ZAPISNIK
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 15. svibnja 2020. godine u
Društvenom domu 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, Vjekoslav Jakominić, Dunja
Mihelec i Marijana Šunić.
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica 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 viša stručna suradnica za pravne poslove Sonja Čubranić,
- Goran Ivandić, direktor t.d. Pesja d.o.o.,
- Ivica Plišić, direktor t.d. Ponikve.
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća od 24. travnja 2020. godine.
VIJEĆNIČKA PITANJA
Davor Albaneze postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
1. „Pitanje vezano za novi sustav odvožnje otpada. Svi smo morali odrediti mjesto gdje
stavljamo naše kontejnere u boji, međutim, ovisno o vozaču, ako je koji od kontejnera udaljen,
vozač isti neće pokupiti. Može li se nešto poduzeti po tom pitanju?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor direktora t.d. Ponikve Ivicu Plišića.
Ivica Plišić odgovorio je da se taj problem može riješiti budući da postoji Eko patrola
koja se bavi tom problematikom, a za veće potrošače djeluje i šef odvoza otpada koji dođe na
lice mjesta i riješi to sa svojim radnicima. Napomenut će mu se da izvidi situaciju i riješi
problem.
Nikola Dujmović postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
1. „Pitanje vezano za sabirni centar, o kojem sam već govorio na Vijeću, a budući da je
sjednici prisutan direktor Ponikve, sada ću opet iskoristiti priliku da zamolim da se nešto
poduzme.“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor direktora t.d. Ponikve Ivicu Plišića.
Ivica Plišić odgovorio je da se slaže s time da je potrebno pronaći rješenje ovom
problemu, te da je trenutni sabirni centar samo privremeno rješenje, a bolji uvjeti i urednije
poslovanje postići će se kada se izgradi novi centar na odgovarajućoj lokaciji.
Dina Blažević postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
1. „Ulica Put mora, mjesecima nema radova, ulica se koristi na vlastitu odgovornost. Kada
možemo očekivati završetak radova?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Luku Mihalovića.
Luka Mihalović odgovorio je da ulica Put mora služi kao transportni put za dovoz
materijala na izgradnji kanalizacije u staroj jezgri Omišlja. Zbog prolaska teške mehanizacije
put se neće asfaltirati do početka turističke sezone zbog opasnosti od oštećenja istog. Kada se
svi radovi u staroj jezgri završe (završetak radova predviđen je 21. travnja 2021. godine), tada
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će se asfaltirati navedeni put. Do početka turističke sezone put će se urediti na način da će se
ugraditi frezani asfalt.
2. „Koliko je podneseno zahtjeva za pomoć, sukladno Odluci o mjerama pomoći, te da li
imamo informacije vezano za porez na dohodak za iznajmljivače?“
Općinska načelnica odgovorila je da zahtjeva ima, a o točnom broju ovlašćuje pročelnicu
Upravnog odjela Maju Mahulja da odgovori. Još uvijek se situacija sagledava, a kraj lipnja biti
će nam pokazatelj o tome što se zbiva s prihodima od poreza na dohodak, što će nam pokazati
i koliko je zapravo poduzetnika na području naše općine u lošoj situaciji. Za sada je travanj
slabiji u odnosu na prošlu godinu. Vrlo vjerojatno da će se pad prihoda u svibnju još jače
manifestirati tako da ćemo još pratiti situaciju te ako bude potrebe, pristupit ćemo smanjenju
Proračuna i još jačim i radikalnijim mjerama pomoći prema poduzetnicima. Moramo uzet u
obzir činjenicu da što je manji Proračun, morat ćemo se odreći više projekata, odnosno
racionalizirat potrošnju usmjerenu na čistoću, zelenilo, javnu rasvjetu i slično, a sve kako bismo
taj novac mogli usmjeriti u jaču pomoć poduzetnicima. Prije svega, trebamo misliti najviše na
ugostitelje, koji će, budu li morali imati odmaknute stolove, trebat prostor za dodatni red
stolova. Ali nećemo tolerirati radikalno proširenje terasa i nered na terasama jer pješacima mora
biti omogućen nesmetan prolaz.
Što se tiče poreza na dohodak Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Anu Cetina, a
koja je odgovorila da porez na dohodak ne ovisi o nama već je to mjera države.
Maja Mahulja, na pitanje o podnijetim zahtjevima, odgovorila je da je Općina Omišalj
zaprimila 30 zahtjeva za odgodu plaćanja, odnosno za umanjenje zakupnine, 5 zahtjeva za
komunalnu naknadu te 2 zahtjeva za odgodu plaćanja najamnine.
Marijana Šunić postavila je sljedeća vijećnička pitanje:
1. „Da li Općina ima veze s dozvolama za pisanje grafita navijačkih skupina?“
Općinska načelnica odgovorila je da Općina Omišalj nema veze s izdavanjem takvih
dozvola na javnim površinama. Za grafite navijačkih skupina koji se ocrtavaju recimo na
trafostanici, suglasnost daje HEP, dok na privatnim površinama, suglasnost daje privatni
vlasnik. Općina nema na temelju kojih elemenata narediti HEP-u da suglasnost ne izdaje.
Općina može samo štititi javnu površinu te podnositi prijave policiji s odštetnim zahtjevom.
2. „Što je s pozivom za kupnju grobnica na novom groblju?“
Općinska načelnica odgovorila je da će Javni poziv za dodjelu grobnih mjesta na
korištenje objaviti komunalno društvo Pesja d.o.o., kao Uprava groblja, nakon što se obavi
tehnički pregled groblja, odnosno nakon što se izda uporabna dozvola. Uporabna dozvola
trebala je biti izdana prije početka krize uzrokovane virusom Covid-19, međutim, zbog
novonastale situacije stopirani su svi tehnički pregledi zbog zabrane okupljanja na javnom
mjestu. Općina Omišalj je u stalnom kontaktu s Županijskim uredom za graditeljstvo te
očekujemo da ćemo biti prvi na redu za obavljanje tehničkog pregleda, iza kojeg se izdaje
uporabna dozvola.
Tina Badurina Virag postavila je sljedeća vijećnička pitanje:
1. „Da li je moguće na trgu Ružmarina u Kijcu urediti prilaz invalidima, odnosno
majkama s kolicima?“
Općinska načelnica odgovorila je da o trgu Ružmarina i prilazu invalidima Luka
Mihalović intenzivno brine te je u kontaktu s mještanima i priprema faze izgradnje istih. Prilaz
je moguće napraviti te će se postupak izgradnje invalidskih rampi pokrenuti, ali neće se raditi
na način da se udovoljava pojedinačnom interesu (dio mještana zatražio je da se napravi
invalidski prilaz ispred njihovog ulaza). Izgradnji će se pristupiti sukladno određenim
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kriterijima, na način da se prvo napravi prilaz koji svi koriste, odnosno da prilaz zadovoljava
javni interes.
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći

D N E V N I
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1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje Ponikve eko otok
Krk d.o.o.
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Ponikve eko otok
Krk d.o.o.
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje Ponikve eko
otok Krk d.o.o.
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica Mirela Ahmetović i direktor
Ponikve d.o.o. Ivica Plišić.
U raspravi su sudjelovali: Mirela Ahmetović, Ivica Plišić, Marijana Šunić, Davor
Albaneze, Dina Blažević i Nikola Dujmović.
Vijeće je, nakon rasprave, s 9 glasova za i 2 suzdržana glasa donijelo Odluku o davanju
suglasnosti za dugoročno zaduživanje Ponikve eko otok Krk d.o.o.
Točka 2.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Ponikve eko
otok Krk d.o.o.
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica Mirela Ahmetović i direktor
Ponikve d.o.o. Ivica Plišić.
U raspravi su sudjelovali: Mirela Ahmetović, Ivica Plišić, Marijana Šunić, Anto Trogrlić,
Dina Blažević, Dunja Mihelec i Nikola Dujmović.
Vijeće je, nakon rasprave, s 9 glasova za i 2 suzdržana glasa donijelo Odluku o davanju
suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Ponikve eko otok Krk d.o.o.
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
Sjednica je zaključena u 11.05 sati.
KLASA: 021-05/20-01/4
URBROJ: 2142-06-20-01-2

Zapisnik vodila:
Sonja Čubranić

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Omišalj
Anto Trogrlić, v.r.
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