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Vrbnik,20.prosinac 2013.

Zapisnik sa 5. sjednice
Općinskog vijeća Općine Vrbnik

Sjednica je održana dana 19. prosinca 2013. 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, Franjo Toljanić, Petar
Gršković, Igor Justić
Sjednici nisu prisustvovali: predsjednik VMO Vrbnik Marko Soldatić,
Sjednici prisustvuju: općinska načelnica Marija Dujmović-Pavan, zamjenica načelnice
Marina Polonijo-Grdinić, predsjednik VMO Risika Silvano Brusić, računovodstvenoadministrativni referent Alenčica Butković te Mirjana Polonijo pročelnica Općine Vrbnikzapisničar
Sjednicu otvara predsjednik Općinskog vijeća Slavko Zahija, konstatira da je nazočno
jedanaest (11) vijećnika te se može pravovaljano donositi odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže usvajanje Dnevnog reda slijedi
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Verifikacija Zapisnika sa 04. sjednice Općinskog vijeća
3. Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2014.godinu opći i posebni dio koji se sastoji
od:
- Projekcije za razdoblje od 2014. do 2016. 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 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
- Plan razvojnih programa za razdoblje 2014-2016 godine
- Odluka o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za 2014.godinu
- Plan javne nabave za 2014.godinu
- Obrazloženje proračuna za 2014.- 2016.godinu

4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za sklapanje ugovora na
poslovima održavanja javne rasvjete na području Općine Vrbnik
5. Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije i
donošenje uvjeta za upućivanje obavijesti o namjeri davanje koncesije na poslovima
naplate parkiranja, premještanja i blokade vozila
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda
7. Prijedlog Odluke o usvajanju interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih
plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
8. Odluke o imenovanju predstavnika Općine Vrbnik u skupštinu Ponikve usluge
d.o.o. Krk - dostavlja se na znanje
9. Odluke o imenovanju predstavnika Općine Vrbnik u skupštinu Ponikve eko otok
Krk d.o.o. Krk- dostavlja se na znanje
10. Prijedlog Odluke o prijenosu udjela Općine Vrbnik koje drži u Ponikve usluga
d.o.o. na nove članove
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sastavu vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Vrbnik u 2013.g.
13. Prijedlog Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području općine Vrbnik od 2014. do 2016.godine
14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvoda iz Proračuna po pozicijama namijenjenim za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja – realizirano u 2013.godini i
planirano za 2014.godinu
15. Razno
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Ad.1.
Pitanja vijećnika:
1.) G.F.Toljanić postavlja pitanje vjerskog odgoja u vrtiću – zašto nije organiziran iako
se velika većina roditelja izjašnjava da je za vjerski odgoj u vrtiću
– odgovor daje Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan –Dječjem vrtiću upućen je dana
21.studenog 2013.godine dopis slijedećeg sadržaja u kojem između ostalog stoji: „Ukoliko
postoji iskazan interes roditelja za program katoličkog vjerskog odgoja, Općina je spremna
u cijelosti financirati program uz uvažavanje pravila koja vrijede u dječjem vrtiću:
- visinu naknade ili plaće vjeroučitelja potrebno je urediti prema pravilniku o
vrednovanju radnog mjesta koji vrijedi za odgajatelje u dječjem vrtiću s obzirom da
se radi o istoj ili sličnoj naobrazbi
- uvažavati ekonomski aspekt i racionalizirati-eliminirati putne troškove na način da
vjeronauk predaje vjeroučitelj iz Vrbnika što je moguće postići uz bolju
organizaciju i malo dobre volje“
Čeka se odgovor. Dopis će se dostavit vijećnicima na slijedećoj sjednici.
2.) G.P.Gršković postavlja pitanje odloženog materijala od iskopa na lokaciji
Zamestinjak, pokraj lovačkog doma. Sada i drugi odlažu različiti otpad.
- odgovor daje Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan –to je iskop GP Krk-a od
ulazne ceste koji će se vratiti kad se okončaju radovi.
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3.) G.I.Lukarić postavlja pitanje u kojoj je fazi izrada PPUO Vrbnik - zanima
investitora.
- odgovor daje Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan – nakon sastanka u Javnoj
ustanovi Zavod za prostorno uređenje PGŽ dobili smo informaciju da je
Zakonom o prostornom planiranju, koji stupa na snagu 1.1.2014. povoljnije
propisano donošenje planova nižeg reda (UPU, DPU), pruža se mogućnost da se
smjernice za planove nižeg reda daju kroz PPUO pa će se javna rasprava
ponoviti početkom 2014.godine.
4.) G.J.Brusić postavlja pitanje kako napreduje rješavanje imovinsko pravnih odnosa
hotela Vrbniče nad morem“
- odgovor daje Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan – sud nije zakazivao
raspravu ni nakon učestalih požurnica.
5.) G.F.Toljanić postavlja pitanje projekta koji bi se mogli prijaviti na natječaje za
sredstva Europskih fondova (turistička infrastruktura), u ovom trenutku to je 95%
bespovratnih sredstava a isplata je po predračunu – ne mora se imati osigurana
sredstva.
- odgovor daje Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan – sklopljen je ugovor za
pripremu projekata EU –razvoj na bazi kulturnog i ruralnog turizma. Natječaj se
očekuje u 4. mjesecu. Kako se izgradnja kanalizacije ne uklapa u EU fondove
zbog malog broja stanovnika,a visokih troškova izgradnje isto će se realizirati
kroz revitalizaciju stare jezgre.
6.) G.F.Toljanić postavlja pitanje lokacije za izgradnju trafostanice
- Odgovor daje Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan – HEP treba dostaviti
razvojne planove za svoju infrastrukturu, jer to ne spada u nadležnost općine.
Ad.2.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik usvaja zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća s 10
glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM.
Ad.3.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za
2014.godinu opći i posebni dio koji se sastoji od:
- Projekcije za razdoblje od 2014. do 2016. 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 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
- Plan razvojnih programa za razdoblje 2014-2016 godine
- Odluka o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za 2014.godinu
- Plan javne nabave za 2014.godinu
- Obrazloženje proračuna za 2014.- 2016.godinu
te ga usvojilo sa 7 glasova ZA, 3 SUZDRŽANA i 1 PROTIV nakon diskusije i pojašnjenja
gđe. A.Butković da u Planu javne nabave za 2014.godini u skladu s izmjenama i dopunama
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zakona o javnoj nabavi (NN 143/13) ostaju samo nabave u skladu s člankom 18. stavak 3.:
za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu
radova do 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim
aktom.
- G.P.Gršković postavlja pitanje na čemu se temelji povećanje proračuna.
Načelnica odgovara da su planirani projekti koji su kandidirani ili će se kandidirati na EU
fondove, jedan od kandidiranih je u zajednici s PGŽ – Putevima Frankopana, prilazna
cesta. Sredstva se moraju planirati u proračunu, a ako projekt ne bude odobren rebalansom
se mogu ukinuti.
- G.F.Toljanić konstatira da se iz proračuna ne vidi da će se javljati na natječaje EU
fondova za koje je sada pravo vrijeme, svjestan je da Općina nema kvalificirano osoblje ali
na tržištu postoje kvalificirane tvrtke koje taj dio mogu kvalitetno odraditi.
- G.I.Lukarića zanimale su nerazvrstane ceste, pomorsko dobro – luka Sv.Marek.
Načelnica odgovara da se usvajanjem PPUO Vrbnik luka Sv. Marek proglašava lukom
otvorenom za javni promet lokalnog značaja pa se očekuje financiranje sanacije školjere od
strane Županijske lučke uprave. Vezano za nerazvrstane ceste – Braće Trinajstić, koja je
uništena prilikom zadnjeg nevremena od iščupanih stabala u duljini cca 200 m, saniralo bi
se kroz projekt kanalizacije. Vezano uz sanaciju baraka u luci Namori načelnica odgovara
da je bila planirana sanacija ali nakon nevremena koje je uništilo plažu Zgribnica sredstva
su preusmjerena na istu čiji troškovi sanacije iznose 600.000,00 kn,dio se očekuje od
osiguranja a dio moramo sami osigurati.
Ad.4.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije
ponude za sklapanje ugovora na poslovima održavanja javne rasvjete na području općine
Vrbnik te se jednoglasno usvaja da se ugovor potpiše s :TEHNO-VAL d.o.o. Njivice na rok
od 4 godine 2013.-2017., vrijednost 290.944,75 kn +PDV.
Ad.5.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o imenovanju stručnog
povjerenstva za dodjelu koncesije i donošenja uvjeta za upućivanje obavijesti o namjeri
davanja koncesije na poslovima naplate parkiranja, premještanja i blokade vozila te ga
nakon rasprave usvaja s 8 glasova ZA i 3 PROTIV. Naknada za koncesiju po parkirnom
mjestu iznosi 500 kuna, ukupno se daje 183 parkirna mjesta, cijena sata parkiranja na
parkiralištu Vajavina naplaćivat će se 4 kn/satu a na parkiralištu u centru i Namori 5 kn/sat.
Ribari će dobiti povlaštene karte.
Ad.6.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o
imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elmentarnih nepogoda te
jednoglasno usvaja imenovane: Dominik Gršković, Marinko Vladić i Mirjana Polonijo.
Ad.7.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo prijedlog Odluke o usvajanju interdisciplinarne
strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka te ga
jednoglasno usvaja.
Ad.8.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik primilo je na znanje Odluku o imenovanju predstavnika
Općine Vrbnik u skupštinu Ponikve usluge d.o.o. Krk.
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Ad.9.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik primilo je na znanje Odluku o imenovanju predstavnika
Općine Vrbnik u skupštinu Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk.
Ad.10.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o prijenosu udjela Općine
Vrbnik koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na nove članove te ga jednoglasno usvaja.
Ad.11.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o sastavu vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja te ga jednoglasno usvaja. Novo
imenovani članovi su: Dragan Zahija, Silvano Brusić, Ivan Volarić, Mladen Čargonja i
Zlatan Marunić.
Ad.12.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja na područje općine Vrbnik u 2013.godini te je jednoglasno donijelo Zaključak
da se isti usvaja.
Ad.13.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području općine Vrbnik od 2014.godine do 2016.godine te je
jednoglasno donijelo Zaključak da se isti usvaja.
Ad.14.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Zaključka o usvajanju Izvoda iz
Proračuna po pozicijama namijenjenim za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
- realizirano u 2013.godini i planirano za 2014.godinu te isti jednoglasno usvaja.
Ad.15.
1.) Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je predmet u kojem se traži očitovanje
Općine Vrbnik na idejni projekt LD 594/13 stranke PZ „GOSPOJA“ Vrbnik koji su
dostavili Željka Mulej opunomoćenica Mile Volarić, Josip Gršković i Josip
Bolonić te donijelo jednoglasno slijedeći Zaključak: Stručne službe - Upravni odjel
za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije Ispostava Krk, koje
izdaju akte na temelju kojih se može graditi, utvrdile su temeljem Zakona i
prostorno planske dokumentacije koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Vrbnik,
da navedeni projekt udovoljava navedenim zahtjevima. Općinsko vijeće nije
nadležno za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno ne protivi se njenom izdavanju
ukoliko su uvjeti iz UPU 1- Vrbnik ispunjeni.
Sjednica je završila u 20,35 sati
Zapisničar:
Mirjana Polonijo, v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Slavko Zahija, v.r.
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