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Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2009. godine

I. IZBORI I RAD NOVOG SAZIVA OPĆINSKOG VIJEĆA
2009. godina obilježena je održavanjem izbora za općinske načelnike i gradonačelnike JLS
koji su se, upravo na proteklim izborima prvi put birali neposrednom voljom grañana; te za članove
općinskih vijeća, čime je započelo novo četverogodišnje razdoblje planiranja, rada i napora u
ostvarenju zacrtanih ciljeva, a u smjeru čim kvalitetnijeg života kojega želim za stanovništvo
Općine Punat.
U Općini Punat, stanovnici su odlučili svoje povjerenje dati meni i mojem mladom
zamjeniku, Gordanu Franoliću.
Dosadašnje aktivnosti novog saziva Općinskog vijeća najbolje je i najpreciznije sagledati
kroz kratki osvrt na održane sjednice:
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT sazvana je od
strane predstojnice Ureda državne uprave u PGŽ, gñe. Vere Pajalić dana 17. lipnja 2009. godine s
dnevnim redom od 6 točaka, te je po davanju svečane prisege Općinsko vijeće Općine Punat
konstituirano u slijedećem sastavu:
Alma Dujmović, Goran Gržančić, Marijan Kereži, Hrvoje Mrakovčić, Ivica Orlić, Nikola Orlić,
Zlatko Sindičić, Milenko Tomić, Krešimir Žic, Petar Žic i Irena Žic-Orlić.
Prema Statutu i Poslovniku o radu Općinskog vijeća izabran je i Odbor za izbor i
imenovanja u sastavu: Ivica Orlić-predsjednik, Zlatko Sindičić i Krešimir Žic – članovi; a nakon
toga izabrani su Marijan Kereži za predsjednika Općinskog vijeća Općine Punat te Krešimir Žic i
Milenko Tomić za potpredsjednike Općinskog vijeća Općine Punat.
Takoñer, izabran je Odbor za statutarno-pravna pitanja u sastavu: Hrvoje Demo-predsjednik
te Tea Orlić-Mihajić i Goran Kereži – članovi.
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2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA obrañuje 30 točaka dnevnog reda, te je donijeto više
izmjena i dopuna odluka i propisa kao i temeljnih dokumenata za funkcioniranje i rad Općine:
Statut; Poslovnik o radu OV;
Odluke o kom. redarstvu, dimnjačarskim poslovima; odvodnji i pročišćavanju
otpadnih voda, priključivanju grañevina na objekte kom. infrastrukture, komunalnom
doprinosu, financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista; dodjeli stipendija učenicima i
studentima, naknadama troškova za rad u tijelima Općine, ugostiteljskoj djelatnosti,
prostorima na kojima je dozvoljeno prekoračenje dopuštenih razina buke, komunalnom redu
te plažnom redu na plažama Punta de bij, izvršavanju proračuna za 2009. godinu, godišnjeg
programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju,
socijalnoj skrbi i zdravstvu; o držanju pasa i načinu postupanja s psima i mačkama
lutalicama te o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja;
Odluke o izmjenama i dopunama PPUO Punat te UPU-1 do UPU-10 (rješavanje
legalizacije brojnih objekata, cesta koje ne zadovoljavaju
uvjetima sigurnosti, izgradnja i naplata privremenih vezova, tzv. Urbani
bonus u
slučajevima darovanja terena Općini, izgradnja i rekonstrukcija ugostiteljskih sadržaja u
pojasu 70m od obale, natkrivanje parkirališnih površina, gradnja podzemnih etaža…).
3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA obrañuje 21 točku dnevnog reda i na njoj smo
imenovali općinske odbore i povjerenstva; prihvatili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za
razdoblje 01-06/09, javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih Općine, te izmjene i
dopune Odluke o osnivanju Puntarske zaklade za starije i nemoćne. Takoñer, obradili smo i više
imovinsko-pravnih predmeta od kojih je naročito važno navesti donošenje zaključaka o kupnji
dijelova z.č. 8613/1 k.o. Punat u ukupnoj površini od 838 m2 a u svrhu kompletiranja zemljišta
namijenjenog poticajnoj stanogradnji u sveukupnoj površini od 2516 m2.
4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA obradila je 25 točaka dnevnog reda. Na njoj smo
usvojili izmjene i dopune Plana proračuna Općine za 2009., izmjene i dopune Programa gradnje
objekata i ureñaja kom. infrastrukture u 2009. kao i Programa održavanja kom. infrastrukture u
2009. god.; imenovali smo Zakladnu upravu Puntarske zaklade za starije i nemoćne te izvršili izbor
članova Savjeta mladih Općine Punat.
Takoñer donijeli smo niz odluka bitnih za život u Općini Punat, kao što su Odluka o
obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i
odvoz komunalnog otpada; Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom
vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda (ovdje naročito ističem kako će osobe koje imaju
prebivalište u posljednjih 10 godina na području Općine Punat plaćati 50% naknade; a HRVI i
branitelji plaćat će 25% naknade za jedan priključak).
Donijeli smo i odluku o ureñenju prometa na području Općine Punat. Sve su spomenute
odluke radi svoje važnosti objavljene u cijelosti i na web stranici Općine Punat.
I na ovoj smo sjednici rješavali više predmeta imovinsko-pravne problematike, no posebno
bih istaknuo sklapanje nagodbe s vlasnicima zemljišta koje je bilo obuhvaćeno predviñenim
otkupom za potrebe ulice Nikole Tesle; a koji su se postupku otkupa usprotivili. Slijedom toga
pokrenut je postupak izvlaštenja na kojega su se vlasnici zemljišta žalili, ali je žalba odbijena od
strane Ministarstva pravosuña kao drugostupanjskog tijela što je pak rezultiralo podizanjem tužbi
kod Županijskog suda u Rijeci. Zahvaljujući naporima i pregovorima koji su trajali gotovo godinu
dana; nagodbu smo konačno sklopili dan prije ulaska u posjed.
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5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA obrañuje 12 točaka dnevnog reda. Na njoj smo
usvojili Plan proračuna za 2010. godinu sa projekcijom 2011. – 2012. godine, Odluku o izvršavanju
Proračuna za 2010. godinu, Program gradnje objekata i ureñaja komunalne infastrukture, Program
održavanja komunalne infrastrukture, Godišnji program javnih potreba u kulturi, sportu i radu
Udruga na području Općine Punat u 2010. godini, Godišnji program javnih potreba u predškolskom
odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, socijalnoj skrbi, grañanskoj prevenciji i
zdravstvu, Odluku o osnivanju Dječjeg vrtića „Lastavica“.

II. RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PUNAT
2009. godinu u Općini Punat obilježilo je i osnaživanje novim kadrovima koje je doprinijelo
mogućnosti veće usredotočenosti i pojačanog rada na polju predškolskog, školskog i
srednjoškolskog obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi te u društvenim djelatnostima. Sve to
rezultiralo je i konkretnim akcijama poput:
1. OSTVARENJE POMOĆI UČENICIMA ZA NABAVU UDŽBENIKA
Učenici osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat ostvarili su
pravo na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika, kroz četiri utvrñene kategorije
prioriteta. Primljeno je 110 molbi i isplaćeno je =53.850,00 kn i to u slijedećim isplatama:
39 djece
*800,00 kn = 31.200,00 kn
28 djece
*450,00 kn = 12.600,00 kn
24 djece
*300,00 kn = 7.200,00 kn
19 djece
*150,00kn = 2.850,00 kn
2. OSTVARIVANJE POMOĆI SOCIJALNO POTREBITIM
UMIROVLJENICIMA
(72 umirovljenika + 10 soc. potrebitih, ukupno utrošeno =20.000,00 kn)

2009.
2010.
UKUPNO

3
17
20

B - 150,00 KN

600,00
5
3.400,00 11
4.000,00 16

750,00
1.650,00
2.400,00

I

SOCIJALNO
POTREBITI

UMIROVLJENICI
A - 200,00 KN

OSOBAMA

C - 100,00
KN
12 1.200,00
24 2.400,00
36 3.600,00

SOC.

1.000,00

9
1
10

9.000,00
1.000,00
10.000,00

Sredstva za isplatu ovih pomoći osigurana su na slijedeći način:
iz socijalnog programa Općine – 16%
temeljem Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista kao i
ustupanjem naknade za rad u Općinskog vijeća od strane izabranih vijećnika u 2009. po
slijedećem ključu (Nezavisna lista Mladena Juranića 19%; Nezavisna lista Krešimira Žica
5%; Lista HDZ-a 5% i Lista HSS-a 5%)
donacija Marina Punat grupe – 50%
3. STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA
U nastavnoj 2009/2010. godini Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima s
područja Općine Punat odobrilo je ukupno 18 učeničkih stipendija u iznosu od =400,00 kn
mjesečno po korisniku i 29 studentskih stipendija u iznosu od =600,00 kn po korisniku. Mjesečno
izdvajanje za stipendije, počev od listopada 2009. godine iznosi 24.600,00 kn, odnosno za šk.
2009/2010. ukupno izdvajanje iznositi će 221.400,00 kn. U 2009. stipendiran je 1 student sa
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područja Grada Vukovara u mjesečnom iznosu =600,00 kn, u ukupnom godišnjem iznosu od
=7.200,00 (Sporazum o stipendiranju studenata s području Grada Vukovara, Grada Iloka, Općine
Tovarnik i Općine Lovas, i otočkih JLS-a).
4. OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI
a)
Projekt u sklopu „Plave zastave“ ostvaren je s učenicima osmog razreda kroz
radionicu na plaži i informiranje posjetitelja putem letaka i ankete.
b)
Škola za roditelje koncipirana je u 12 radionica čiji je kratkoročni cilj poboljšanje
življenja djece i roditelja, kroz jačanje roditeljske funkcije putem usvajanja novih znanja i
vještina i preuzimanje odgovornosti obitelji za vlastitu socijalnu sigurnost. Dugoročni cilj je
prevencija poremećaja u ponašanju kod djece i mladih, prevencija ovisnosti i sprečavanja
nasilja nad djecom i mladima. Jačanjem roditelja kroz ovakve programe dugoročno
utječemo na uspostavljanje ravnoteže za kvalitetnije odnose s drugima, sa samim sobom pa
tako i s okolinom. Ima devet polaznika koji su redoviti i zainteresirani čak i za dalji rad na
sebi kroz grupu naprednih roditelja.
c)
Rad s djecom program je koncipiran za jednu školsku godinu u 30 radionica po dva
školska sata. Ima 25 prijavljene djece, a ciljevi su: razvoj kreativnosti i darovitosti, osjećaja
vrijednosti, korisnosti , razvoj samopoštovanja i samopouzdanja, socijalizacija i vršnjačka
solidarnost, timski rad, kvalitetno provoñenje slobodnog vremena (prevencija).
d)
Pred dogañanja vezana za Dječji zimski grad organizirane su dodatne radionice sa
djecom iz Kreativne likovne radionice. Izrañivane su ovčice, kuglice i cvjetovi od vune u
tehnici tapkanja, koje su se pripremale za prodaju na štandu. Roditelji, sudionici Škole za
roditelje, uključili su se u izradu anñela, kuglica i drugih ukrasa tako da je u zajedničkom
projektu djece i roditelja bio prodajni štand, te su se sva sredstva od prodaje (1.900,00 kn)
dali za humanitarnu akciju pomoći Patriciji Glasnović s Lošinja.
5. VEĆA UKLJUČENOST OPĆINE U DRUŠTVENA DOGAðANJA
Već na samom početku novog mandata, susreli smo se s inicijativom pokrenutom od
nekolicine mještana Stare Baške za organizaciju «Krajanske noći» koja bi se uklopila u program
ljetnih priredbi kao starobašćanska fešta s tendencijom poprimanja tradicionalnog karaktera u
idućim godinama.
Iako se nije radilo o lakom zadatku, uz financijsku potporu same općine, TZ-e pa i
zainteresiranih ugostitelja i drugih sponzora; ova je ljetna fešta na opće zadovoljstvo prošla u
najboljem redu uz posjetu od oko 2000 ljudi (što domaćih, što stranih gostiju) te je obogatila
ponudu u općini, a naročito u Staroj Baški.
Slično se dogodilo i u samom Puntu gdje, u ovom slučaju tradicionalno obilježavamo
Ribarske dane gdje je takoñer trebalo uložiti mnogo truda kako bi se svi na kraju zabavili uz pravi
odabir glazbe, mnoštvo ugostitelja s ponudom na bazi ribe, domaćih rakija, vina i slično.
Tradicionalno smo proslavili i Dan domovinske zahvalnosti kada nas je u jutarnjim satima
budila limena glazba, nakon čega smo obišli grobove poginulih branitelja iz Domovinskog rata, a
večernje sate obilježila su zabavna dogañanja na rivi.
U tih je par dana kroz naš Punat prošlo nekoliko tisuća posjetitelja što se opet pokazalo kao
pun pogodak i ostvarenje planiranog cilja.
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6. PROSTORNO PLANIRANJE – RETROSPEKTIVA
Od rujna 2008. do 29. travnja 2009. godine odrañen je dio poslova i zadataka u nadležnosti
Poglavarstva i OV, a nakon izbora tj. od:
10. lipnja 2009. održana prethodna rasprava za UPU 6, UPU 8 i UPU 9
8. srpnja 2009. na 2. sjednici Općinskog vijeća donesena Odluka o izmjeni i dopuni
Odluke o izmjeni i dopuni PPUO Punat
19. kolovoza sklopljen ugovor sa izrañivačem za Izmjeni PPUO Punat (Studio
Remik)
11. rujna 2009. održana prethodna rasprava za Izmjenu i dopunu PPUO Punat
07. listopada utvrñen Nacrt prijedloga za Izmjenu i dopunu PPUO Punat i UPU-e 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 10
održan javni uvid za Izmjenu i dopunu PPUO Punat od 20.10. – 04.11. 2009.
održan javni uvid za UPU-e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 10 od 20.10.- 20.11. 2009.
javno izlaganje izrañivača za Izmjenu i dopunu PPUO Punat 29. listopada 2009. u
Puntu
javno izlaganje izrañivača u Staroj Baški u 15 sati za UPU 8, UPU 9 i Izmjenu i
dopunu PPUO Punat 30. listopada 2009. – DODATNO IZLAGANJE
javno izlaganje izrañivača u Puntu u 17 sati za UPU 6, UPU 8 i UPU 9; 30. listopada
2009.
javno izlaganje izrañivača u Puntu u 17 sati za UPU 4, UPU 5 i UPU 10; 06.
studenog 2009.
javno izlaganje izrañivača u Puntu u 17 sati za UPU 1, UPU 2 i UPU 3; 13. studenog
2009.
tijekom javnog izlaganja u veloj sali Narodnog doma i u uredu pročelnika, svim
zainteresiranim grañanima pomoglo se u traženju njihovih čestica i omogućen je uvid u
urbanističke planove na kompjuteru.
26. studenog 2009. utvrñen Konačan prijedlog UPU-a 7 i poslan Javnoj ustanovi
Zavoda za prostorno ureñenje PGŽ na ishoñenje suglasnosti.
7. FINANCIRANJE
U razdoblju 01. lipanj – 31. prosinca 2009. godine, ostvareni su ukupni prihodi i primici (ne
uključujući višak prihoda 2008. godine) u ukupnoj svoti od 11.770.669,44 kn, odnosno 70%
godišnjih prihoda 2009. godine. U istom razdoblju ostvareni su izdaci u svoti od 10.325.633,12 kn,
odnosno 58% godišnjih izdataka 2009. godine.
KANALIZACIJA
Od početka godine do 31. 12. 2009. za gradnju fekalne i oborinske kanalizacije te
rekonstrukciju i izgradnju nove vodovodne mreže uloženo je ukupno =3.908.835,86 kn i to za
infrastrukturu u ulicama: A.Cesarca-zaobilaznica, dio ulice I.G. Kovačića (od križanja sa Kljepinom
do križanja sa ul. Novi put), Novi put, Vela draga, dio dionice od depandanse Kvarner-C2, dio ul.
A.Cesarca i dio ulice Pelinković.
Početkom prosinca 2009. započela je gradnja fekalne i oborinske kanalizacije u dijelu ulice
K. Zvonimira i to od križanja sa ul. Kljepina do križanja sa ul. Novi put.
Ukupna planirana sredstva za gradnju kanalizacije u 2010. godini iznose =2.750.000,00 kn.
U 2010. godini ugovoreni su radovi za nastavak gradnje kanalizacije i vodovodne
infrastrukture i to u ul. Kolušin, spoj Košljunske sa Creskom i Lošinjskom, dio ul. Nikole Tesle,
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Veli dvor. Ovu izgradnju planiramo manjim dijelom do ljeta, a većim na jesen. Ukoliko se pokaže
mogućim, odnosno ako se ostvare planirani prihodi, moguće je da će se nastaviti i ul. A. Cesarca do
spoja sa Gajevom ulicom.
VODOOPSKRBA NASELJA STARA BAŠKA
U proljeće 2009.god. započeli su radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava naselja Stara
Baška. Ukupna vrijednost investicije iznosi =11.021.997,30 kn bez PDV-a. Sporazumom o
sufinanciranju programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009.-2012. iz sredstava
koncepcije podmiriti će se =7.580.000,00 kn, iz vlastitih sredstava Ponikve =179.930,00 kn, iz
općinskog proračuna =3.262.067,30 kn ( od čega u 2009. Utrošeno =545.767,79 kn dok je ostatak
sredstava osiguran u Proračunu za 2010. godinu u svoti od 2.716.299,51 kn). Uz ugovorne obveze
na izgradnji vodoopskrbnog sustava naselja Stara Baška, u općinskom Proračunu za 2010. godinu
planirana su sredstva za ureñenje prilaznog puta, proširenje ceste sa potpornim zidom, iskop kanala
za niski napon i izradu temelja javne rasvjete u svoti od =893.700,49 kn.
Do 31.12. 2009. izvedeni su slijedeći radovi:
1.
prilazna cesta
2.
iznad bunarskog zdenca izvedena je crpna stanica trlocrtnih dimenzija 4 x 4,5 m.
Grañevinski radovi dovršeni su u potpunosti.
3.
tlačni cjevovod od crpne stanice do vodospreme je izveden u predviñenoj dužini od
150 m. Položene su duktil cijevi DN 150 mm
4.
u potpunosti je izveden upojni bunar za otpadne vode desalinizatora te položen
cjevovod od njega do vodospreme (ureñaja za desalinizaciju), a kojim će se gravitacijskim
putem upuštati boćata voda nakon postupka obrade i desalinizacije.
5.
položeno je: 1500 m gravitacijskog opskrbnog vodovoda; 500 m kolektora
kanalizacijskog cjevovoda; 300 m tlačnog kanalizacijskog kolektora i 800 m
visokonaponskog kabela.
6.
grañevinski radovi na objektu vodospreme u potpunosti su dovršeni nakon čega
slijede obrtničko-monterski radovi za koje je oprema već djelomično isporučena.
Tijekom 2009.godine uložili smo =1.571.545,74 kn za izradu tehničke dokumentacije –
jednog od preduvjeta budućeg planskog razvoja. Uz ugovaranje i izradu orto-foto geodetsko
katastarskih podloga za cijelo teritorijalno područje naše Općine, izradu UPU-a 1-10, pristupilo se i
izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine. Tijekom 2009. izrañen je Plan gospodarenja
otpadom, Plan intervencija u zaštiti okoliša, Procjena ugroženosti i plan zaštite i spašavanja, izrañen
je sustav i kreirana baza javne rasvjete, ugovoreno je sufinanciranje izrade Studije izvodljivosti
projekta izgradnje grañevina i ureñaja sustava za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda
priobalnog dijela otoka Krka (nositelj: Ponikve Krk) i financiranje izrade idejnog i glavnog projekta
nove CS u parku ispod ambulante (nositelj: Ponikve).
Od ostalih kapitalnih projekata realiziranih u 2009. značajni su: izgradnja i rekonstrukcija
javne rasvjete (prvenstveno u ulicama u kojima se izgradila kanalizacijska infrastruktura), otkup
zemljišta sa ciljem razrješenja imovinsko-pravnih odnosa u dijelu ulice Nikole Tesle i ostalih ulica
te stvaranje preduvjeta za buduće investicije ( stambeno-poticajnu izgradnju, lokaciju doma za
starije i nemoćne, parkirališta na dijelu uz zaobilaznicu sl.).
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8. USPOREDBA STANJA PREDMETA za razdoblje 1.6. – 1.12. u 2008. te 2009. godini
1.6. – 1.12. 2008. godine
Upravni
Neupravni
Primljeni Izdani Primljeni Izdani
23
100
295
307
Ukupno po
kategoriji
Ukupno po
razdoblju

123

602
725

1.6. – 1.12. 2009. godine
Upravni
Neupravni
Primljeni Izdani Primljeni Izdani
215
157
254
395
372

649
1021

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Juranić, v.r.
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