 2014. godine u prostorijama općinske vijećnice s
početkom u 18.00 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: Sjednici prisustvuju: općinska načelnica Marija Dujmović-Pavan, zamjenica načelnice
Marina Polonijo-Grdinić, predsjednik VMO Vrbnik Marko Soldatić, 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 dopune Dnevnog reda s točkama:
16) Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina za potrebe izgradnje dječjeg vrtića
17) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Vrbnik a
pod razno je vijećnicima uručen materijal koji je dostavljen od Vrbničkih vrtova d.o.o.
Vrbnik na dan održavanja sjednice vezano uz izradu UPU Vrbnik i zamjenu nekretnina za
potrebe rekonstrukcije ulice braće Trinajstić
i Dnevnog reda koji je dostavljen s materijalima kako slijedi
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrbnik za 2014.godini sa pratećim
Odlukama
4. Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2015.g . opći i posebni dio koji se sastoji od:
- Projekcije za razdoblje od 2015. do 2017. godine opći i posebni dio
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st.
1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godini u Općini
Vrbnik
- Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015.godini u Općini Vrbnik
- Program javnih potreba u kulturi za 2015.godinu u Općini Vrbnik

- Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne
skrbi za 2015. godinu u Općini Vrbnik
- Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka
turista na području Općine Vrbnik u 2015.godini
- Plan razvojnih programa za razdoblje 2015-2017 godine
- Odluka o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za 2015.godinu
- Plan javne nabave za 2015.godinu
- Obrazloženje proračuna za 2015.- 2017.godinu
5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti
gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske županije
6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti
osnivanje i ulaganje u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području
Primorsko-goranske županije
7. Prijedlog Izmjene Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik
8. Prijedlog Odluke o osnivanju radnog tijela za izradu Strategije –Programa ukupnog
razvoja Općine Vrbnik 2015.-2020.godine
9. Prijedlog Odluke o početku izrade Strategije –Programa ukupnog razvoja Općine
Vrbnik 2015.-2020.godine
10. Prijedlog Odluke o izmjeni zajedničke odluke o taksi prijevozu na području JLS
otoka Krka
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
12. Prijedlog odluke o usklađenosti teksta Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija Općine Vrbnik
13. Prijedlog Odluke o izradi Studije izvodljivosti projekta i Plana razvoja
širokopojasne optičke infrastrukture
14. Prijedlog o osnivanju Poduzetničke zone Zabrda
15. Razno
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Ad.1.
Pitanja vijećnika:
1.) G.D.Gršković postavlja pitanje vezano uz zatvaranje terase na Trgu Škujica od
strane PZ Gospoja , da li je to u skladu s onim na što je vijeće dalo svoj pristanak s
obzirom da je dana suglasnost za rekonstrukciju postojeće tende i što će se dogoditi
ako svi počnu na taj način zatvarati terase na javnim površinama.
odgovor daje Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan:
Poslat će se upit Ministarstvu kulture, konzervatori su bili u Općini i postavili
pitanje oko izdavanja uvjeta za rekonstrukciju tende.
G.F.Toljanića odgovara da je to montažno-demontažna tenda te da za istu nisu
potrebni akti na temelju kojih se može graditi niti uvjeti konzervatora ali ako se
inzistira da će ponovo zatražiti mišljenje konzervatora.
G.D.Gršković predlaže da se donese akt kojim bi se uredilo kako trebaju izgledati
tende na području Općine
odgovor daje Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan:
- U skladu s člankom 62. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara prije
početka radova na kulturnom dobru potrebno je ishoditi prethodno odobrenje
konzervatora, u skladu s tim Općina će zatražit očitovanje Ministarstva kulture i
dostavit ga OV.

2

2.) G.P.Gršković postavlja pitanje vezano uz zamjenu nekretnina za potrebe
rekonstrukcije ulice Braće Trinajstić vezano uz dopis Vrbničkih vrtova d.o.o.
- Odgovara Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan:
Da bi se izvršila rekonstrukcija ulice s iskopima za polaganje infrastrukture
očekuje se da će doći do urušavanja potpornog zida prema Vrbničkim vrtovima
d.o.o., zato se predložila zamjena koja je usvojena na prethodnom vijeću.
Geodeta će pripremiti elaborat usklađenja međa koji će se potpisati s obje strane
i na taj će se način riješiti zamjena i usklađenje stvarnog stanja na terenu i
proširenje ulice.
3.) G.I.Lukarić postavlja pitanje sukoba interesa u kojem se našla načelnica kao vlasnik
poduzeća.
- Odgovara Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan: prenijela sam upravljačka prava
u tvrtki i dostavila sam ugovore sklopljene prije stupanja na dužnost što znači da
nisam koristila svoj položaj za sklapanje novih ugovora otkad sam općinska
načelnica.
Ad.2.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik usvaja zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća
jednoglasno nakon što je g.I.Lukarić rekao da se ispravi točka Ad. 1.toč.3.na način
da:Općina neka izgradi barake te tada ponudi pravo prvokupa istih dosadašnjim
korisnicima, a g. P. Gršković predlaže da u Ad. 9. treba stajati:U Prostorno planskoj
dokumentaciji na nekretnini u vlasništvu Branka Antića definirat će se da se dozvoljava
gradnja na udaljenosti od 3 metra od novo projektirane ulice Braće Trinajstić s obzirom
da potrebno proširenje ceste suzuje parcelu.
Ad.3.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbnik
za 2014.godinu opći i posebni dio, Plan i izvršenje Proračuna opći i posebni dio te izmjene
i dopune:
- Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu za 2014.godini u Općini Vrbnik
- Programa javnih potreba u kulturi za 2014.godinu u Općini Vrbnik
- Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za
2014. godinu u Općini Vrbnik
- Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka
turista na području Općine Vrbnik u 2014.godini
- Plana razvojnih programa za razdoblje 2014-2016. godine
- Plana javne nabave za 2014.godinu
te ga usvojilo sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA nakon pojašnjenja gđe.A.Butković,
načelnice i diskusije u kojoj su sudjelovali prisutni:g.J.Brusić predlagao je da se osiguraju
sredstva za zamjenu azbestnog krova na školi umjesto zamjene prozora i asfaltiranja; na to
mu je načelnica odgovorila da nisu dostavili podatke kad se pripremao Proračun te da u
ovom trenutku ne raspolažemo procjenom troškova za krov koji bi se trebao osigurati u
proračunu. U 2015. g. se očekuje sufinanciranje FZOEU za programe povećanja energetske
učinkovitosti javnih zgrada te će se do tada zatražiti ponuda i pripremiti dokumentaciju za
prijavu na Fond. Vezano uz niše na groblju Risika, načelnica je odgovorila g.J.Brusiću da
se napravio projekt sanacije ali da vlasnici niša nisu potpisali suglasnost da se može
pristupiti sanaciji, na zahtjev dostavit će mu se projekt. Vezano uz košnju bankina odgovara
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načelnica g.J.Brusiću da se računi za košnju plaćaju po računu u mjesecu kada su obavljeni
što kontrolira komunalni redar.
Ad.4.
1. Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik
za 2015.g . opći i posebni dio koji se sastoji od:
- Projekcije za razdoblje od 2015. do 2017. godine opći i posebni dio
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st.
1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godini u Općini
Vrbnik
- Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015.godini u Općini Vrbnik
- Program javnih potreba u kulturi za 2015.godinu u Općini Vrbnik
- Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne
skrbi za 2015. godinu u Općini Vrbnik
- Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka
turista na području Općine Vrbnik u 2015.godini
- Plan razvojnih programa za razdoblje 2015-2017 godine
- Odluka o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za 2015.godinu
- Plan javne nabave za 2015.godinu
- Obrazloženje proračuna za 2015.- 2017.godinu
te ga nakon rasprave i pojašnjenja gđe.A.Butković i Općinske načelnice usvojilo sa 8
glasova ZA i 3 SUZDRŽANA.
Ad.5.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o
obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske
županije te ga nakon rasprave i pojašnjenja Općinske načelnice usvojilo jednoglasno.
Ad.6.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o
obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanje i ulaganje u opremanje i razvoj poduzetničkih
zona na području Primorsko-goranske županije te ga usvojilo jednoglasno nakon što je
načelnica odgovorila g.P.Grškoviću da je s DORH-om sklopljena nagodba te je Općina
Vrbnik upisana kao suvlasnik na k.č. 5431/1 gdje se nalazi poslovna zona Zabrda. Nakon
usvajanja izmjena i dopuna PPUO Vrbnik, izvršit će se parcelacija i zatražiti darovanje ili
otkup navedenog zemljišta.
Ad.7.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Izmjene Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Vrbnik, te jednoglasno usvaja da se za redovite sjednice poziv s materijalima
dostavlja vijećnicima osam dana prije održavanja sjednice.
Ad.8.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog Odluke o osnivanju radnog tijela za
izradu Strategije – Programa ukupnog razvoja Općine Vrbnik 2015.-2020.godine, te nakon
što se predložio još jedan član:g.J.Brusić uz usvojen prijedlog sa 8 glasova ZA i 3
suzdržana Odluka je usvojena s 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.

4

Ad.9.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog Odluke o početku izrade Strategije
– Programa ukupnog razvoja Općine Vrbnik 2015.-2020.godine te je JEDNOGLASNO
usvaja.
Ad.10.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog Odluke o izmjeni zajedničke odluke
o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka, te je jednoglasno usvaja.
Ad.11.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
naknadi za razvoj, te je jednoglasno usvaja.
Ad.12.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o usklađenosti teksta Plana
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vrbnik, te je jednoglasno usvaja.
Ad.13.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog Odluke o izradi Studije
izvodljivosti projekta i Plana razvoja širokopojasne optičke infrastrukture, te je jednoglasno
usvaja.
Ad.14.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog o osnivanju Poduzetničke zone
Zabrda, te je jednoglasno usvaja.
Ad.15.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina za
potrebe izgradnje dječjeg vrtića, te je usvaja sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM.
Ad.16.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
komunalnoj naknadi Općine Vrbnik, te je jednoglasno usvaja.
Ad.17.
1.) Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je molbu za pravo korištenja nekretnine
između k.br.5 i 7 u Ulici braće Trinajstić koju je 25.11. 2014.g. dostavio Ivan Katunar,
Braće Trinajstić 3, Vrbnik te donijelo zaključak sa 7 glasova ZA, 2 PROTIV i 2
SUZDRŽANA da se molbi ne može udovoljiti budući da se prema zakonu o
prostornom planiranju u naseljima mora osigurati javna zelena površina u određenom
postotku a prema važećem UPU naselja predmetna nekretnina predstavlja zelenu zonu.
2.) 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, Vlatka Mačeka 65 te se odgađa
donošenje odluke do slijedeće sjednice Općinskog vijeća, odnosno nakon dodatnog
razmatranja od strane MO Risika.
3.) Općinsko vijeće razmotrilo je dopis Vrbničkih vrtova d.o.o. koje je dostavljeno
17.12.2014. te donijelo zaključak da predstavnici vlasnika uz prisustvo stručne osobe –
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izrađivača plana organizira prezentaciju članovima OV i zainteresiranoj javnosti što
planiraju i predlažu kod izmjene UPU naselja Vrbnik na lokaciji bivše tvornice
Vrbenka.

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

Predsjednik Općinskog vijeća:
Slavko Zahija,v.r.
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