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Zapisnik sa 3. sjednice
Općinskog vijeća Općine Vrbnik

Sjednica je održana dana 11. rujna 2013. godine u prostorijama općinske vijećnice s početkom u
20.00 sati.
Sjednici prisustvuju vijećnici: Slavko Zahija, Ivan Juranić, Ivan Volarić, Dragan Zahija, Dominik
Gršković, Josip Brusić, Ivan Lukarić, Petar Gršković, Matej Polonijo i Igor Justić
Sjednici nisu prisustvovali: Franjo Toljanić, zamjenica načelnice Marina Polonijo-Grdinić,
predsjednik VMO Vrbnik Marko Soldatić,
Sjednici prisustvuju: općinska načelnica Marija Dujmović-Pavan, 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 je nazočno deset (10)
vijećnika te se može pravovaljano donositi odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže usvajanje Dnevnog reda slijedi
DNEVNI RED

1. Pitanja vijećnika
2. Verifikacija Zapisnika sa 02. sjednice Općinskog vijeća
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za 2013.godinu
- Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za
siječanj – lipanj 2013. godini u Općini Vrbnik
- Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1
članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za siječanj – lipanj 2013.godini u
Općini Vrbnik
- Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za siječanj – lipanj 2013.godinu u
Općini Vrbnik
- Izvršenje Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i
socijalne skrbi za siječanj – lipanj 2013. godinu u Općini Vrbnik
4. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih
nekretninana komunalne vodne građevine
5. Prijedlog Odluke o uvjetima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na
temelju pisanog ugovora
6. Razno – a) Maržić - stupić
b) Odgovor na vjećničko pitanje s dostavom dokumentacije za Hotel
„Vrbniče nad morem”
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno nakon što je načelnica g.J.Brusiću odgovorila da
prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu dostavi za slijedeću sjednicu općinskog
vijeća.
Ad.1.
Pitanja vijećnika:

1.) G.P.Gršković postavlja pitanje turističke sezone i ovaca koje šeću naseljem i noću
uznemiravaju turiste. TZO Vrbnik na svojim tijelima trebala bi nešto poduzeti. Predlaže da
se propišu maksimalne kazne - mijenjati Odluku o komunalnom redu.
– odgovor daje Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan –na problem se već ukazalo, poslane
su kazne od 200,00 kn na dvije adrese, žalili su se.
2.) G.I.Lukarić postavlja pitanje polugodišnjeg izvješća načelnice, odgovor daje Općinska
načelnica gđa.M.D-Pavan – nema obvezu podnijeti polugodišnje izvješće budući da je ovo
novi mandat.
3.) G.I.Justić postavlja pitanje nastavka radova na mjesnoj mreži u Garici, odgovara načelnica
da je prioritet za nastavak radova dobilo D.Selo –Riska budući je više kuća koje se trebaju
priključiti na vodovodnu mrežu. G.I.Justić predlaže da se s radovima nastavi kako bi se
zatvorio krug, radi se o 150 m vodovoda.
4.) G.S.Brusić postavlja pitanje sanacije lukobrana (školjere i rafulina) u uvali Sv. Marak,
odgovara načelnica da je županija odobrila 50.000,00 kn a sanacija je preko milion kuna.
G.S.Brusić predlaže da se saniraju barem rafulini, iznos bi trebao biti dovoljan,načelnica
odgovara da je dolazak maune u troškovniku vezan i uz školjeru te ukoliko dolazi samo
zbog rafulina iznos nije dovoljan.
Ad.2.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik usvaja zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno nakon
konstatacije predsjednika g.S.Zahije da u buduće materijale koji se dostavljaju kao odgovor na
pitanje vijećnika dostave tom vijećniku a ne svima.
Ad.3.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Općine Vrbnik za 2013.godinu i
- Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za
siječanj – lipanj 2013. godini u Općini Vrbnik
- Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1
članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za siječanj – lipanj 2013.godini u
Općini Vrbnik
- Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za siječanj – lipanj 2013.godinu u
Općini Vrbnik
- Izvršenje Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i
socijalne skrbi za siječanj – lipanj 2013. godinu u Općini Vrbnik
te ih usvojilo s 8 glasova ZA i 2 suzdržana nakon diskusije i traženja g. P.Grškovića da se za
slijedeće vijeće dostave podaci o troškovima za vodu i tko ih plaća za Sv. Nediju, školu Garica i
Dom u Risiki.
Ad.4.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o
priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine te ga jednoglasno usvaja.
Ad.5.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog odluke o uvjetima za povjeravanje obavljanja
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora te ga jednoglasno usvaja nakon diskusije u
kojoj je usvojen prijedlog da Članak 6. glasi „Za vrijednost poslova komunalne djelatnosti do
20.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost ne provodi se postupak prikupljanja ponuda ni javnog
natječaja.“

Ad.6.
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Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog vezan uz Zaključak o ograničenju prometa u
pješačkim zonama naselja Vrbnik te s 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM usvaja prijedlog da
hidraulični podizni stup bude spušten i u vrijeme od 15 do 17 sati od ponedjeljka-subote u razdoblju
od 01.listopada-01.lipnja. Predlaže se strogo kažnjavanje onih koji preko noći ostanu unutar
pješačke zone

Sjednica je završila u 21,20 sati
Zapisničar:

Predsjednik Općinskog vijeća:

Mirjana Polonijo

Slavko Zahija
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