REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBNIK

Općinsko vijeće
KLASA:021-06/15-01/09
URBROJ:2142-07-03-15-1
Vrbnik,16.prosinca 2015.
Zapisnik sa 14. sjednice
Općinskog vijeća Općine Vrbnik

Sjednica je održana dana 15. prosinca 2015. godine u prostorijama općinske vijećnice s
početkom u 18.30 sati.
Sjednici prisustvuju vijećnici: Slavko Zahija, Ivan Juranić, Ivan Volarić, Dragan Zahija,
Dominik Gršković, Ivan Lukarić, Franjo Toljanić, Igor Justić, Matej Polonijo
Sjednici nisu prisustvovali: Josip Brusić i Petar Gršković
Sjednici prisustvuju: općinska načelnica Marija Dujmović-Pavan, zamjenica načelnice
Marina Polonijo-Grdinić član VMO Vrbnik Marko Soldatić, predsjednik VMO Risika
Silvano Brusić, Alenčica Butković računovodstveno administrativni referent te Mirjana
Polonijo pročelnica Općine Vrbnik-zapisničar
Sjednicu otvara predsjednik Općinskog vijeća Slavko Zahija, konstatira da je nazočno
devet vijećnika te se može pravovaljano donositi odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže usvajanje Dnevnog reda kako slijedi
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrbnik za 2015.godinu, Programa,
Plana javne nabave za 2015.
4. Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018.
godinu s Programima, Planom razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018.godine,
Planom javne nabave za 2016.godinu i Odluke o izvršenju Proračuna
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim djelatnostima od značaja za
Općinu Vrbnik
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje
obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
7. Prijedlog Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Vrbnik
8. Prijedlog – Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbnik
9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije – Programa ukupnog razvoja Općine Vrbnik
2015. – 2020.
11. Razno – 1.) Gospoja PZ – obročno plaćanje komunalnog doprinosa

2.) UO Konoba Luce, vl. Ivica Grdinić –obročno plaćanje komunalnog
doprinosa
3.) Doris Ostrogović – otkup dijela k.č. 465/1 k.o. Vrbnik
4.) Rumpf Ivan – otkup dijela k.č. 912/4 k.o. Vrbnik
Predloženi dnevni red jednoglasno se usvaja.
Ad.1.
Pitanja vijećnika:
1.) G.I.Lukarić postavlja pitanje izgradnje vodovoda u naselju Risika zaselak Mavri, da
li se planira u 2016.godini.
Odgovara općinska načelnica: čeka se raspisivanje natječaja u okviru Mjere 7.
Ruralni razvoj, predviđa se da će se to dogoditi u drugoj polovici godine.
2.) G.I.Justić postavlja pitane navoda u II. izmjenama i dopunama PPUO Vrbnik
vezano uz Zakojnicu.
Odgovara pročelnica da se točka koju citira ne odnosi na Zakojnicu već postojeći
Kamenolom Garica.
Ad.2.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik jednoglasno usvaja zapisnik sa 13. sjednice Općinskog
vijeća nakon što je g.F.Toljanić konstatirao da je pod AD 2. rekao: da smo s ulogom od 5%
mogli izgraditi kanalizaciju Vrbnika, a odustali smo od projekta izgradnje kanalizacije
otoka Krka.
Ad.3.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna
Općine Vrbnik za 2015. Opći i Posebni dio koji se sastoje od:
- Plana razvojnih programa za razdoblje 2015-2017.
- Izmjena i dopuna javne nabave za 2015.godinu
- Bilješka uz Proračun
- Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz stavka 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za
2015. u Općini Vrbnik
- Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st.1. članka
22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. u Općini Vrbnik
- Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2015.godine
- Izmjene Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s
mladima i socijalne skrbi za 2015.g.u Općini Vrbnik
te ga usvojilo sa 8 glasova ZA i jednim suzdržanim nakon diskusije u kojoj su učestvovali:
- G.I.Lukarić postavio je pitanje izvršenja Proračuna na dan 15.12.2015.;odgovorila je
gđa. A. Butković da je izvršenje na navedeni datum 7.960.000,00 kuna
- G.I.Justić postavio je pitanje kapitalnih pomoći u visini od 1 milijun kuna;
odgovorila je gđa. A. Butković da se radi o sredstvima koja su Hrvatske vode
direktno uplatile Ponikvi.
Ad.4.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2016.
godinu – opći i posebni dio sa prilozima kako slijedi:
- Plan razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018.

2

-

Plan javne nabave za 2016.godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za 2016.godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrbnik
- Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu
- Program održavanja komunalne infrastruktura za djelatnosti iz st.1. članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016.godinu u Općini Vrbnik
- Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka
turista na području Općine Vrbnik u 2016.godini
- Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i
socijalne skrbi za 2016.godinu u Općini Vrbnik
- Program javnih potreba u kulturi za 2016. Godinu
- Obrazloženje Proračuna za 2016.-2018.godinu
te je jednoglasno usvaja nakon diskusije u kojoj su sudjelovali kako slijedi:
- Gđa.A.Butković izvijestila je prisutne da je Proračun bio na našim stranicama te da
se omogućilo stanovništvu da daje svoje primjedbe i prijedloge na isti, što su
iskoristili:1) Verona Štefan predlažući da se osiguraju sredstva za javnu rasvjetu i
izgradnju vodovoda u zaseoku Mavri u naselju Risika te 2) Inicijativa od osam
roditelja da se financiraju putni troškovi trenera za nogomet u Vrbniku.
- Načelnica je odmah dala svoj odgovor na prijedloge kako slijedi: vezano uz javnu
rasvjetu u zaseoku Mavri, : radi se o rasvjeti koja ne prolazi kroz naseljeni dio već
spaja groblje s naseljem, ne postoji mreža te bi troškovi bili nesrazmjerno visoki u
odnosu na broj stanovnika koji stalno boravi u Mavrima, zatražit će se ponuda za
postavljanje JR te naknadno donijeti odluku ovisno o visini ulaganja. Za proširenje
javne rasvjete koju se može kandidirati za sufinanciranje FZEU neophodno je
ishodovati građevinsku dozvolu, pripremiti kompletnu dokumentaciju, a
postavljanje solarne javne rasvjete zahtjeva u startu velike troškove.
- Vezano uz sufinanciranje putnih troškova nogometnog trenera uključilo se više
vijećnika ističući kako postoje i drugi programi koje bi trebalo razmotriti, te kako se
nije pokazalo dobro rješenje kad Općina u cijelosti snosi takve troškove te se
predlaže sufinanciranje s 50%, a 50% da snose roditelji zainteresirane djece jer će se
na taj način stimulirati roditelje da i šalju svoju djecu na aktivnost u kojoj su oni
financijski sudjelovali – navedeni se način sufinanciranja jednoglasno usvaja.
- Usvaja se prijedlog g.I.Justića da se za rekonstrukciju zgrade na groblju u Garici
osigura dodatnih 30.000,00 kuna. Za sanaciju gromače ispod trgovine u Garici za
sada se neće osigurati sredstva u proračunu jer je u dobrom stanju.
- G.F.Toljanić traži da se osiguraju sredstva za asfaltiranje ulice vrh Grohota
(M.Dvorničića-F.Volarića) na što mu je odgovoreno da su sredstva osigurana. Isto
tako navodi da je trebalo planirati sredstva za vodovod Visoke zone Vrbnik,
odgovoreno je da će se izgradnja visoke zone kandidirati kada se objavi natječaj za
ruralni razvoj.
- G.I.Lukarić postavlja pitanje vezano uz marketing Vrbničke žlahtine, odgovorila mu
je načelnica da 50% troškova sufinancira Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj
PGŽ, a tim se projektom obogatila manifestacija Popi i pojedi koja objedinjuje
slijedeće manifestacije: Dane vina, Festival žlahtine i Dane šurlica (koncert,
glazbeni nastupi, oglašavanje, organiziranje posjeta novinara, fotografije Vrbnika,
brošura na hrvatskom i engleskom jeziku, reklamni materijali, označivače za čaše i
nabava čaša…). Na pitanje vezano za plaže, pojašnjenje je dala načelnica da se

3

prema MINT-u prijavila sanacija plaže Zgribnica koja je ušla u uži izbor, ali nije
sigurno da će se i odobriti sredstva. PGŽ je odobrila 100.000,00 kuna.
Predlaže se da se postavi metalna ograda na potezu zgrade od „plovana“ do
podiznog stupića uz prethodnu suglasnost konzervatora.
Vezano uz osigurana sredstva za ekološku javnu rasvjetu pojašnjeno da su sredstva
osigurana od Fonda za energetsku učinkovitost koji zahtijeva led rasvjetu.
Načelnica je obavijestila vijeće da će PGŽ sufinancirati 50% vrijednosti za izradu
glavnog projekta za rekonstrukciju dijela prizemlja osnovne škole i dogradnju
dječjeg vrtića i jaslica na novo formiranoj k.č. 505 k.o. Vrbnik.
Ad.5.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
komunalnim djelatnostima od značaja za Općinu Vrbnik te je usvaja jednoglasno.
Ad.6.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog
ugovora te je jednoglasno usvaja.
Ad.7.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Vrbnik, te je
jednoglasno usvaja.
Ad.8.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o imenovanju stručnog
povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarskih
poslova na području Općine Vrbnik te je JEDNOGLASNO usvaja.
Ad.9.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmotrilo je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Vrbnik te je jednoglasno usvaja.
Ad.10.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o usvajanju Strategije –
programa ukupnog razvoja Općine Vrbnik za razdoblje 2015.-2020. nakon što je
dostavljeno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA:612-07/15-58/69,
URBROJ:517-07-2-1-15-4 od 9. prosinca 2015. da je navedeni dokument prihvatljiv za
ekološku mrežu te da ne treba provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, a ujedno je
provedeno i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 2. prosinca do
14.prosinca 2015. godine, dokument je bio dostupan na mrežnim stranicama Općine:
www.opcina-vrbnik.hr. Nakon što je odgovoreno g. F.Toljaniću da će se dva projekta koje
je naknadno dostavila PZ Gospoja za vrijeme trajanja savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću ugraditi u konačnu Strategiju, Odluka se jednoglasno usvaja.
Ad.11.
1. Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je zamolbe za obročno plaćanje
komunalnog doprinosa koje su dostavili Gospoja PZ iz Vrbnika, Frankopanska 1 i
Grdinić Ivica za UO Konoba Luce iz Vrbnika, Braće Trinajstić 15 za izgradnju
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poslovnih objekata te jednoglasno donijelo odluku da im se odobri obročno
plaćanje. Budući da su uplatili jedan dio nastavljaju plaćati 1/12 od ukupnog iznosa
od 1.2.2016.
2. G.F.Toljanić predlaže da se izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu regulira plaćanje komunalnog doprinosa na način da se rješenje o
komunalnom doprinosu donosi s danom kada Općina dobije obavijest o početku
građenja a plaćanje u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom
doprinosu. Prijedlog se jednoglasno usvaja.
3. Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je zamolbu Ostrogović Doris iz Vrbnika,
Grohot 18 za kupnju dio k.č. 465/1 k.o. Vrbnik koja se nalazi uz nekretnine u
njezinom vlasništvu oznake k.č.465/3 i 465/4 k.o. Vrbnik površine 298 m².
Jednoglasno se donijelo zaključak da će se objaviti natječaj o prodaji, provesti
procjena nekretnina, te zaključak da je minimalna cijena protuvrijednost od 100
€/m² ukoliko procjena sudskog vještaka bude niža. Komunalni redar treba izaći na
teren i vidjeti da li je ostalo minimalno 1 m od asfalta do nekretnine u vlasništvu
Doris, ako nije treba geodeta ponovo izaći na teren i označiti koliko iznosi površina
za koju je zainteresirana Doris Ostrogović.
4. Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je zamolbu Rumpf Ivana za kupnju
dijela nekretnine oznake k.č.912/4 k.o. Vrbnik koja u naravi služi kao pristupni put
od nekretnine u njegovom vlasništvu (k.č. 919/1) do nerazvrstane ceste (ulice
Bočina). Godine 2005. kupio je 18 m² navedene nekretnine i sklopio ugovor o pravu
služnosti na ostatku od 50 m² koji danas ima namjeru kupiti. Donosi se zaključak da
mu se proda 50 m² po procijenjenoj vrijednosti ovlaštenog procjenitelja, minimalno
100 €/m², stranka snosi troškove procjenitelja. Raspisat će se javni natječaj ukoliko
je stranka zainteresirana pod navedenim uvjetima.

Sjednica je završila u 20,00 sata
Zapisničar:
Mirjana Polonijo, v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Slavko Zahija, v.r.
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