ZAPISNIK
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 26. ožujka 2019. godine u
vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 10.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Anto Trogrlić i utvrđuje da sjednici
prisustvuju ovi članovi Vijeća: Davor Albaneze, Heidy Babaić, Kristina Badurina Virag, Dina
Blažević, Adriana Dojčinović, Nikola Dujmović, Alen Grego, Dunja Mihelec i Marijana
Šunić.
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Maja Mahulja, Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj i voditelji odsjeka Ana
Cetina i Luka Mihalović, Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti Jelena
Bigović te Savjetnica za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Ernest Marinković za Glasnik Općine Omišalj.
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća od 31. siječnja 2019.
godine.
VIJEĆNIČKA PITANJA
Marijana Šunić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
1. „Imam pitanje u vezi otkupa zemljišta na groblju u Omišlju. Imamo li plan nastaviti
dalje sa otkupom parcela na dijelu od kapelice do ceste prema Janafu?
Općinska načelnica je odgovorila da će se očitovati pisanim putem, jer je potrebno
vidjeti o kojoj se fazi otkupa trenutno radi.
2. „Što se tiče realizacije i dinamike izvođenja građevinskih radova na kanalizaciji, hoće
li Općina Omišalj morati plaćati penale?“
Općinska načelnica je odgovorila da sukladno EU projektu, jedinice lokalne
samouprave plaćaju penale za kašnjenje na bilo kojem dijelu otoka Krka i one su jedini
obveznici plaćanja penala. A što se tiče dinamike izvođenja radova i kašnjenja, rok realizacije
se odnosi na krajnji rok završetka projekta, te se tek tada utvrđuje je li došlo do prekoračenja
roka ili nije.
Dina Blažević postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
1. „Zašto su obustavljeni radovi u ulici Stran, tamo gdje se nalazi obalni zid? Čak
mjesec dana nema radnika niti mehanizacije. Ti radovi bi navodno trebali biti gotovi u
prosincu 2019. Hoće li ta cesta po ljeti biti zatvorena ili će se po njoj moći prometovati?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Luku Mihalovića, a koji je odgovorio da je
21.3.2019. održan sastanak u Općini Omišalj na kojem su predstavnici t.d. Ponikve
neslužbeno izjavili da se produžuje rok završetka radova na izgradnji kanalizacije do
21.4.2021. godine što znači da se samim time i rok izgradnje obalnog zida produžio do
navedenog datuma. Istina je da na gradilištu nema teške mehanizacije, a razlog tome je da se
više ne izvodi strojni iskop na zidu. Naime, obzirom da bi cesta trebala biti prohodna tijekom
ljeta izvođač je procijenio da ukoliko vrše daljnje iskope ne bi se stigli izvesti svi potrebni
radovi koji bi omogućili prohodnost ceste.
2. „Postoji problem sa šahtama na području Općine Omišalj. Jedna s oštećenim
poklopcem nalazi se na nogostupu prema trgovačkom centru Konzum, sa strane igrališta
prema Mikiću, a jedna se nalazi na putu prema groblju i čak je rezultirala nesrećom jedne naše
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sumještanke. U ulici Večja također se nalaze neadekvatne šahte i poklopci, pa su stanovnici te
ulice lijepili šahte selotejpom.“
Općinska načelnica odgovorila je da će se navedeno provjeriti, a što se tiče spomenute
ozljede sumještanke, nitko se u vezi s navedenim nije obratio Općini Omišalj. U ulici Večja
bilo je već nekoliko intervencija od strane Ponikve jer je zbog prekapacitiranosti sustava bilo
problema. Provjerit ćemo s t.d. Ponikve je li se nešto tamo događalo, iako je i t.d. Rijeka tank
na tom području provelo desetak dana pa moguće da je problem već i saniran.
Kristina Badurina Virag postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
1. „S obzirom da nam dolazi ljetna sezona, mještani Njivica i Kijca ponovno će imati
problema s izlaskom na glavnu cestu, iz smjera Kijca prema Rijeci. Zaista je opasno te je
potrebno zaustaviti promet da bi se izašlo na glavnu cestu. Postoji li možda mogućnost da se
tamo izgradi kružni tok?“
Općinska načelnica odgovorila je da se već teškom mukom i na opetovane zahtjeve
Općine Omišalj i Hotela Njivice pokušava riješiti kružni tok na glavnom ulazu u Njivice, kad
se ide prema kampu. Za to su nadležne Hrvatske ceste. Procjena je da je izgradnja kružnog
toka u Kijcu manje vjerojatna.
2. „Što se tiče mog pitanja u vezi mobilnog signala na području Kijca, dobila sam
odgovor da će biti izvedeni radovi i da će se mijenjati ti kabeli, postoji li možda nova
informacija u vezi navedenog?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je
odgovorila da nove informacije po tom pitanju nema. Ali da je u dopisu koji je upućen
vijećnici bilo navedeno da treba navesti pretplatničke linije na koje se nedostatak signala
odnosi, da bi se moglo provjeriti što se dešava sa signalom, a ti podaci nisu bili dostavljeni.
Općinska načelnica napomenula je da je ista situacija bila u ulici Pušća i da su tamo izašli na
teren i utvrdili da je sve u redu.
Davor Albaneze postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
1. „Ima li kakvih novih informacija o radovima koji se izvode na području Kijca? Na
dijelu gdje se glavna cesta spušta prema moru.“
Općinska načelnica odgovorila je da nema nikakvih novih informacija, te da i dalje sve
službe koje smo o navedenom obavijestili tvrde da se radi o zemljanim radovima koji ne
podliježu lokacijskoj dozvoli. Dok se tamo ne počne betonirati mi ne možemo izaći sa
prijavom prema građevinskoj inspekciji.
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći

D N E V N I

R E D

1. Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj -prosinac 2018.
godine
2. a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu
b) Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu
c) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu
d) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za
2018. godinu
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne
skrbi za 2018. godinu
a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2019. godinu i
projekcija za 2020. i 2021. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2019. godinu
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima za 2019. godinu
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva
i socijalne skrbi za 2019. godinu
Prijedlog prvih izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019.
godinu
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika
i namještenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj
Prijedlog odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u
staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice
Prijedlog odluke o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2019. godini
Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada Općine Omišalj u 2019. godini
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.

Točka 1.
Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj -prosinac 2018. godine
Članovima Vijeća Izvješće Općinske načelnice za razdoblje siječanj – prosinac 2018.
godine dostavljeno je uz poziv za sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Šunić, Mirela Ahmetović, Davor Albaneze, Maja
Mahulja i Dina Blažević.
Vijeće je, nakon rasprave, sa 7 glasova za i 3 suzdržana glasa usvojilo Izvješće
Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine.
Točka 2.
a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu
b) Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu
c) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu
d) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za
2018. godinu
f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne
skrbi za 2018. godinu
Članovima Vijeća materijal za točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
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Dunja Mihelec, kao predsjednica Odbora za proračun i financije, napomenula je da je
Odbor detaljno pregledao materijale za točke 2. i 3. dnevnog reda i da su predmetni
materijali u potpunosti u skladu sa zakonskim odredbama i knjigovodstvenim propisima.
U raspravi su sudjelovali: Dina Blažević, Ana Cetina, Mirela Ahmetović i Dunja
Mihelec.
Vijeće je nakon rasprave, pristupilo pojedinačnom glasovanju o Godišnjem izvještaju o
izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu, Prijedlogu odluke o raspodjeli rezultata
poslovanja za 2018. godinu i o svakom izvješću.
Vijeće je sa 7 glasova za i 3 suzdržana glasa donijelo
a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu i
b) Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018.godinu.
Vijeće je sa 8 glasova za i 2 suzdržana glasa usvojilo
c) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
Vijeće je sa 7 glasova za i 3 suzdržana glasa usvojilo:
d) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2018. godinu,
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018.
godinu,
Vijeće je sa 9 glasova za i 1 suzdržanim glasom usvojilo:
f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za
2018. godinu.
Točka 3.
a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2019. godinu i
projekcija za 2020. i 2021. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2019. godinu
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima za 2019. godinu
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva
i socijalne skrbi za 2019. godinu
Prijedlozi akata s obrazloženjem dostavljeni su članovima Vijeća uz poziv za sjednicu.
U zajedničkoj raspravi sudjelovali su: Marijana Šunić, Mirela Ahmetović, Nikola
Dujmović, Dina Blažević i Maja Mahulja.
Vijeće je, nakon rasprave, pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2019. godinu i
projekcija za 2020. i 2021. godinu usvojen je sa 7 glasova za i 3 suzdržana glasa.
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za
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2019. godinu usvojen je sa 7 glasova za i 3 suzdržana glasa.
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu usvojen je sa 7 glasova za i 3 suzdržana glasa.
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima
za 2019. godinu usvojen je s 9 glasova za i 1 suzdržanim glasom.
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i
socijalne skrbi za 2019. godinu usvojen je jednoglasno.
Predsjednik Vijeća Anto Trogrlić utvrdio je da je Vijeće u predloženom tekstu donijelo:
a) Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2019. godinu i projekcija za 2020. i
2021. godinu
b) Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
c) Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2019. godinu
d) Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019.
godinu i
e) Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi
za 2019. godinu.
Točka 4.
Prijedlog prvih izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
Članovima Vijeća Prijedlog prvih izmjena Plana s obrazloženjem dostavljen je uz poziv
za sjednicu.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Prve izmjene Plana raspodjele sredstava
spomeničke rente za 2019. godinu.
Točka 5.
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
Vijeće je, bez rasprave, s 9 glasova za i 1 suzdržanim glasom donijelo Odluku o
koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Upravnom odjelu Općine
Omišalj.
Točka 6.
Prijedlog odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u
staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Šunić i Mirela Ahmetović.
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o uvjetima, načinu i kriterijima
sufinanciranja obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice.
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Točka 7.
Prijedlog odluke o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2019. godini
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za
sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Šunić, Jelena Bigović, Dina Blažević i Dunja
Mihelec.
Vijeće je, nakon rasprave, s 8 glasova za i 2 suzdržana glasa donijelo Odluku o
financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2019. godini.
Točka 8.
Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada Općine Omišalj u 2019. godini
Članovima Vijeća prijedlozi odluka s odgovarajućim obrazloženjem dostavljeni su uz
poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnio je predsjednik Odbora za međuopćinsku i međunarodnu
suradnju i javna priznanja Davor Albaneze.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Šunić i Jelena Bigović.
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno, donijelo sljedeće odluke:
- Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Općine Omišalj u 2019. godini dodjeljuje se
Annamariji Žuvić dugogodišnjoj predsjednici KUD-a Ive Jurjević, za izniman doprinos u
promicanju kulture, kulturnog stvaralaštva i njegovanje tradicijske baštine u općini Omišalj,
kao i za neizmjernu ljubav prema Omišlju.
- Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj u 2019. godini dodjeljuje se
Ugostiteljskom obrtu „Ulikva“ za izniman doprinos razvoju ugostiteljske djelatnosti, turizma,
tradicijske i kulture življenja u općini Omišalj.
- Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj u 2019. godini dodjeljuje se Petri
Deša za postignuća i doprinos u sportu što su od osobitog značaja za općinu Omišalj.
- Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj u 2019. godini dodjeljuje se Luciji i
Mati Grgurić za postignuća i doprinos u sportu, a s obzirom na njihove zapažene rezultate u
posljednje dvije godine.
- Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj u 2019. godini dodjeljuje se Udruzi
„Obitelj za mlade“ za petnaest godina djelovanja, za doprinos organiziranom i sadržajnom
korištenju slobodnog vremena djece i mladih te za doprinos poboljšanju kulture življenja u
Njivicama.
- Odluka o dodjeli posebnog priznanja i zahvale dodjeljuje se kandidatima:
- Vilmi Jelavić za dugogodišnji predani rad u knjižnici Vid Omišljanin;
- Mihaelu Girottu za postignute značajne rezultate u veslanju;
- Eliasu Josipu Rudmanu za postignute značajne rezultate u karate sportu u
posljednje dvije godine, koja će im se uručiti za Duhovski utorek – Dan Općine Omišalj.
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
Sjednica je zaključena u 11,05 sati.
KLASA: 021-05/19-01/3
URBROJ: 2142-06-19-01-2

Zapisnik vodila:
Valentina Marohnić v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Omišalj
Anto Trogrlić v.r.
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