Poštovani stanovnici Općine Omišalj,
U cilju jasnijeg uvida u rad Općinske načelnice i Upravnog odjela Općine Omišalj, od rujna 2013. godine, izlaziti će ovaj jednostavan,
ali informativan Mjesečni izvještaj načelnice Općine Omišalj. Izvještaj će biti dostupan na web stranicama Općine Omišalj (www.omisalj.hr) i u
tiskanom obliku, i to: u Omišlju - na porti u prizemlju općinske zgrade (Prikešte 13) i u Njivicama - u prostorijama Mjesnog odbora Njivice
(Ribarska obala 10).
Obzirom na bitna događanja u rujnu i listopadu, prvi Izvještaj je dvomjesečni. Ostali će Izvještaji biti mjesečni i izlaziti će do 7. dana
tekućeg mjeseca za protekli mjesec.
Nadam se da smo Vam i na ovaj način približili sve ono što činimo kako bi smo opravdali i Vaša sredstva, a naš rad učinili
transparentnim.
Općinska načelnica:
Mr.sc. Mirela Ahmetović

1. PRIHODI/PRIMICI I RASHODI/IZDACI PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ
*do 30.09.2013.
PRORAČUN

Ostvarenje
2012.

Plan 2013.

Rebalans plana 2013.

Ostvarenje 30.09.2013.

Prihodi/primici

24.858.943

37.042.900

32.359.037

17.213.662

Rashodi/izdaci

29.213.036

37.042.900

32.359.037

19.604.994

Višak/manjak

−4.354.093

0

0

−2.391.332

PRORAČUN

Ostvarenje
2012.

Plan 2013.

Rebalans plana 2013.

Ostvarenje 30.09.2013.

Prihodi/primici

24.858.943

37.042.900

32.359.037

22.087.916

Rashodi/izdaci

29.213.036

37.042.900

32.359.037

21.495.706

Višak/manjak

−4.354.093

0

0

592.211

*do 31.10.2013.

2. STANJE KAPITALNIH PROJEKATA
* Dječji vrtić u Omišlju
- izgradnja u tijeku
- rješavanje nastalih vantroškovničkih radova vezano za temeljenje objekta
- razgovori projektant – izvođač – nadzor – investitor o izmjeni projekta s ciljem racionalizacije troškova i osiguranja kvalitete izvedbe projekta
- dogovori s Ministarstvom o načinu financiranja
* Primorska ulica u Njivicama
- utvrđen termin nastavka radova nakon zatvaranja Hotela Njivice (2. faza: izgradnja oborinske kanalizacije s upojnim bunarom, uređenje
parkirališta, sanacija kolničke konstrukcije)
- uključenje Hotela Njivice u investiciju
* Projekt Jadran
- dogovor i nastavak radova na obalnom kolektoru u Omišlju
* Katastarska izmjera
- u tijeku izlaganje katastarske izmjere i obnova zemljišne knjige (stanovnici Općine Omišalj odazivaju se pozivima nadležnog Povjerenstva i
pristupaju ročištima)

3. OSNOVNE RADNE I PROTOKOLARNE OBVEZE NAČELNICE
datum
3.09.2013.

mjesto
Omišalj

sudionici
OŠ FK Frankopan i PŠ Omišalj

tema
rad i financiranje škole, produženi boravak

3.09.2013.

Omišalj

DINA Petrokemija d.d.

stanje u DINA Petrokemija d.d. - predstečajna nagodba, isplata plaća

9.09.2013.

Krk

Hrvatske vode - voditelji projekta

Promjena voditelja projekta Jadran, stanje i nastavak projekta

9.09.2013.

Omišalj

veleposlanica Australije

LNG projekt

13.09.2013.

Omišalj

predstavnik Marina Punat d.o.o.

spor po predmetu zamjene imovine s Općinom Omišalj

19.09.2013.

Zagreb

divlji građevinski deponij, zgrada bivše policijske postaje

20.09.2013.

Zagreb

21.09.2013.

Omišalj

Agencija za upravljanjem državnom
imovinom
Ministarstvo financija -glavni državni
rizničar
Hrvatske vode - direktor

21.09.2013.

Njivice

gospodarska situacija na području općine

23.09.2013.

Krk

23.09.2013.

Krk

Premijer, gradonačelnik Rijeke,
Saborska zastupnica K. Devčić
Povjerenstvo za natječaj za direktoraTZ
otoka Krka
Skupština Ponikve d.o.o.

25.09.2013.

Omišalj

ŽLU Krk

sjednica Upravnog vijeća i analiza stanja luka u općini Omišalj

26.09.2013.

Omišalj

Hrvatske vode

projekt Jadran

26.09.2013.

Omišalj

JANAF - direktor i član Uprave

Suradnja s Općinom i projekti JANAF-a

26.09.2013.

Omišalj

PGŽ

edukacija o korištenju EU fondova

27.09.2013.

Omišalj

sufinanciranje projekata Općine Omišalj

30.09.2013.

Rijeka

Centar za brdsko-planinsku
poljoprivredu
vjerovnici DINA Petrokemije d.d.

30.09.2013.

Trst

Općina Taglio di Po

obilježavanje 20. obljetnice bratimljenja

01.10.2013.

Omišalj

posjet arheološkom lokalitetu Mirine i prezentacija projekta vijećnicima

04.10.2013.

Zagreb

Ministarstvo kulture, Konzerv. odjel
Rijeka, M. Čaušević
Ministarstvo financija – ministar

dugovanje Općine prema državnom proračunu
projekt Jadran, rekonstrukcija ulice K. Tomislava

natječaj za direktora TZ otoka Krka
Sjednica Skupštine

potpisana predstečajna nagodba DINA Petrokemija d.d.

zaključenje Ugovora o asignaciji

09.10.2013.

Malinska

Grado/načelnici otoka Krka

Sjednica Koordinacije grado/načelnika otoka Krka

10.10.2013.

Krk

Nadzorni odbor TZ otoka Krka

Sjednica NO TZ otoka Krka

10.10.2013.

Krk

Turističko vijeće TZ otoka Krka

Sjednica TV TZ otoka Krka

11.10.2013.

Omišalj

Karzen&Karzen consulting

14.10.2013.

Omišalj

DINA Petrokemija d.d. – direktor

Prijava projekata na natječaj MINTurizma – spremnost i prikladnost
postojećih projekata
stanje u DINA Petrokemija d.d. – stečaj DIOKI

14.10.2013.

Krk

Natječaj za imenovanje direktora TZ otoka Krka

15.10.2013.

Omišalj

Povjerenstvo za provedbu natječaja za
direktora TZ otoka Krka
Pesja nautika d.o.o.

15.10.2013.

Omišalj

Peharček d.o.o.

poništenje natječaja za prodaju zemljišta

16.10.2013.

Omišalj

izgradnja trgovačkog centra na ulazu u Omišalj

16.10.2013.

Krk

Pongračić i investitor izgradnje trg.
Centra
Skupština LAG-a otoka Krka

17.10.2013.

Omišalj

Uredništvo Glasnika

17.10.2013.

Omišalj

Karzen&Karzen consulting

18.10.2013.

Rijeka

18.10.2013.

Omišalj

Županijski upravni odjel za pomorstvo,
Županijska lučka uprava Krk
JANAF - Direktor

Prijava projekta šetnice A. Koste u Njivicama na natječaj MINTurizma –
projektna dokumentacija i financiranje
Lučko područje na području Općine Omišalj, koncesijsko odobrenje
luka Pesja
Suradnja Općine s Janaf-om, izdavanje rješenja o spomeničkoj renti

1820.10.'13.
21.10.2013.

Omišalj

Općina Taglio di Po

obilježavanje 20-te godišnjice bratimljenja

Omišalj

23.10.2013.

Omišalj

Predstavnici Katastra i Općinskog suda
u Krku
Turističko vijeće TZO Omišalj

Katastarska izmjera – stanje i problemi u provedbi, funkcioniranje
ureda u Omišlju
Sjednica TV TZO Omišalj

28.10.2013.

Omišalj

Pirika

Provedba programa održavanja zelenih površina

29.10.2013.

Omišalj

Članovi skupštine Pesja nautika d.o.o.

Koncesijsko odobrenje luka Pesja

30.10.2013.

Omišalj

30.10.2013.

Opatija

Povjerenstvo za procjenu utjecaja
zahvata na okoliš
Referentni ministri, predstavnici lokalne
i regionalne samouprave

1. sjednica Povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš zahvata: uvozni
terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku
sudjelovanje na Invest forumu, sastanak s ministrom Brankom Grčićem
(financiranje dječjeg vrtića u Omišlju)

Revizija poslovanja Pesja nautika d.o.o., redovno poslovanje

Dokumentacija za prijedlog certificiranja i kandidiranja za dobivanje
sredstava za funkcioniranje LAG-a otoka Krka
Koncepcija i financiranje općinskog glasila (Glasnika)

4. PONIKVE D.O.O KRK
datum
23.09.2013.

mjesto
Krk

sudionici
članovi Skupštine i
direktor Ponikve
d.o.o Krk i

najvažnije točke
usklađenje organizacije Ponikve d.o.o s važećim zakonskim propisima

5. TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA
datum

mjesto

sudionici

najvažnije točke

01.09.2013.
Krk
Vijeće TZ otoka Krka objavljen natječaj za imenovanje direktora TU TZ otoka Krka
- tijekom rujna nije održana sjednica Turističkog vijeća TZ otoka Krka
10.10.2013.
Krk
Vijeće TZ otoka Krka Financijski izvještaj 9 mj., izbor zamjenika predsjednika TZ otoka Krka (A. Bolonić)
21.10.2013.
Krk
Vijeće TZ otoka Krka Izabrana nova direktorica TZ otoka Krka

6. KOORDINACIJA GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA OTOKA KRKA
- tijekom rujna nije održana sjednica Koordinacije gradonačelnika/načelnika otoka Krka
- 09.10.2013. održana sjednica Koordinacije gradonačelnika/načelnika otoka Krka u Malinskoj. Na dnevnom redu su bile 24 točke, od kojih su
najvažnije:
 Prigovor Marine Punat d.o.o. na postupanje Ponikve d.o.o.-zaključeno je da je direktor Ponikve dužan zatražiti mišljenje Skupštine
kod davanja suglasnosti za projekte koji su od strateškog interesa pojedine jedinice lokalne samouprave
 Projekt izgradnje klaonice i sirane – zaključeno je da je klaonica nužna na području otoka Krka. PZ otoka Krka treba intenzivirati





pripreme za ishođenje dokumentacije te napraviti analizu za odabir lokacije
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – nastavlja se sufinanciranje
Pokrenuta inicijativa za izmjenu Zakona o komunalnom gospodarstvu na način da se obračunom komunalne naknade obuhvate i
oni objekti koji nisu u funkciji
Sufinanciranje knjige „Antologija pjesništva otoka Krka“ prof.dr.sc. Katice Ivanišević – Općina Omišalj sufinancirati će knjigu s
20.000,00 kn, Općina Dobrinj s 5.000,00 kn, a ostale JLS sa po 4.000,00 kn

7. EDUKACIJE OPĆINSKE NAČELNICE I ZAPOSLENIKA UPRAVNOG ODJELA
datum

mjesto

edukacija

19.09.2013.

Zagreb

Škola financijskog upravljanja za proračune i proračunske korisnike (načelnica)

20.09.2013.
19.09.2013.
01.10.2013.

Zagreb
Zagreb
Rijeka

11-12.10.13.
17.10.2013.

Omišalj
Rijeka

22.10.2013.

Zagreb

25.10.2013.

Rijeka

Škola financijskog upravljanja za proračune i proračunske korisnike (načelnica)
Savjetovanje pročelnika JLS (pročelnica)
Proračunsko planiranje, fiskalna odgovornost, PDV, plaće i socijalna prava (voditeljica financija)
„Izabran u vijeće-što sad?“-obuka članova predstavničkih tijela i savjeta mladih jedinica lokalne samouprave
(pojedini članovi Općinskog vijeća, Upravnog odjela, Savjeta mladih, Mjesnog odbora Omišalj i predstavnici
drugih jls otoka Krka
Sastanak za pokretanje prvog hrvatskog GEIE-a (Europska gospodarska interesna skupina), (pročelnica)
Program usavršavanja „Postupak nabave građevinskih radova-jamstva, izvršenje ugovora, nabava dodatnih
radova“ u organizaciji Narodnih novina (pravnica)
Godišnje Infoprojektovo savjetovanje (ukupno pet službenika Upravnog odjela koji koriste ili će koristiti
aplikacije Infoprojekta)

