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ZAPISNIK  

SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT 
održane u srijedu 3. srpnja 2013. godine u 20 sati 

u Maloj sali Narodnog doma u Puntu 
 
Nazočni vije ćnici: g. Goran Gržančić, g. Mladen Juranić, g. Marijan Kereži, gđa. Ana Leleković, g. Matej 
Maričić, g. Hrvoje Mrakovčić, gđa. Maja Polonijo, g. Nenad Šimonji, gđa. Iva Šulina, g. Krešimir Žic 
Odsutni vije ćnici: g. Milenko Tomić 
Nazočni : g. Marinko Žic, općinski načelnik, g. Goran Bonifačić, zamjenik općinskog načelnika 
Nazočni od strane JUO Op ćine Punat:  g. Emerik Derenčinović, pročelnik, g. Anton Orlić, viši referent, g. 
Krešimir Kraljić, vježbenik 
 
Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je na sjednici nazo čno 10 vije ćnika , te da se može početi s 
radom. 
 
Otvara se rasprava o zapisniku s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. 
 
Nitko se ne javlja za raspravu te se pristupa glasovanju. 
 
Utvrđuje se da je JEDNOGLASNO prihvaćen zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine 
Punat. 
 
Pitanja vije ćnika 
 
G. Krešimir Žic postavlja sljede će pitanje 
1. Što je Općina Punat poduzela u vezi sa građenjem protivno građevinskoj dozvoli na trasi Dunat – Punat, 
posebno u svjetlu saznanja da od strane bivšeg općinskog načelnika investitor prijavljen Ministarstvu 
graditeljstva i prostornog uređenje, Građevinskoj inspekciji? Naime, radovi su nastavljeni, cjevovod se 
postavlja sa strane suprotne od one predviđene projektom, čime se povećava rizik od zagađenje puntarskog 
zaljeva. 
 
G. Marinko Žic, općinski načelnik, odgovora da je obaviještena Lučka ispostava Punat, te Lučka kapetanija 
Rijeka. Također, napominje da je Sporazumom Općine Punat i Grada Krka dogovoreno da će trasa biti 
položena ispod biciklističke staze.  
Na nedavno održanom sastanku sa predstavnicima Županijske uprave za ceste upozoreno je na prijavu 
građevinskoj inspekciji, te na moguće propuste, a prvom prilikom upozorit će se i Ponikve d.o.o. 
 
G. Mladen Juranić napominje da je sporazum koji spominje načelnik sklopljen na temelju Odluke Općinskog 
vijeća Općine Punat, te dodaje kako je investitor trebao tražiti izmjenu i dopunu lokacijske dozvole i potvrdu 
glavnog projekta. 
 
G. Goran Gržančić izjavljuje kako Općine Punat mora poduzeti sve ono što je u njezinoj moći kako bi se 
eventualni propusti ispravili, no da Općina ne smije prejudicirati odluke nadležnih tijela, koja su dužna 
poduzeti potrebne predviđene radnje. 
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Gđa. Maja Polonijo postavlja sljede će pitanje 
2. Provodi li se u Općini Punat revizija, ima li Općina Punat evidentiranih dugova, prema kome i koliki su? 
 
G. Goran Bonifačić, zamjenik općinskog načelnika, odgovara da revizorska kuća počinje sa radom u idućih 
nekoliko dana. Nakon provedbe revizije Općinsko vijeće i javnost bit će obaviješteni o rezultatima revizije. 
 
G. Goran Gržan čić postavlja sljede će pitanje 
3. Koji su projekti i po kojim odlukama pokrenuti od trenutka raspisivanja izbora do završetka drugog kruga 
izbora, da li su i koliko su plaćeni? 
 
G. Marinko Žic, općinski načelnik, odgovara da će se odgovor dostaviti pisanim putem. 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se glasuje o dnevnom redu. 
 
Utvrđuje se da je JEDNOGLASNO prihvaćen sljedeći DNEVNI RED: 
 

1. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja 
2. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo 
3. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za prostorno planiranje, komunalni su stav i zaštitu 

okoliša 
4. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za prora čun, financije i imovinu 
5. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti 
6. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za naselje Stara Baška 
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  komunalnim djelatnostima na podru čju 

Općine Punat 
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  prostorima za pružanje ugostiteljskih 

usluga u 2013. godini 
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  trgovini na malo izvan prodavaonica 
10. Prijedlog Zaklju čka o osloba đanju pla ćanja naknade za priklju čenje odre đenih gra đevina na 

vodovodni sustav naselja Stara Baška 
11. Razno 

 
 
Točka 1. - Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja 
 
Otvara se rasprava. 
 
Nitko se ne javlja za raspravu te se pristupa glasovanju. 
 
Utvrđuje se da je sa 7 glasova ZA i 3 glasa PROTIV prihvaćena Odluka o izboru članova Odbora za 
statutarno-pravna pitanja. 
 
 
Točka 2. - Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo 
 
Otvara se rasprava. 
 
Nitko se ne javlja za raspravu te se pristupa glasovanju. 
 
Utvrđuje se da je sa 7 glasova ZA i 3 glasa PROTIV prihvaćena Odluka o izboru članova Odbora za 
gospodarstvo i poduzetništvo. 
 
 
Točka 3. - Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za prostorno planiranje, komunalni su stav i 
zaštitu okoliša 
 
Otvara se rasprava. 
 
Nitko se ne javlja za raspravu te se pristupa glasovanju. 
 
Utvrđuje se da je sa 7 glasova ZA i 3 glasa PROTIV prihvaćena Odluka o izboru članova Odbora za 
prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 
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Točka 4. - Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za prora čun, financije i imovinu 
 
Otvara se rasprava. 
 
Nitko se ne javlja za raspravu te se pristupa glasovanju. 
 
Utvrđuje se da je sa 7 glasova ZA i 3 glasa PROTIV prihvaćena Odluka o izboru članova Odbora za 
proračun, financije i imovinu. 
 
 
 
Točka 5. - Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti 
 
G. Marinko Žic, općinski načelnik, predlagatelj Odluke, iznio je amandman sljedećeg sadržaja: U članku 1. 
točki 2. prijedloga Odluke o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti riječi „Ines Galjanić, članica“ 
mijenjaju riječima „Alica Karabaić, članica“, dok u točki 5. riječi „Sandra Gržančić“ mijenjaju riječima „Sandra 
Krmpotić-Gržančić“. 
 
Utvrđuje se da predloženi amandman postaje sastavni dio prijedloga. 
 
Otvara se rasprava. 
 
Nitko se ne javlja za raspravu te se pristupa glasovanju. 
 
Utvrđuje se da je sa 7 glasova ZA i 3 glasa PROTIV prihvaćena Odluka o izboru članova Odbora za 
društvene djelatnosti. 
 
 
Točka 6. - Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za naselje Stara Baška 
 
Otvara se rasprava. 
 
G. Mladen Juranić postavlja pitanje je li ova Odluka u skladu sa Poslovnikom Općinskog vijeća i Statutom 
Općine Punat. 
 
G. Goran Gržančić odgovara da je Odluka u potpunosti u skladu i sa Poslovnikom Općinskog vijeća i sa 
Statutom Općine Punat, te napominje da se u ovom slučaju radi o radnom tijelu Općinskog vijeća Općine 
Punat, a ne o mjesnom odboru Stara Baška. 
 
Pristupa se glasovanju. 
 
Utvrđuje se da je sa 7 glasova ZA i 3 glasa PROTIV prihvaćena Odluka o izboru članova Odbora za naselja 
Stara Baška. 
 
 
Točka 7. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odl uke o komunalnim djelatnostima na 
podru čju Op ćine Punat 
 
Otvara se rasprava. 
 
Nitko se ne javlja za raspravu te se pristupa glasovanju. 
 
Utvrđuje se da je JEDNOGLASNO prihvaćena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 
djelatnostima na području Općine Punat. 
 
 
Točka 8. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odl uke o prostorima za pružanje ugostiteljskih 
usluga u 2013. godini 
 
Otvara se rasprava. 
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Nitko se ne javlja za raspravu te se pristupa glasovanju. 
 
Utvrđuje se da je sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV prihvaćena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 
prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga u 2013. godini. 
 
 
Točka 9. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odl uke o trgovini na malo izvan prodavaonica 
 
Otvara se rasprava. 
 
Nitko se ne javlja za raspravu te se pristupa glasovanju. 
 
Utvrđuje se da je sa 9 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM prihvaćena Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonice. 
 
 
Točka 10. - Prijedlog Zaklju čka o osloba đanju pla ćanja naknade za priklju čenje odre đenih gra đevina 
na vodovodni sustav naselja Stara Baška 
 
Otvara se rasprava. 
 
G. Krešimir Žic traži obrazloženje ove Odluke, te ističe stav da se one koji su uzurpirali javno dobro ne bi 
trebalo nagrađivati sa oslobađanjam od naknade. 
 
G. Anton Orlić navodi kako postoji pisana suglasnost Općine Punat, kao i usmeni dogovor sa Ponikve d.o.o., 
kojim se devet vlasnika nekretnina u Staroj Baški, koji su sami izvršili radove na proširenju vodoopskrbnog 
sustava oslobađa od plaćanja naknade. Naime, radovi koje su oni izvršili premašuju vrijednost naknade za 
priključenje, te bi oni naplatom naknade za priključenje bili stavljeni u nepovoljniji položaj naspram onih 
kojima je  
 
G. Mladen Juranić navodi da je dana načelna suglasnost za oslobađanje plaćanja naknade, ali samo onima 
koji su takav unaprijed postavili zahtjev, te dodaje da je ovakvo rješenje u suprotnosti sa Odlukom o 
priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine, te predlaže da se odgodi 
donošenje ove Odluke do slijedeće sjednice. 
 
G. Marijan Kereži također predlaže da se odluka ne donese, jer se njenim donošenjem može očekivati još 
takvih zahtjeva. 
 
Predsjednik vijeća predlaže stanku od pet minuta radi konzultacija. Nakon konzultacija, prelazi se na 
glasovanje. 
 
Utvrđuje se da je sa 6 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM prihvaćen Zaključak o oslabađanju 
plaćanja naknade za priključenje na vodovodni sustav naselja Stara Baška. 
 
Točka 10. - Razno 
 
G. Marinko Žic, općinski načelnik obavještava Općinsko vijeće Općine Punat da su donešene odluke o 
imenovanju predstavnika Općine Punat u skupštinama Ponikve d.o.o., KD Črnika d.o.o. i Radio Otok Krk 
d.o.o., društava u kojima Općina Punat ima vlasničke udjele. Za predstavnika u sve tri skupštine imenovan je 
g. Marinko Žic, općinski načelnik.  
 
Sjednica je zaključena u 20.45 sati. 
 
 
Zapisao:        Predsjednik:  
 
 
__________________          M.P.    ____________________ 
Krešimir Kraljić                    Goran Gržančić, dr. med. 
 
Napomena: 

- zapisnik nije potvrđen 


