REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBNIK

Općinsko vijeće
KLASA:021-06/17-01/16
URBROJ:2142-07-03-17-1
Vrbnik,12.travnja 2017.
Zapisnik sa 21. sjednice
Općinskog vijeća Općine Vrbnik
Sjednica je održana dana 11. travnja 2017. godine u prostorijama općinske vijećnice s
početkom u 20.00 sati.
Sjednici prisustvuju vijećnici: : Slavko Zahija, Matej Polonijo, Ivan Juranić, Dragan
Zahija, Franjo Toljanić, Dominik Gršković, Ivan Lukarić, Ivan Volarić i Igor Justić
Sjednici nisu prisustvovali vijećnici:Petar Gršković i Josip Brusić
Sjednici prisustvuju: općinska načelnica Marija Dujmović-Pavan, zamjenica načelnice
Marina Polonijo-Grdinić, član VMO Vrbnik Vlado Šušak, Alenčica Butković
računovodstveno-administrativni referent te Mirjana Polonijo pročelnica Općine Vrbnikzapisničar
Sjednici nije prisustvovao: predsjednik VMO Risika Silvano Brusić
Sjednicu otvara potpredsjednika Općinskog vijeća Matej Polonijo, konstatira da je nazočno
devet vijećnika te se može pravovaljano donositi odluke.
Vijećnik g. I. Justić predlaže da se dnevni red nadopuni točkom koja glasi: Donosi se
Odluka o imenovanju ulica u naselju Garica. Nakon glasovanja utvrdilo se da je samo 3
vijećnika za uvrštavanje navedene točke u dnevni red a ostalih šest su se suzdržali s
obzirom da odluku treba doraditi te se ista nije uvrstila u dnevni red. Nakon toga
Potpredsjednik Općinskog vijeća predlaže usvajanje Dnevnog reda kojeg su vijećnici dobili
poštom kako slijedi
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Verifikacija Zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća
3. Izvršenje Proračun za 2016. s :
- Bilješkama
- Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz 2016.godine
- Odluka o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj-prosinac
2016.g.
- Izvršenje programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s
mladima i socijalne skrbi za razdoblje siječanj-prosinac 2016.g.
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
st.1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje siječanj-prosinac
2016.g.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz st. 1.,2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za
razdoblje siječanj-prosinac 2016.g.
- Prijedlog – uvođenje besplatnog vrtića za svu djecu s područja Općine Vrbnik i
financiranje užine školskoj djeci OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk, PJ Vrbnik iz viška
prihoda za 2017.g.
4. Prijedlog – Odluke o prodaji nekretnine k.č. 9762/1 k.o. Vrbnik Brigiti Kosec - u
površini od 30 m² (30/2446 dijelova) uz k.č. 406/G k.o. Vrbnik u naselju Risika
5. Izvješće općinske načelnice o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016.g.
6. Prijedlog - Odluka o usklađenosti Revizije procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija te Plana zaštite od požara Općine Vrbnik s tabelarnim dijelom
7. Prijedlog - Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Općine Vrbnik
8. Prijedlog - Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma otoka Krka do 2020.god.
9. Prijedlog - Odluka o dodjeli koncesije za naplatu parkiranja autobusa na parkiralištu
autobusa u naselju Vrbnik
10. Prijedlog - Odluka o usvajanju III. Dopuna PPUO Vrbnik
11. Prijedlog – Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja „Uvala
Melska“ (UPU 4)
12. Zamolbe – Adria Badrov d.o.o. – pokretanje izrade UPU 4 Uvala Melska
- Ana Rumpf – zahtjev za zamjenu zemljišta
13. Razno
-

Predloženi dnevni red usvaja se sa 6 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA i 1 PROTIV.
Ad.1.
Pitanja vijećnika:
1.) G.I.Lukarić postavlja pitanje vezano uz uređenja i osvjetljenje parka na Trgu
sv.Ivana u naselju Vrbnik: u raspodjeli je navedeno 450.000,00 kn a u javnosti se
govori o cca 600.000,00 kuna.
- načelnica odgovara da je u proračunu za 2017.g. već osigurano 200,000,00 kuna i
dodatnih 450.000,00 kn osigurava se iz viška prihoda nad rashodima iz 2016. g
2.) G.D.Grškovića zanima da li će radovi koji su započeti u ulici Draga biti završeni do
31.5.2017.
- Načelnica odgovara da su potpisani ugovori s izvođačem i da je rok završetka
radova ugovoren s 31.5., ako se pokaže da se radovi neće moći izvesti u roku ( zbog
možebitnog tvrdog stjenskog terena) – radit će se po fazama na način da se završi
započeto a ostatak nastavi nakon završetka sezone.
- Zanima ga i da li je ulica Sv.nedija –Kotojina aplicirana na fondove, odgovara
načelnica da je aplicirana ali se rezultati još ne znaju, proces odabira u Agenciji još
traje.
3.) G.I.Justić navodi da je Uporabna dozvola za građevinu (zgrada mrtvačnice na
groblju Garica na k.č. 511/43 k.o. Garica) izgrađenu do 15.veljače 1968. postala
pravomoćna te sada treba pokrenuti rekonstrukciju na što g.D.Zahija odgovara da
ukoliko ruše zidove treba ishodovati građevinsku dozvolu, a to žele. Treba
pripremiti projekt. Na navedeno se nadoveza g.F.Toljanić s pitanjem da li se tako
postupalo i kad su se rekonstruirale ribarske kućice Namori. Načelnica odgovara da
je glavni projekt rekonstrukcije uz prethodnu suglasnost konzervatorskog odjela u
Rijeci dostavljen Upravnom odjelu za graditeljstvo zajedno s prijavom početka
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radova. Odjel graditeljstva je zaprimio narečenu dokumentaciju i dopisom potvrdio
prijavu početka radova temeljem dostavljenog glavnog projekta.

Ad.2.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik usvaja zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća sa 8
glasova ZA i 1 suzdržanim nakon diskusije u kojoj su sudjelovali vijećnici:
1) G.F.Toljanić ponavlja pitanje rekonstrukcije Ribarskih kućica
2) G. I.Justić ponavlja pitanje rekonstrukcije mrtvačnice na groblju u Garici te traži da se
pripreme projekti i troškovnici kako bi se započelo s radovima.
Ad.3.
14. Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog Izvršenje Proračun za 2016. s :
- Bilješkama
- Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz 2016.godine
- Odluka o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj-prosinac
2016.g.
- Izvršenje programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s
mladima i socijalne skrbi za razdoblje siječanj-prosinac 2016.g.
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
st.1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje siječanj-prosinac
2016.g.
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz st. 1.,2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za
razdoblje siječanj-prosinac 2016.g.
- Prijedlog – uvođenje besplatnog vrtića za svu djecu s područja Općine Vrbnik i
financiranje užine školskoj djeci OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk, PJ Vrbnik iz viška
prihoda za 2017.g.
te su ga usvojili jednoglasno nakon što prijedlog g.I.Lukarića da se financira dnevna karte
đacima/studentima koji putuju u Rijeku nije usvojen za isti prijedlog glasalo je 3 vijećnika
a 6 je bilo suzdržano ( nije dat podatak o ukupnim sredstvima koja se trebaju osigurati u
proračunu, odnosno koliko đaka i na kojim relacijama putuju) dok je prijedlog g.I.Justića da
se 200.000,00 kuna raspodjeli za mrtvačnicu u Garici a umanje sredstva za isti iznos sa
pozicije mjesne vodovodne mreže Garica jednoglasno usvojen.
Ad.4.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik jednoglasno je usvojilo Odluku o prodaji dijela nekretnine
oznake k.č. 9762/1 k.o. Vrbnik Brigiti Kosec u površini od 30 m² (30/2446 dijelova) uz k.č.
406/G k.o. Vrbnik u naselju Risika za 17.919,60 kn.
Ad.5.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Izvješća Općinske načelnice o
provedbi plana gospodarenja otpadom za 2016.godinu te ga jednoglasno usvaja.

Ad.6.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o usklađenosti Revizije
procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plana zaštite od požara Općine
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Vrbnik s Tabelarnim djelom Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vrbnik
koje su ažurirane za 2017.godinu, te ga je jednoglasno usvojilo.
Ad.7.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine te jednoglasno donosi odluku da se
izbori provedu s danom 21.svibnja 2017.godine.
Ad.8.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o usvajanju strategije
razvoja turizma otoka Krka do 2020. te je jednoglasno usvaja.
Ad.9.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Prijedlog povjerenstva Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji za
davanje poslova naplate parkiranja autobusa u naselju Vrbnik na parkiralištu autobusa
Japnenica te usvaja prijedlog da se ugovor potpiše s trgovačkim društvom Crtorad d.o.o.
Varaždin, odvojak III 1 ,42000 Jalkovec, sa 8 glasova za i 1 suzdržanim.
Ad. 10.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o usvajanju III. Dopune
PPUO Vrbnik te je jednoglasno usvaja. Nakon što je pročelnica na upit vijećnika objasnila
da se dopune odnosi samo na naselja Risika i Garica a kako bi se izbjeglo donošenje
velikog broja UPU-a, ubrzao postupak izdavanja akata na temelju kojih se može graditi i
smanjili troškovi investitorima.
Ad. 11.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja turističkog naselja „Uvala Malska“ (UPU 4) na inicijativu trgovačkog društva
Adria Badrov d.o.o. koje je u pismu namjere predložilo da u potpunosti financira izradu
UPU-a. U Odluci koju s vijećnici dobili s materijalima mijenja se članak 12. koji
izmijenjen sada glasi:
„Članak 12.
Financiranje izrade Plana provest će se sukladno članku 167. Zakona o prostornom
uređenju (NN 153/13) na način da će izradu Plana u cijelosti financirati ADRIA BADROV
d.o.o., Valica 62, 51511 Malinska, kao zainteresirana osoba, vlastitim novčanim sredstvima.
Troškove izgradnje komunalne infrastrukture do obuhvata Plana definirat će se nakon što se
realizira mogućnost financiranja iz EU fondova a u zoni obuhvata Plana troškove uređenja
građevinskog zemljišta i izgradnje komunalne infrastrukture snosi investitor što će se urediti
posebnim ugovorom.
Općina Vrbnik ne preuzima obvezu uređenja građevinskog zemljišta do zone obuhvata
Plana ni u zoni obuhvata Plana.
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Međusobni odnos nositelja izrade UPU-a i nositelja financiranja njegove izrade (investitora)
uredit će se posebnim ugovorom.“
Tako izmijenjena Odluka jednoglasno se usvaja.
Ad. 12.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je zamolbu Ane Rumpf iz Slovenije, 3241
Podplat, Mestinje 30a za zamjenu 35 m² koji čini dio nekretnine oznake k.č. 894/1,3 k.o.
Vrbnik u naravi javno dobro - asfaltirana ulica Bočina za dio nekretnine oznake k.č.842 k.o.
Vrbnik u naravi neplodno zemljište površine 35 m² koja se nalazi uz nekretninu oznake
k.č.894/1 k.o. Vrbnik. Općinsko vijeće donosi zaključak da se izvrši zamjena budući da se
prilikom asfaltiranje ulice Bočina za navedena površina umanjila nekretnina oznake k.č.
894/1 k.o. Vrbnik a sve prema Geodetskom situacijskom nacrtu u mjerilu 1:200 koji je
izradio Ri-Girus d.o.o. iz Rijeke, J.P.Kamova 65b. Troškove geodetskih radova Općina će
snositi u dijelu parcelacije zamijenjenih nekretnina.

Sjednica je završila u 21,30 sata
Zapisničar:
Mirjana Polonijo,v.r.

Potpredsjednika Općinskog vijeća:
Matej Polonijo,v.r.
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