REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBNIK

Općinsko vijeće
KLASA:021-06/14-01/02
URBROJ:2142-07-03-14-1
Vrbnik,20.ožujak 2014.
Zapisnik sa 7. sjednice
Općinskog vijeća Općine Vrbnik

Sjednica je održana dana 19. ožujka 2014. 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, Matej Polonijo, Josip Brusić, Petar Gršković, Igor Justić
Sjednici nisu prisustvovali: Franjo Toljanić, ispričao izostanak
Sjednici prisustvuju: općinska načelnica Marija Dujmović-Pavan, zamjenica načelnice
Marina Polonijo-Grdinić, predsjednik VMO Risika Silvano Brusić, član VMO Vrbnik
Vlado Šušak, računovodstveno-administrativni referent Alenčica Butković te Mirjana
Polonijo pročelnica Općine Vrbnik-zapisničar
Sjednicu otvara predsjednik Općinskog vijeća Slavko Zahija, konstatira da je nazočno
deset (10) vijećnika te se može pravovaljano donositi odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže usvajanje Dnevnog reda s dopunom kako slijedi
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Pitanja vijećnika
Verifikacija Zapisnika sa 5. i 6. sjednice Općinskog vijeća
Izvješće načelnice ( 1-12/13)
Prijedlog - Izvršenje Proračuna Općine Vrbnik za 2013.godinu opći i posebni dio
koji se sastoji od:
- Odluka o rasporedu rezultata
- Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013.
godini u Općini Vrbnik
- Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1.
članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013.godini u Općini Vrbnik
- Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2013.godinu u Općini Vrbnik
- Izvršenje Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i
socijalne skrbi za 2013. godinu u Općini Vrbnik
- Obrazloženje proračuna za 2013.godinu
5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za sklapanje ugovora na
poslovima održavanja čistoće javnih površina na području Općine Vrbnik
6. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na poslovima naplate parkiranja, premještanja
i blokade vozila

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sastavu vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja
8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju završnog likvidacijskog izvješća Centra za održivi
razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji
9. Razno-Zahija Katica, zamjena nekrenina
- Dopis PP Krk-Treskavac
10. Prijedlog ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti
održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Primorskogoranske županije
Predloženi dnevni red s nadopunom usvojen je jednoglasno.
Ad.1.
Pitanja vijećnika:
1.) G.J.Brusić postavlja pitanje tko se brine o čišćenju plaža u Risiki
- odgovor daje Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan – ugovor je sklopljen s
korisnikom koncesijskog odobrenja na način da mu je umanjena naknada koju
treba platiti za koncesijsko odobrenje za vrijednost čišćenja plaža Sv.Marak,
Javna, Melska). Problem se javlja zato što su na pomorskom dobru dva
korisnika jedan za parkiralište a drugi ima ugostiteljski objekt na plaži, svako od
njih bi trebao održavati svoje područje.
- G.J.Brusić predlaže da se koncesionar obveže održavanje cijelog pomorskog
dobra a ne samo plaže.
2.) G.I.Lukarić postavlja pitanje radova na ulazno-izlaznoj cesti, vidi da je prvi dio
obavljen, zanima ga kada će se nastaviti s radovima i što će se raditi.
- odgovor daje Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan – radovi će se nastaviti u
jesen do „Jira“
3.) G.P.Gršković postavlja pitanje - PP Zabrdi je stavljen izvan snage a sada se donosi
odluka da se kroz Izmjene Odluke o II. Izmjene i dopune prostornog plana omogući
direktna provedba u zoni Zbrdi.
- odgovor daje Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan – Novi Zakon o prostornom
uređenju omogućio nam provedbu zahvata u prostoru za koje je inače zakonom
propisana obveza donošenja plana nižeg reda (UPU) da se detaljnošću
propisivanja kroz PPUO provode zahvati. Inače, DPU Zabrdi nije nikada ni
usvojen tako da nije ni stavljen izvan snage.
4.) G.I.Justić i g. J.Brusić navode nezadovoljstvo s Bolonićem koji čisti i održava javne
i zelene površine:treba ga nadgledati, ne obavlja radove na vrijeme – špricanje, pa je
tijekom sezone potrebno češće kositi što povećava troškove održavanja.
Ad.2.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik usvaja zapisnik sa 5. i 6. sjednice Općinskog vijeća s 8
glasova ZA i 2 SUZDRŽANA nakon što je g. I.Lukarić iznio da želi da u zapisnik sa 5.
sjednice uđe njegov amandman vezano uz proračunska sredstva za malonogometnu ligu
koji je odbijen. Na to je odgovorila načelnica da amandman nije odbijen već da su sredstva
osigurana i dostatna, a ukoliko se pokaže da nedostaju, rebalansom će se osigurati.
Ad.3.
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Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Izvješće Općinske načelnice za period
siječanj-prosinac 2013.godine te ga jednoglasno usvojilo.
Ad.4.
1. Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Izvršenje Proračuna Općine Vrbnik
za 2013.godinu opći i posebni dio koji se sastoji od:
- Odluka o rasporedu rezultata
- Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013.
godini u Općini Vrbnik
- Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1.
članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013.godini u Općini Vrbnik
- Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2013.godinu u Općini Vrbnik
- Izvršenje Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i
socijalne skrbi za 2013. godinu u Općini Vrbnik
- Obrazloženje proračuna za 2013.godinu
te ga usvojilo sa 7 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA i 1 PROTIV.
Ad.5.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije
ponude za sklapanje ugovora za obavljanje poslova održavanja čistoće javnih površina na
području općine Vrbnik te jednoglasno usvaja prijedlog da općinska načelnica potpiše
ugovor s odabranim ponuditeljem „BOLONIĆ“ Građevinski radovi, iskopi i komunalni
radovi, vl. Miljenko Bolonić, Dr. Marijana Valkovića 10, 51516 Vrbnik na iznos od
166.608,50 kn plus PDV, sveukupno 208.260,62 kn godišnje. Usvaja se prijedlog
g.I.Justića i S.Brusića da se ugovori čišćenje u naseljima Garica i Risika jednom mjesečno
oko doma, crkve, autobusne stanice aneksom ugovora.
Ad.6.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o davanja koncesije na
poslovima naplate parkiranja, premještanja i blokade vozila na području naselja Vrbnik
ponuditelju CRTORAD d.o.o. Varaždinska ulica, odvojak III, Varaždin te ga nakon
rasprave jednoglasno usvaja. Godišnja naknada za koncesiju po parkirnom mjestu iznosi
1.355,42 kune, što za 166 parkirna mjesta ukupno iznosi godišnje 225.000,00 kuna.
Ad.7.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o sastavu
vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja te ga jednoglasno usvaja. Novo imenovani član od
Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije je Maja
Jurasić za razriješenog Marunić Zlatana.
Ad.8.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o prihvaćanju Zaključka o
likvidaciji Ustanove „Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana“ te ga jednoglasno
usvaja nakon što je načelnica pojasnila je likvidacija okončana nakon 4 godine a ova odluka
je neophodna da bi se provelo brisanje u Trgovačkom sudu.
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Ad.9.
1.) Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je zahtjev za zamjenu parcela koju je
dostavila Zahija Katica iz Vrbnika, Gospoja 7 te jednoglasno donijelo odluku da se
nekretnina u vlasništvu Katice Zahija k.č. 465/1 k.o. Vrbnik, površine 565 m2
zamjeni za k.č. 449/1 k.o. Vrbnik, površine 561 m2 u vlasništvu Općine Vrbnik
budući da se nalaze na približno istom području, površine gotovo identične i iste
vrijednosti, a preko nekretnine u vlasništvu navedene stranke prošao je put,
postavljena je šahta za vodu, hidrant i stup za struju te je iz navedeni razloga iako se
nalazi u građevinskom području naselja Vrbnik neprikladna za gradnju.
2.) Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je dopis Ministarstva unutarnjih poslova
Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka Policijske postaje Krk, Broj:511-0930/1-93/219-2013S.P. od 10.01.2014. te donijelo zaključak da se pismeno očituju
kao Općinsko vijeće na problematiku Roma koji obitavaju na području Treskavac
koji glasi:Sva tijela trebaju postupati u skladu s Zakonima za koja su nadležni a o
boravištu i prebivalištu nadležno je postupati Ministarstvo unutarnjih poslova
temeljem Zakona o prebivalištu (NN 144/12 i 158/13).
Ad.10.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o
obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne
samouprave Primorsko-goranske županije te ga jednoglasno usvaja.

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

Predsjednik Općinskog vijeća:
Slavko Zahija, v.r.
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