REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBNIK

Općinsko vijeće
KLASA:021-06/16-01/12
URBROJ:2142-07-03-16-1
Vrbnik,25.kolovoza 2016.
Zapisnik sa 17. Izvanredne sjednice
Općinskog vijeća Općine Vrbnik

Izvanredna sjednica je održana dana 23. kolovoza 2016. godine u prostorijama općinske
vijećnice s početkom u 20.30 sati nakon što je načelnica predložila, sukladno članku 80.
stavak.2. Poslovnika Općinskog vijeća, a većina članova prihvatila prijedlog.
Sjednici prisustvuju vijećnici: Matej Polonijo, Slavko Zahija, Dragan Zahija, Ivan Juranić,
Ivan Volarić, Dominik Gršković, Ivan Lukarić, Igor Justić i Petar Gršković
Sjednici nisu prisustvovali: Franjo Toljanić i Josip Brusić
Sjednici prisustvuju: općinska načelnica Marija Dujmović-Pavan, zamjenica načelnice
Marina Polonijo-Grdinić član VMO Vrbnik Vlado Šušak, predsjednik VMO Risika
Silvano Brusić te Mirjana Polonijo pročelnica Općine Vrbnik-zapisničar
Sjednicu otvara potpredsjednika Općinskog vijeća Matej Polonijo, konstatira da je nazočno
devet vijećnika te se može pravovaljano donositi odluke.
Potpredsjednik Općinskog vijeća predlaže usvajanje Dnevnog reda kako slijedi
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća
3. Prijedlog - Odluka o II. Izmjenama i Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik
4. Prijedlog - Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1
- NA 1
5. Prijedlog - Odluka o prodaji dijela nekretnine oznake k.č. 8211/1 k.o. Vrbnik u
vlasništvu Općine Vrbnik Danieli Grlaš- legalizacija
6. Prijedlog – Odluka o utvrđivanju prijedloga sudaca porotnika za mladež Općinskog
suda u Rijeci
7. Zamolbe – Darko Dadić – kupnja dijela k.č. 1038/3 u površini od 103 m² uz k.č.
664 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik
- ADRIA BADROV d.o.o. – zainteresiran za izgradnju bungalova u uvali Melska (T2
-5 i R1-2 površine 4 ha plus 3,57 ha
8. Razno

Predloženi dnevni red jednoglasno se usvaja.
Ad.1.

Pitanja vijećnika:
1.) G.S.Brusić postavio je pitanje vezano uz malčanje u Risiki – zašto nisu posječene
grane na putevima i u gornjem dijelu Risike. Načelnica odgovara da taj dio nije
ugovoren s Bolonićem kao redovno održavanje već se platilo izvođača koji ima
malčer a da bi vlasnici nekretnina sami morali podrezivati grane koje se pružaju na
ceste. Slijedeće godine planirati malčanje strojem.
2.) G.I.Lukarić postavlja pitanje da li će se nastaviti sa sanacijom ribarskih kućica te
koja je namjena istih. Odgovara načelnica da će se sanacija nastaviti kad završi
turistička sezona. Predlaže se izgradnja javnog WC-a, Lučka uprava tražila je
prostor za svoje potrebe, vijećnici mogu dati svoje prijedloge.
3.) G.I.Justić postavlja pitanje obračuna komunalnog doprinosa za „Izgradnja transfer
stanice i sanacija odlagališta Treskavac“ – faza 3 i 4 koji je obračunat TD Ponikve
eko otok Krk, da li su ulagali prigovor na odluku vijeća; - odgovara pročelnica da
su pristali na naše uvjete – 303.012,50 kuna će platiti (kompenzirati) u cijelosti a
drugi 50% ili 373.537,50 kuna.
Ad.2.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik usvaja zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća sa 7
glasova ZA i 2 suzdržana.
Ad.3.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik za 2016. te je usvaja sa 6 glasova ZA i 3
suzdržana nakon pojašnjenja načelnice da ova odluka sadrži samo izmjene a da će se u
roku od 30 dana vijeću dostaviti pročišćeni tekst na donošenje. Načelnica se zahvalila
vijećnicima na odazivu na izvanrednu sjednicu koja je sazvana kako bi se procedura oko
donošenja PPUO Vrbnik okončala. Zato što je materijal opsežan a ni printanje karata nije
moguće na način da pruže informaciju, materijal se nalazio na mrežnim stranicama
Općine, jumbo mail-om poslan je svim vijećnicima koji imaju elektronsku adresu printan
onim koji je nemaju a bio je omogućen i uvid u karte na samoj sjednici. G.I. Justić naveo je
da nije dobio odgovor na primjedbu MO Garica do dana održavanje sjednice a smatra da
njihovom zahtjevu vezano za kamenolom Garica i Zakojnica nije udovoljeno. Pročelnica je
odgovorila da su odgovori poslani preporukom, da je zahtjevima vezano za kamenolome
udovoljeno u onom djelu kojim se to uređuje prostorno planskom dokumentacijom, da se
riječ eksploatacijsko polje ne može brisati jer to jesu eksploatacijska polja jedno aktivno a
drugo predloženo za sanaciju što je obveza GP Krka i uređuje se zakonom, rudarskim
projektima koncesijama. MO Garica ne podržava usvajanje Izmjene plana jer nije u interesu
stanovnika Garice.
Ad.4.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik jednoglasno donosi Odluku o izradi I. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik – NA 1. Nakon pitanja g.D.Grškovića što će
se dogoditi zonom bivše Vrbenke koja je promijenila vlasnika. Odgovara načelnica da će se
održati javna rasprava, a PZ Vrbnik može i prije dostaviti prijedlog koji bi se ugradio u
prijedlog Izmjena UPU-a.
Ad.5.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik jednoglasno donosi Odluku o prodaji dijela nekretnine
oznake k.č. 8211/1 k.o. Vrbnik Danieli Grlaš iz Rijeke, Kastavska 8 za 65.166,50 kuna.
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Ad.6.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik jednoglasno donosi Odluku o utvrđivanju prijedloga sudaca
porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci: Inge Mandić, Trsatske stube Petra Kružića
28 iz Rijeke na prijedlog Osnovne škole F.K.Frankopan PŠ Vrbnik.
Ad.7.
1. Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je zamolbu Dadić Darka iz Slavonskog
Broda, Vatroslava Jagića 17B za kupnju dijela nekretnine oznake k.č. 1038/3 k.o.
Vrbnik površine 103 m² uz k.č.664 u naselju Vrbnik, te donijelo jednoglasno
zaključak da se navedeni dio nekretnine ne može prodati. Navedena nekretnina
služit će za proširenje puta i kao pristup ostalim nekretninama koje se nalaze u
okruženju.
2. Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je zahtjev za davanje suglasnosti na
pokretanje postupka izrade UPU 4 Melska koju je dostavilo trgovačko društvo
ADRIA BADROV d.o.o. Malinska, Valica 62, te jednoglasno donijelo zaključak da
se daje načelna suglasnost da može pristupiti izradi UPU 4 – „Uvala Melska“
(Risika) – T2-5 zajedno s R1-2 u skladu s II. Izmjenama i dopunama PPUO Vrbnik.
Troškove izrade snosi investitor a prilikom izrade surađuje s Općinom. Nositelj
izrade je Općina Vrbnik.
Ad.8.
1. G.D.Gršković postavlja pitanje da li je točno da kad se pusti voda u novom
cjevovodu Sv. Nedija-Grohot dio naselja ostaje bez vode. Odgovara načelnica
da taj dio, iako je završen, nije pušten u funkciju kako bi se izbjegli eventualni
problemi. Stavit će se u funkciju kada završi turistička sezona.

Sjednica je završila u 21,40 sata
Zapisničar:
Mirjana Polonijo, v.r.

Potpredsjednika Općinskog vijeća:
Matej Polonijo, v.r.
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