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Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine 

 
Aktivnost općinskog načelnika moguće je sagledati kroz prijedloge odluka usvojene na 

sjednicama Općinskog vijeća u prvoj polovici 2011. godine te kroz rad Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Punat.  
 

I. OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE PUNAT 
 
 Od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine održane su 3 sjednice Općinskog vijeća Općine 
Punat. Ukupno je razmatrano 35 točaka dnevnog reda. Dalje u tekstu skrećem pažnju na neke od 
usvojenih Odluka: 
 
 Odluka o spomeničkoj renti na podru čju Općine Punat 
 

Na 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj 14. ožujka 2011. godine usvojena je Odluka o 
spomeničkoj renti na području Općine Punat. Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
propisana je obaveza donošenja Odluke o spomeničkoj renti za pravne i fizičke osobe koje 
obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno 
povijesne cjeline. Navedenim zakonom takoñer je propisana visina mjesečne spomeničke rente u 
rasponu od 1,00 do 7,00 kn po m2 korisne površine poslovnog prostora. Odlukom je iznos 
spomeničke rente utvrñen na 1,00 kn/m2.  

Prostornim planom ureñenja Općine Punat u karti 3A. Uvjeti korištenja i zaštita prostora – 
Područja posebnih uvjeta korištenja definirano je područje „Evidentirana nepokretna kulturna dobra 
– Arheološka baština“ za naselje Punat i naselje Stara Baška. Područje posebnih uvjeta preneseno je 
prilikom izrade i u Urbanistički plan ureñenja grañevinskog područja naselja N1 – centralno naselje 
Punat. Urbanistički plan ureñenja za naselje Stara Baška trenutno je u fazi izrade, ali će takoñer biti 
preneseni uvjeti korištenja i zaštite prostora za naselje Stara Baška koji su definirani Prostornim 
planom ureñenja Općine Punat. 
 
 Odluka o pritupanju ustanovi „Centar za brdsko planinsku poljoprivredu PGŽ“ 
 

Ukidanjem ustanove „Centar za razvoj otoka sjevernog Jadrana“ koja je provodila programe 
razvoja poljoprivrede i slične programe, jedinice lokalne samouprave otoka (odnosno mještani 
otoka) izgubili su mogućnost sufinanciranja raznih programa koji su se provodili u suradnji sa 
Primorsko goranskom Županijom. Slijedom toga, Općinsko vijeće Općine Punat na svojoj 15. 
sjednici održanoj dana 14. ožujka 2011. godine svojilo je Odluku o pristupanju ustanovi „Centar za 
brdsko planinsku poljoprivredu“ i na taj način omogućila mještanima Punta i Stare Baške 
sufinanciranje iz zajedničkih programa Općine Punat i Primorsko goranske županije.  
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Ponikve d.o.o. Krk 
 

 Na 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj 14. ožujka 2011. usvojen je Zaključak o 
prihvaćanju Ugovora o osnivanju prava grañenja na z.č. 9136/1 k.o. Punat radi izgradnje CS 
„Autobusna stanica“. Dana 30. lipnja 2011. godine Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša 
izdao je Potvrdu glavnog projekta za izgradnju crpne stanice „Autobusna stanica“ i pripadnog 
tlačnog voda i povratnog gravitacijskog kolektora kao dio sustava odvodnje naselja Punat. 
 Na istoj sjednici prihvaćen je Zaključak o potvrdi lokacije za Posebno sabirno mjesto 
(POSAM) u Puntu. Naime, bivša lokacija Posebnog sabirnog mjesta (kod skladišta Little Eaglea) 
nije imala odgovarajuće uvjete za rad, te se sukladno UPU – 3 nalazila u grañevinskom području 
naselja Punat. Nova lokacija POSAM-a utvrñena je kod ureñaja za pročišćivanje otpadnih voda na 
z.č. 5088/4 k.o. Punat u vlasništvu Općine Punat. 
 Na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Punat održanoj 27. lipnja 2011. godine prihvaćen 
je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma o izradi baze prostornih i 
neprostornih podataka otoka Krka. Projektni zadatak utvrñen je Sporazumom, a sastoji se od: 

- izmjere objekata na terenu 
- izrada aerofotogrametrijskog snimanja 
- izrada baze podataka geodetskih podloga 
- izrada baze postojećeg adresnog modela 
- prijedlog adresnog modela 
- izrada baze podataka prostornog plana ureñenja 
- izrada webgis-a 
- implementacija baze podataka o infrastrukturi u posjedu Ponikve d.o.o. 
- implementacija podataka o pomorskom dobru i koncesijama 

Sporazumom predloženim projektnim zadatkom i modelom financiranja, uz sudjelovanje svih JLS 
otoka Krka, predviñeno je i sudjelovanje KD Ponikve d.o.o. sa 30% ukupne cijene projekta. 
Dio projektnog zadatka utvrñenog Sporazumom primjenjen je u Pilot projektu izmjere kuća na 
području naselja Stara Baška koji je opisan u nastavku Izvješća.  
 
 Odluke o donošenju UPU 2 i UPU 10  
  
 Na 16. sjednici Općinskog vijeća Općine Punat održanoj 26. svibnja 2011. godine usvojena 
je Odluka o donošenju Urbanističkog plana ureñenja UPU 2 – grañevinskog područja ugostiteljsko 
turističke namjene LN-Marina Punat i grañevinskog područja poslovne namjene K3 – 
Brodogradilište Punat te Odluka o donošenju Urbanističkog plana ureñenja UPU 10 – grañevinskog 
područja sportsko rekreacijske namjene R6e čime su ostvareni preduvjeti za daljnji razvoj 
gospodarstva i turizma u Općini Punat.    
 
 Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Op ćine Punat za 
2010. godinu 
 
 Na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Punat održanoj 27. lipnja 2011. godine prihvaćeno 
je Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Punat za 2010. 
godinu. 
Financijskom revizijom, obavljenom u razdoblju od 18. siječnja do 22. travnja 2011. godine, 
obuhvaćeni su financijski izvještaji i cjelokupno poslovanje Općine Punat za 2010. godinu. 
U nastavku dajem sažetak revizijom obuhvaćenih financijskih izvještaja i izvršene kontrole 
poslovanja Općine Punat: 

- Statuta, ostalih općih akata i zapisnika općinskog vijeća; 
- Financijskih izvještaja, bruto bilance, dnevnika knjiženja, financijskih kartica; 
- Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Lastavica i Puntarske zaklade za starije i nemoćne za 

2010. godinu; 
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- Plan proračuna sa izmjenama i dopunama, projekcije proračunske potrošnje za naredne tri 
godine, planove razvojnih programa, plan gradnje komunalnih vodnih grañevina za 
razdoblje 2010. – 2013., odluke o izvršenju proračuna i drugo; 

- Cjelokupne dokumentacije u svezi godišnjih popisa; 
- Blagajničkog poslovanja i izvoda žiro-računa; 
- Sklopljenih ugovora na temelju kojih su ostvarene pomoći te dokumentacije u svezi 

namjenskog trošenje istih; 
- Raspolaganje općinskom imovinom -  Pravilnike, odluke nadležnih tijela i druge akte, 

procijene vrijednosti kupljenih i prodanih z.č.-a, objavljene natječaje, sklopljene ugovore 
i realizaciju istih;  

- Davanje u zakup javnih površina – osnivanje Povjerenstva, odluke koje reguliraju ovu 
materiju, natječaje, zapisnike o odabiru, sklopljene ugovore i realizaciju istih; 

- Koncesije-odluke, natječaje, zapisnike, sklopljene ugovore, koncesijska odobrenja i 
drugo; 

- Prihode od prodaje stanova na kojim postoji stanarsko pravo, izvješća i dokaze o uplati 
55% u Proračun RH, dokaze o namjenskom utrošku; 

- Plan nabave sa svim izmjenama i dopunama, odlukama o početku postupka javne nabave 
s podacima o naručitelju, predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, izvoru 
planiranih sredstava, zakonskoj osnovi za provoñenje postupka javne nabave, odabranom 
postupku nabave, ovlaštenim predstavnicima naručitelja, godišnje izvješće o javnoj 
nabavi, zapisnicima Povjerenstva, odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuñača, sklopljeni 
ugovori, privremene i okončane situacije za svaku pojedinačnu javnu nabavu, 
primopredajne zapisnike; dokumentaciju za investicije i nabavu započetu proteklih 
godina čija realizacija se nastavila u 2010. godini; 

- Odluke i pravilnike vezane uz korištenje sredstava reprezentacije, osobnih automobila u 
službene svrhe, mobitela i sl.; 

- Odluke o komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu, priključcima na vodovodnu i 
kanalizacijsku mrežu, grobljima, programe održavanje objekata komunalne 
infrastrukture, programe gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture, odluke 
kojim je regulirano obavljanje komunalnih djelatnosti, ugovore o povjeravanju odreñenih 
komunalnih poslova sa godišnjim programima, izvještaje o utrošku sredstava održavanja, 
odnosno gradnje, izdana rješenja za komunalnu naknadu, komunalni doprinos, priključke 
na komunalnu infrastrukturu i drugo;  

- Socijalni program sa svim pripadajućim odlukama, pravilnicima, rješenjima i izvještajima 
o ostvarenju programa; 

- Programe javnih potreba u kulturi, školstvu, predškolskom odgoju, sportu i dr. sa svim 
odlukama i pravilnicima, izvještajima i  ostaloj dokumentaciji o ostvarenim programima; 

- Odluke, ugovore i ostala prateća dokumentacija (ulazni računi, primopredajni zapisnici, 
tehnički pregled, uporabna dozvola) u svezi kupnje i ureñenja prostora za novi dječji vrti ć 
od 2007. – 2010. godine  

- Pravilnike, odluke, planove prijema u službu i ostale akte koje reguliraju radne odnose, 
sve evidencije koje se vode vezano uz isplatu plaća, mjesečne obračune plaća; 

- Odluke i obračune naknada za rad u vijeću i radnim tijelima; 
- Odluke, zaključke, programe, ugovore i ulazne račune za rashode za materijal i energiju, 

usluge, druge nespomenute rashode, subvencije, pomoći, naknade grañanima i 
kućanstvima; 

- Ostalu dokumentaciju u svezi ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda tijekom 2010. 
godine 

 
13. travnja 2011. godine zaprimili smo Nacrt izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji za 2010. 
godinu, na koji  smo se sukladno pozitivnim zakonskim propisima očitovali. 
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Iz kontrolirane dokumentacije možemo konstatirati da su u poslovanju Općine Punat za 2010. 
godinu utvrñeni slijedeći nedostaci koje u narednom periodu moramo otkloniti i to: 

- izraditi plan uspostave financijskog upravljanja i kontrole; 
- evidentirati vrijednost zemljišta u vlasništvu Općine, uključujući i groblja 
- poboljšati efikasnost naplate potraživanja, odnosno donijeti Odluku o otpisu 

zastarjelih potraživanja (otpis potraživanja od osnivanja Općine Punat nikada nije 
rañen) 

- regulirati naplatu parkiranja na području Koromačnog sukladno Odluci o 
komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije 

- uskladiti Odluku o komunalnoj naknadi na okolnost definiranja izvora sredstava iz 
kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobañanja od plaćanja 
komunalne naknade 

- u Programu gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture svaku planiranu 
aktivnost pojedinačno povezati sa izvorom financiranja 
 

 Financijskom revizijom poslovanje Općine Punat za 2010. godinu ocijenjeno je uvjetnim 
mišljenjem, odnosno potrebno je otkloniti gore navedene nedostatke. Sukladno tome, već na 
slijedećim sjednicama donesene su Odluke kojima se otklanjaju neki od utvrñenih nedostataka. 

 
Odluka o utvrñivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljenje javnih potreba 

za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazbe Dječjeg vrti ća „Lastavica“ 
 

 Osiguravanje sredstava za rad dječjeg vrtića propisano je člankom 48. – 51. Zakona o 
predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br.10/97 i 107/07). Županijska skupština 
Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 7. travnja 2011. godine donijela je Odluku o 
utvrñivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljenje javnih potreba u djelatnosti 
predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji (Službene novine PGŽ br. 10/11). 
Člankom 5. navedene Odluke propisano je da su JLS dužne vrtićima kojima su osnivači osigurati 
novčana sredstva i to najmanje u visini od 25% utvrñene ekonomske cijene za svako dijete 
uključeno u redovite programe, a za druge programe prema odluci predstavničkog tijela. Člankom 
3. st.3. iste Odluke propisano je da ekonomsku cijenu programa predškolskog odgoja i naobrazbe 
utvrñuje predstavničko tijelo JLS-a. Rok za usklañenje sa Odlukom je 15. srpnja 2011. godine. 
 
Člankom 2. prijedloga Odluke o utvrñivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje 
javnih potreba za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazbe Dječjeg vrtića 
«Lastavica», utvrñena je ekonomska cijena u visini od =2.000,00 kn mjesečno za svako dijete 
uključeno u program vrtića. Člankom 3. utvrñeno je da Općina Punat osigurava 70%, a roditelji 
30% ekonomske cijene vrtića. Navedene raspodjela temeljila se i na važećoj Odluci o mjerilima za 
odreñivanje visine roditeljske uplate za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazbe 
Dječjeg vrtića «Lastavica» (Sl.novine PGŽ 19/10), a sukladna je i Financijskom planu dječjeg 
vrtića za 2011.godinu. 

 
Odluka o utvrñivanju vrijednosti zemljišta na području Općine Punat 
 

 Temeljem izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji za 2010.godinu Državnog ureda za 
reviziju, kojim je utvrñen nedostatak što u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima nemamo 
evidentiranu cjelokupnu vrijednost zemljišta u vlasništvu Općine Punat, utvrñena je vrijednost 
zemljišta u vlasništvu Općine Punat. 
Donošenjem Odluke o utvrñivanju vrijednosti zemljišta u vlasništvu Općine Punat, omogućio se 
početak procesa evidentiranja knjigovodstvene vrijednosti zemljišnih čestica u poslovnim knjigama. 
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Vrijednost zemljišta utvrñena je kako slijedi: 
- zemljište u grañevinskom području za k.o. Punat u iznosu od 750,00 kn po m2 
- zemljište izvan grañevinskog područja za k.o. Punat u iznosu od 450,00 kn po m2 
- zemljište u grañevinskom području za k.o. Stara Baška u iznosu od 700,00 kn po m2 
- zemljište izvan grañevinskog područja za k.o. Stara Baška u iznosu od  400,00 kn po m2 
- zemljište za k.o. Punat namijenjeno proširenju postojećeg groblja u naselju Punat 

(područje definirano PPU Općine Punat iz 2008. godine) u iznosu od 500,00 kn po m2 
- ograñeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće grañevine i 

komunalna infrastruktura u naselju Punat u iznosu od 1.500,00 kn po m2 
- zemljište za k.o. Stara Baška namijenjeno proširenju postojećeg groblja u naselju 

Stara Baška (područje definirano PPU Općine Punat iz 2008. godine) u iznosu od 500,00 
kn po m2 

- ograñeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće grañevine i 
komunalna infrastruktura u naselju Stara Baška u iznosu od 900,00 kn po m2 
 

II. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OP ĆINE PUNAT 
 
 KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
 

Po provedenom natječaju za izbor direktora KD Črnike d.o.o., od 1. travnja funkciju direktora 
obavlja g. Danijel Biljan iz Punta. Prilikom upoznavanja novog direktora sa poslovima koje obavlja KD 
Črnika d.o.o., skrenuo sam pažnju i na mnogobrojne probleme u funkcioniranju i radu KD Črnika, te tražio 
otklanjanje istih. Utvrñeno je slijedeće: 

 
KOMUNALNE DJELATNOSTI - ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH  POVRŠINA 
 
S obzirom da KD Črnika nema voditelja komunalnih djelatnosti i upravljanja grobljima operativno je posao 
odrañivao direktor društva. Redovni rad odvijao se po planu i programu komunalnog održavanja javnih i 
zelenih površina uz redovito rješavanje dnevnih nepredviñenih situacija, a sve uz suradnju sa komunalnim 
redarom. 

- Potreba za češćim košenjem uz prometnice, šetnice i sl., 
- Potreba za češćim radom pometačice u proljetnim mjesecima (radi padanja lišča, tj. cvjetanja 

hrasta črnike), 
- Postavljanje posebnih koševa i vrećica za pseći izmet, 
- Krupni otpad: granje (pogotovo granje i stabla bora koje Ponikve ne preuzima), stari namještaj, 

bijela tehnika i sl., 
- U špici turističke sezone javlja se potreba za djelatnikom koji bi radio u popodnevnim satima , 
- Rezanje granja stabala koji smetaju odvijanju prometa (potrebno angažirati posebno vozilo), 
- Problem šahti i upojnih jama prilikom većih kiša:  

o ispod šumice pored hotela,  
o u Frankopanskoj ulici iza kampa (navala vode od Starobašćanske ulice preko 

Vinogradske i Primorske ulice),   
o u ulici Ivana Gorana Kovačića ispod dječjeg vrtića „Lastavica“ 

- Čišćenje plaža:  
o potreba za izgradnjom asfaltiranog/betoniranog plažnog puta na plaži Punta de Bilj,  
o potreba za izgradnjom sanitarnih čvorova – obavezno!!! (radi učestalih prigovora na 

kemijske WC-e),  
o potreba za otvaranje plaže za invalide ili spusta u more za invalide, 
o potreba za organizacijom spasilačko -redarstvene službe,  
o otvaranje plaže za pse u Puntu i Staroj Baški (radi učestalog problema kupanja pasa na 

plaži), 
o kvalitetnije i bolje rješavanje problema opušaka i sitnog otpada po plažama 

Obavljeni poslovi izvan plana i programa bez naknade: 
- Pripreme za manifestacije i dogañanja u organizaciji TZO Punat (npr. postavljanje stolica i 

klupa) 
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- Čišćenje nakon fešti osim za „Vesele Puntarske noći“ 
- Čišćenje parcela koje nisu obuhvaćene planom i programom (npr. općinski teren pored voćarne 

„Duda“ na šetnici Ivana Brusića i teren uz cestu koja vodi od Starobašćanske ulice do groblja) 
- Radovi održavanja u dječjem vrtiću „Lastavica“ 
- itd. 

Potrebno je napraviti novi svrsishodniji plan i program rada KD Črnike d.o.o. za slijedeću godinu.  
 
ČUVANJE DEPONIJA GRAðEVINSKOG OTPADA: 
 

- Problem sa deponiranim: 
o Rasipanim brodom sa brodogradilišta, 
o Borovima i črnikama iz parka sa anñelom 
o Bacanjem opasnog i životnjskog otpada  

Sav drveni otpad (stabla i rasipani brod) uz suradnju sa Marinom Punat i uz nadgledanje vatrogasaca u 
jesenskim mjesecima spaliti na posebno pripremljenom mjestu i uz kontorlirane uvjete, a sve kako je 
razgovarano sa g. Petrom Žic i g. Dinkom Petrovom 
 
UPRAVLJANJE GROBLJIMA: 
 

- Redovito čišćenje staza i puteva 
- Vanjsko farbanje mrtvačnice  
- Farbanje drvenih vratiju i oglasne ploče mrtvačnice 
- Farbanje ulaznih vratiju 
- Kvalitetnije tretiranje korova i trave 
- Zamjena slavina  
- Rezanje grana čempresa 
- Siječa stabala čempresa koji smetaju grobnicama 
- Betoniranje staza 
- Nasipavanje nove rizle 

Nabavljen je kompjuterski program, izdana su rješenja o korištenju grobnog polja i računi. Ostalo je za riješti 
cca 130 spornih rješenja za koje treba utvrditi korisnike i nakon toga izdati račune. 
 
LUČKA DJELATNOST 
 
16/05/2011 Županijskoj lučkoj upravi Krk predan je zahtjev za koncesiju za istezalište čime bi prihod po toj 
osnovi postao redoviti prihod komunalnog društva. Zahtjev još uvijek nije razmatran. 
Utvrñena je nepravilnost prilikom naplate korištenja struje i vode putničkim brodovima – jedrenjacima na 
operativnoj obali s obzirom da je prihod uplaćivan na račun Županijske lučke uprave Krk, umjesto na račun 
Općine Punat, čime se kršila Odluka o korištenju priključnih ureñaja na operativnoj obali u Puntu klasa: 021-
05/04-01/13, ur.broj: 2142-02-01-04-3 Općinskog vijeća Općine Punat od 11/06/2004.  
Isto vrijedi i za uslugu pranja podvodnog dijela brodice; to je prihod KD Črnike, a ne Županijske lučke 
uprave Krk. 
Neophodno je ishodovati koncesije za sidrište ispod kampa Pila, u Staroj Baški, te na ostalim područjima 
utvrñenim urbanističkim planom.  
Potrebno je izgraditi dodatne (turističke) vezove npr. pontone ispod dječjeg igrališta „Pod gušternu“ (za što 
apsolutno postoji potreba), gatove za privez turističko - prijevozničkih brodova (čime bi se rasteretila 
operativna obala Punćale), te gatom za ribarske brodove. Takoñer potrebno je sanirati urušavanje operativne 
obale Punćale. 
Na području istezališta potrebno je nabaviti i opremiti novu montažnu kućicu – kontejner, te osigurati 
primjeren rad djelatnika i korisnika istezališta. 
 
OSTALO 
 

1. Obavezna nabavka novog komunalnog vozila. Postojeće Piaggo Porter se ljetos dva puta kvarilo pa 
su djelatnici cca 25 dana radili bez ijednog službenog vozila. Radi što jefinijeg popravka kupljen je 
sličan model koji služi za rezevne djelove. Obim poslova zahtjeva barem još jedno transportno ili 
pick-up vozilo. 



 7

2. Pometačica Dulevo je mjesec dana bila u kvaru. Mislim da je za potrebe KD Črnike prevelika, te da 
je održavanje preskupo. 

3. Investicijom Općine Punat uvedena je naplata na javnim WC-ima na autobusnoj stanici i kod 
ribarnice. Riječ je o dugoročnoj investiciji, a ostvarenim prihodom podmiruju se troškovi održavanja 
i potrošenog sanitarnog materijala. 

4. Neophodna je bolja i kvalitetnija zaštita na radu pod kojom se podrazumijeva poznavanje zakonskih 
propisa, školovanje i obuka radnika za rad sa pojedinim alatima i sredstvima za rad, zaštitna oprema, 
adekvatan alat i sredstva za rad i sl. 

5. Osim obveznog osiguranja za vozilo KD Črnika nema niti jednu drugu vrstu osiguranja (osiguranje 
djelatnika, od odgovornosti, itd.) što je neophodno s obzirom na vrstu djelatnosti. Npr. auto prikolici 
osiguranje je isteklo u kolovozu 2006. god.  

6. U planu je da se adekvatno uredi skladište na „Lucijini“ gdje je ograda u katastrofalnom stanju, a 
prostor služi za skladištenje uglavno odbačenih i otpisanih predmeta. Prostor bi se mogao koristiti 
kao skladišni prostor ili suha marina. 

7. Na području novog POSAM-a KD Ponikve nam daju na korištenje 30-ak m2 na za potrebe KD 
Črnike. Na tom prostoru planira se nabaviti i postaviti garaža za skladištenje opreme. 

8. Postavljanje video nadzora na području istezališta i deponije grañevinskog otpada. 
 
Izgradnja  objekata  komunalne  infrastrukture   
 
PUNAT 
 
KANALIZACIJA  izvedena od siječnja do lipnja 2011. 
 
� Ulica Veli dvor - Krušija  (fekalna kanalizacija) – 318 mt 
� Ulica Veli dvor - Krušija  (oborinska kanalizacija) – 318 mt 
� Odvojak ulice Krušija - (fekalna kanalizacija) – 66 mt 
� Odvojak ulice Krušija - (oborinska kanalizacija) – 66 mt 

 
Ukupna dužina fekalnog kanalizacijskog kolektora izvedena u prvoj polovici 2011. godine je 384 
mt. 
 
Ukupna dužina oborinskog kanalizacijskog kolektora izvedena u prvoj polovici 2011. godine je  
384 mt. 
 
«Iskopi i prijevoz – Slavuj» - Omišalj - izvoñač radova na oborinskoj i fekalnoj kanalizaciji ulica 
Vela draga i Novi put otklonio je dio nedostataka na izgradnji vodovodne i kanalizacijske 
infrastrukture u ulicama Novi put i Vela draga. Svi nedostaci konstatirani su u izvješću o izvršenom 
pregledu izvedenih radova! 
 
Ulice i parkovi  
 

• Ureñenje Parka s anñelom 
• hortikulturni radovi 
• novi priključak vode i sustav navodnjavanja 
• grañevinski radovi 
• parkovna rasvjeta 
• oborinska odvodnja 

 
� Dodatno ureñenje dječjeg parka "Pod gušternu" (sufinanciranje popravka i ureñenja "javnih 

igrala") 
� Ureñenje pastirskog puta – pješačke staze Kalabrinj - vrh Runtel 
� Ureñenje i asfaltiranje ceste-protupožarnog puta za plaže Punta debij 
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Ostalo javne površine 
 
� asfaltiranje parkirališta u ulici Obala uz zapadni dio Parka s anñelom 
� asfaltiranje pješačke zone u dijelu ulice Obala uz istočni i južni dio Parka s anñelom 
� oborinska odvodnja u dijelu ulice Obala – uz istočni dio Parka s anñelom 
� adaptacija vanjskog dijela zgrade Ribarnice 
� ureñenje prostora oko zgrade ribarnice 
� Krpanje – sanacija udarnih rupa na više lokacija na području Punta i Stare Baške 
� dobava i ugradnja ležećih policajaca (Ulica Kralja Zvonimira, Novi put, križanje ulice 

Kralja Zvonimira i Žardina) 
� dobava i ugradnja pneumatskog stupića ulica Obala (ispod autobusnog stajališta) 
� ureñenje nove lokacije POSAM-a  
� zamijenjena dotrajala vertikalna i horizontalna signalizacija 

 
Javna rasvjeta, elektroormarići, elektroenergetika 
 

• dodava i montaža rasvjetnih tijela i stupova u ulici Obala (istočni dio Parka s anñelom) 
• dobava i postavljanje dodatnih rasvjetnih tijela u ulici Novi put (dionica od Obale do 

križanja s I.G.Kovačića) 
• preseljenje i postavljanje rasvjetnog tijela na zgradi Pošte (iznad ulaza u zgradu) 
• postavljanje vanjskog mjernog ormarića u Parku s anñelom iza Ribarnice 
• uklanjanje stupa s vanjskim mjernim ormarićem u Parku s Anñelom 
• nabava i postavljanje energetskog kabela do obale ispod Parka s anñelom 

 
Sanacija odlagališta kod Lovačkog doma  
 

Izvršen je nadzor deponije i od strane inspektorice zaštite okoliša u Rijeci. Inspektorica 
zaštite okoliša traži da se izvrši  sanacija odlagališta na način da se ukloni vidljiv površinski ne 
grañevinski otpad. 

 
Komunalni red i nadzor 

 
 Moram napomenuti kako u proteklih nekoliko godina nisam bio zadovoljan radom službe 
komunalnog redarstva. Rad komunalnog redarstva poboljšao se početkom lipnja 2010. godine kada 
je referentu Danielu Strčiću Odlukom dodijeljeno obavljanje poslova komunalnog redara. Iz razloga 
što je navedeni službenik uz svoje redovne poslove obavljao i poslove komunalnog redarstva bilo je 
potrebno zbog obima poslova prije nove turističke sezone zaposliti novog službenika. 

Dana 1. svibnja 2011. godine na mjesto komunalnog redara Općine Punat primljen je g. 
Petar Kopanica. 
 Očekujem daljnja poboljšanja u radu Odsjeka za komunalni sustav, prostorno ureñenje, 
graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove, odnosno od Voditelja Odsjeka više invetivnosti i 
osobne kreacije u prepoznavanju i razradi novih ideja, na što je stalno bio motiviran u svim 
vidovima komunikacije.    

 
Svakodnevno se obilazilo sve frekventnije ulice u Puntu te Staroj Baški, a 2-3 puta tjedno se 

obilazio cijeli Punat. Svi primijećeni nedostaci (od znakova, ležećih policajaca, neurednosti 
okućnica i sl.) rješavani su u što kraćem mogućem roku.  

Takoñer, u obilasku mjesta velika se pozornost obraćala na naplatu javnih površina koje su 
bile zakupljene najčešće na jedan dan, bez dozvole ili bez Ugovora o zakupu javne površine.  

Mnogobrojni su bili  i izlasci na teren po pozivima grañana, sa svakojakom problematikom. 
Jednostavnije probleme rješavalo se najčešće na licu mjesta usmenim putem uz obrazloženje. 
� Kontinuirano praćenje komunalnog reda, te koordiniranje aktivnosti nad obavljanjem mjera 
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dezinsekcije i deratizacije kao i zaštite bilja od strane Dezinsekcije Rijeka, te provoñenje 
aktivnosti nad godišnjim programima održavanja javnih i zelenih površina 

� Upućen javni apel za čišćenje i ureñenje zapuštenih parcela i okućnica unutar naselja Punat i 
Stara Baška 

� dnevna kontrola urednosti plažnih prostora u Puntu i Staroj Baški 
� kontrola deponije i sprječavanje odlaganja nepripadajućeg materijala 
� dnevna kontrola naplate javnih površina 
� dnevna kontrola urednosti javnih površina u Puntu i Staroj Baški, uočavanje nedostataka i 

otklanjanje istih u dogovoru sa KD Črnika 
� izrada evidencije domaćih životinja u Puntu i Staroj Baški  

 
Prometna jedinica mladeži , promet 
 
� I ove je godine oformljena  PJM sa 6 članova.  
� Temeljem Odluke Ustavnog suda  izvršena izmjena i dopuna Odluku o parkiralištima s 

naplatom i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat 
 
Program Plave zastave  
 
� Izvršena je kandidatura te ponovno dodijeljena plava zastava plažama na Punta debiju 
� Zamijenjeni stari tuševi novim tuševima koji se uključuju kovanicom od 2 kune. Osim plaža 

Punta debija isti su zamjenjeni i na području Brula 
 
Komunalni doprinos 
 

Period Broj rješenja o komunalnom doprinosu 
01.01.-30.06.2011. 6 

 
Bespravna gradnja  
 
 Temeljem donijete prostorno planske dokumentacije Izmjene i dopune PPUOP i UPU 
naselja Punat date su mogućnosti legalizacije bespravne gradnje na području naselja Punat 
(donošenjem UPU naselja Stara Baška legalizacija bespravne gradnje omogućit će se i u naselju 
Stara Baška).  

Svim grañanima koji su se obraćali Općini Punat vezano za problematiku bespravne gradnje 
dane su upute  za ishoñenje potrebitog akta gradnje – rješenje ili potvrda izvedenog stanja. 
 
STARA BAŠKA 
� Vodoopskrba – 220 mt 
� kanalizacija – 220 mt (položena kanalizacija paralelno s novim vodovodom) 
� Postavljenje tuševa na plaži 
� Označavanje i ureñenje parkirališta u lučici 
� Ureñenje površine na ulazu u Staru Bašku (autobusna stanica) 

 
PROSTORNO PLANIRANJE  

 
UPU 2 
 

10.02. 2011. zatražili smo očitovanje tijela sa javnim ovlastima po čl. 94 ZPUG, 
28.03. 2011. Zaključkom je utvrñen Konačni prijedlog Plana, 
29.03. 2011. Konačni prijedlog Plana dostavljen je Javnoj ustanovi Zavod za prostorno ureñenje 

PGŽ na ishoñenje mišljenja, 
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13.04. 2011. dobiveno je pozitivno mišljenje na Konačni prijedlog plana, 
18.04. 2011. dostavljen nam je elaborat Konačnog prijedloga plana za potrebe pribavljanja 

suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva, 
19.04. 2011. dostavili smo Konačni prijedlog plana u Ministarstvo na ishoñenje suglasnosti, 
20.05. 2011. dobivena je pozitivna suglasnost na Konačni prijedlog plana, 
26.05. 2011. Konačni prijedlog plana usvojen na sjednici Općinskog vijeća. 

 
UPU 4 

 
10.02. 2011. zatražili smo očitovanje tijela sa javnim ovlastima po čl. 94 ZPUG, 
28.03. 2011. Zaključkom je utvrñen Konačni prijedlog Plana, 
29.03. 2011. Konačni prijedlog Plana dostavljen je Javnoj ustanovi Zavod za prostorno ureñenje 

PGŽ na ishoñenje mišljenja, 
03.05. 2011. dobiveno je negativno mišljenje na Konačni prijedlog plana, 
23.05. 2011. dostavljen korigirani Konačni prijedlog plana na ishoñenje mišljenja, 
24.06. 2011. dobiveno je negativno mišljenje na Konačni prijedlog plana, 
27.06. 2011. dostavljen korigirani Konačni prijedlog plana na ishoñenje mišljenja, 
08.08. 2011. Konačni prijedlog plana usvojen na sjednici Općinskog vijeća. 

 
UPU 5 
 

10.02. 2011. zatražili smo očitovanje tijela sa javnim ovlastima po čl. 94 ZPUG, 
28.03. 2011. Zaključkom je utvrñen Konačni prijedlog Plana, 
29.03. 2011. Konačni prijedlog Plana dostavljen je Javnoj ustanovi Zavod za prostorno ureñenje 

PGŽ na ishoñenje mišljenja, 
03.05. 2011. dobiveno je negativno mišljenje na Konačni prijedlog plana, 
23.05. 2011. dostavljen korigirani Konačni prijedlog plana na ishoñenje mišljenja, 
24.06. 2011. dobiveno pozitivno mišljenje na Konačni prijedlog plana, 
30.06. 2011. dostavljen nam je elaborat Konačnog prijedloga plana za potrebe pribavljanja 

suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureñenja i grad., 
21.07. 2011. Konačni prijedlog plana usvojen na sjednici Općinskog vijeća. 
 

UPU 6 
 

10.05. 2011. dostavljen nam je Konačni prijedlog UPU-a za potrebe utvrñivanja Konačnog 
prijedloga Plana, 

11. 05. 2011. Zaključkom je utvrñen Konačni prijedlog Plana, 
12. 05. 2011. Konačni prijedlog Plana dostavljen je Javnoj ustanovi Zavod za prostorno 

ureñenje PGŽ na ishoñenje mišljenja, 
do 12.06. 2011. Zavod za prostorno ureñenje se nije očitovao, 
20.06. 2011. dostavljen nam je elaborat Konačnog prijedloga plana za potrebe pribavljanja 

suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureñenja i grad., 
20.06. 2011. dostavili smo Konačni prijedlog plana u Ministarstvo na ishoñenje suglasnosti, 
21.07. 2011. Konačni prijedlog plana usvojen na sjednici Općinskog vijeća. 

 
UPU 8 
 

29.03. 2011. dostavljen nam je Konačni prijedlog UPU-a za potrebe utvrñivanja Konačnog 
prijedloga Plana, 

30. 03. 2011. Zaključkom je utvrñen Konačni prijedlog Plana, 
1. 04. 2011. Konačni prijedlog Plana dostavljen je Javnoj ustanovi Zavod za prostorno ureñenje 

PGŽ na ishoñenje mišljenja, 
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19.04. 2011. dobiveno je pozitivno mišljenje na Konačni prijedlog plana, 
21.04. 2011. dostavili smo Konačni prijedlog plana u Ministarstvo na ishoñenje suglasnosti, 
23.05. 2011. dobili smo negativnu suglasnost na Konačni prijedlog plana sa primjedbama i 

naputcima za korekciju, 
24.06. 2011. dostavljen je korigirani Konačni prijedlog plana Ministarstvu na ishoñenje 

suglasnosti, 
21.07. 2011. Konačni prijedlog plana usvojen na sjednici Općinskog vijeća. 

 
UPU 9 
 

10.03. 2011. zatražili smo očitovanje tijela sa javnim ovlastima po čl. 94 ZPUG, 
 

UPU 10 
 

10.02. 2011. zatražili smo očitovanje tijela sa javnim ovlastima po čl. 94 ZPUG, 
28.03. 2011. Zaključkom je utvrñen Konačni prijedlog Plana, 
29.03. 2011. Konačni prijedlog Plana dostavljen je Javnoj ustanovi Zavod za prostorno ureñenje 

PGŽ na ishoñenje mišljenja, 
07.04. 2011. dobiveno je pozitivno mišljenje na Konačni prijedlog plana, 
13.04. 2011. dostavili smo Konačni prijedlog plana u Ministarstvo na ishoñenje suglasnosti, 
05.05. 2011. dobivena je pozitivna suglasnost na Konačni prijedlog plana, 
26.05. 2011. Konačni prijedlog plana usvojen na sjednici Općinskog vijeća. 

 
U periodu od 20. listopada do 20. studenog 2009. godine održan je javni uvid u sve 

urbanističke planove ureñenja na području Općine Punat. U zakonskom roku usvojeni su Izmjena i 
dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Punat, UPU – 1, UPU - 7 i UPU – 3. Zbog proteka roka 
više od devet mjeseci od održane javne rasprave, moralo se je pristupiti ponovnoj javnoj raspravi u 
kojoj su prijedloge i primjedbe na izmjenjen prijedlog urbanističkih planova ureñenja moglo 
podnijeti samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj 
raspravi. Ponovna javna rasprava održana je u razdoblju od 13. prosinca 2010. do 24. prosinca 
2010. godine. 

Po održanoj ponovnoj javnoj raspravi zatražena su očitovanja tijela sa javnim ovlastima 
sukladno članku 94. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (NN 76/07, 38/09 i 55/11) te su po 
ishoñenju svih suglasnosti utvrñeni Konačni prijedlozi plana. 

Konačni prijedlozi plana dostavljeni su u Javnu ustanovu Zavod za prostorno ureñenje 
Primorsko-goranske županije na ishoñenje mišljenja. Kod pojedinih planova ureñenja nije bilo 
potrebno vršiti nikakve korekcija na planu već je odmah izdato pozitivno mišljenje Zavoda, dok je 
kod pojedinih planova bilo potrebno vršiti korekcije i do tri puta da bi se ishodilo pozitivno 
mišljenje Zavoda. Po ishoñenom pozitivnom mišljenju svi planovi su dostavljeni u Ministarstvo 
zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva na ishoñenje suglasnosti, te se je po ishoñenim 
suglasnostima Konačni prijedlozi plana uputili Općinskom vijeću na usvajanje. 
 

FINANCIJE I PRORA ČUN 
 
U razdoblju siječanj-lipanj 2011. godine ostvareni prihodi i primici iznose =4.649.969,91 kn 

(prihodi poslovanja =4.629.595,87 kn + prihodi od prodaje nefinancijske imovine =20.374,04 kn), 
što uvećano za preneseni višak prihoda iz 2010.god. u svoti od =431.425,07 kn čini sveukupne 
raspoložive prihode i primitke u svoti od =5.081.394,98 kn, odnosno 27,6 % ukupno planiranih 
godišnjih prihoda i primitaka. 
 

U razdoblju siječanj-lipanj 2010. godine ostvareni prihodi i primici iznose =4.791.411,88 kn 
(prihodi poslovanja =4.775.544,20 kn + prihodi od prodaje nefinancijske imovine =15.867,68 kn), 
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što uvećano za preneseni višak prihoda iz 2009.god. u svoti od =148.018,20 kn čini sveukupne 
raspoložive prihode i primitke u svoti od =4.939.430,08 kn, odnosno 20,00 % ukupno planiranih 
godišnjih prihoda i primitaka. 
 

Usporeñujući ostvarene prihode oba obračunska razdoblja bez prenesenih viškova prihoda 
proteklih godina, možemo zaključiti da je u prvom polugodištu 2011. godine ostvareno 3% manje 
prihoda poslovanja , dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine veći za 28% u odnosu na isto 
obračunsko razdoblje 2010. godine.     

 
U razdoblju siječanj-lipanj 2011. godine ostvareni su rashodi i izdaci u ukupnoj svoti od 

=5.775.794,19 kn (rashodi poslovanja =3.216.974,69 kn + rashodi za nabavu nefinancijske imovine 
=2.519.275,12 kn + Izdaci za otplatu zajmova=39.544,38 kn), odnosno 31,4% ukupno planiranih 
godišnjih izdataka. 

 
U razdoblju siječanj-lipanj 2010. godine ostvareni su rashodi i izdaci u ukupnoj svoti od 

=5.610.604,05 kn (rashodi poslovanja=3.286.387,93 kn + rashodi za nabavu nefinancijske imovine 
=2.285.414,86 kn + Izdaci za otplatu zajmova=38.801,26 kn), odnosno 23,1% ukupno planiranih 
godišnjih izdataka. 

 
Sa ciljem što efikasnije naplate dospjelih potraživanja u suradnji sa Odvjetničkim uredom 

pokrenuti su postupci prisilne naplate potraživanja. Odsjek za proračun, financije, gospodarstvo i 
imovinu će navedene postupke nastaviti provoditi i u nadolazećem razdoblju.  

 
 PROJEKTI  

 
POSLOVNA ZONA K1 DOKOLOVO 
 
Idejni projekat za izdavanje lokacijske dozvole Poslovne zone K1 Dokolovo dostavljen je od 

tvrtke GIN Company dana 4. veljače 2011. godine. Dana 9. veljače 2011. godine održan je sastanak 
sa Odborom za gospodarstvo i poduzetništvo Općine Punat na temu Idejnog projekta i daljnjih 
koraka na razvoju zone. Primjedbe i prijedlozi vezani uz Idejni projekt poslani su tvrtki Gin 
Company, kako bi se izmjenili odreñeni elementi Idejnog projekta. Dana 18. ožujka dostavljen je 
izmjenjeni Idejni projekt. Dana 24. ožujka 2011. godine Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu 
okoliša predan je Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Dana 30. ožujka 2011. godine zaprimili 
smo Zaključak Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša u kojem traže dodatnu 
dokumentaciju. Dana 27. travnja 2011. godine Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša 
dostavljena je sva tražena dodatna dokumentacija. Nažalost, zbog dužeg odsustva (bolesti) 
službenice Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša koja je vodila predmet i godišnjih 
odmora, lokacijska dozvola još uvijek nije izdana, ali se njeno izdavanje očekuje veoma brzo. 

Ishodovana je suglasnost za ishoñenje lokacijske dozvole Središnjeg državnog ureda za 
upravljanje državnom imovinom za čestice u vlasništvu Republike Hrvatske. 

 
IZGRADNJA NOVE ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE I ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE  
 
Dana 4. svibnja 2011. godine zaprimljen je nacrt Glavnog projekta izgradnje nove zgrade 

škole i školske sportske dvorane kojeg je izradio Ured ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana. 
Zajedničkim radom utvrñeno je nekoliko boljih prijedloga, te je projekt poslan na doradu. 26. 
svibnja 2011. godine nacrt glavnog projekta je prezentiran na 16. sjednici Općinskog vijeća. Izrañen 
je i u nadležnim institucijama proveden parcelacijski elaborat za prostor nove zgrade osnovne škole 
i školske sportske dvorane. Izvršeni su potrebni geotehnički istražni radovi.  

Dana 24. lipnja 2011. godine Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša predan je 
Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta. 
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REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKE CESTE DUNAT – PUNAT (ŽC 5125) 
 
Po Idejnom projektu Grañevno projektnog zavoda d.d. Rijeka rekonstrukcijom Županijske 

ceste Dunat – Punat predviñena je rekonstrukcija postojeće kolničke konstrukcije i proširenje na 
pojedinim dijelovima trase (u zavojima) radi poboljšanja prometnih elemenata, te proširenje trase 
biciklističkom stazom, zelenom površinom, pješačkom stazom i potpornim zidovima. Ukupna 
duljina prometnice predviñene za rekonstrukciju iznosi 1.177 m'. Lokacijska dozvola za navedeni 
zahvat izdana je 7. travnja 2011. godine. Ugovor o izradi glavnog projekta potpisan je 16. svibnja 
2011. godine.   

 
POSEBNE GEODETSKE PODLOGE I IDEJNI PROJEKTI ULICA 
 
Općina Punat je u ožujku 2011. godine ugovorila izradu ovjerenih Posebnih geodetskih 

podloga (PGP) podobnih za izradu idejnih projekata nerazvrstanih cesta SU11, OU56, OU57, 
OU58, OU59, OU60, OU61, OU62, SU12, SU3, OU17, OU18, OU24, OU38, SU7, KPP20, SU6, 
OU21, SU5, OU50 u naselju Punat, kao i DPU groblja i jugoistočni dio neizgrañenog dijela 
grañevinskog područja koji obuhvaća nerazvrstane ceste GMU 2, SU13, SU14, SU15, OU41, 
OU42, OU43, OU44, OU45, OU63, OU64.  

Nakon izrade i ovjere PGP-ova od strane nadležnih institucija ugovorila se izrada idejnih 
projekata za ishoñenje lokacijske dozvole za ulice OU50, SU2, SU5 i OU21, te SU3, KPP6 i OU17. 

Takoñer, izrañeni su Geodetski snimci stvarnog stanja groblja Sv. Blaža u naselju Punat i 
groblja u naselju Stara Baška u svrhu izrade katastra gore navedenih groblja. 

 
PILOT PROJEKT IZMJERE KUĆA NA PODRUČJU NASELJA STARA BAŠKA 
 
Na području naselja Stara Baška izvršen je Pilot projekt izmjere kuća za potrebe ažuriranja 

postojećih evidencija o prostoru. Terenski je utvrñena katnost i tip objekata, odredile su se korekcije 
i redukcije u smislu naplate komunalne naknade, te su svi objekti fotografirani. Svi objekti su 
geodetski izmjereni, te potom povezani sa postojećim prostornim i neprostornim bazama podataka. 
Završni proizvod bio je obrazac za evidenciju naplate komunalne naknade koji sadržavaju šifru i 
adresu objekta, fotografiju, tip zgrade, korekcije i redukcije, te zaduženu osobu. Takoñer, na 
aerofoto snimku Stare Baške su označeni svi objekti u naselju Stara Baška i poveezani sa svim gore 
navedenim informacijama. 

 
UREðENJE PUTA KALABRINJ – VRH RUNTEL 
 
Dana 3. lipnja 2011. godine počeli su radovi na ureñenju pastirskog puta – turističke šetnice 

na potezu od Kalabrinja do Vrh Runtel. Ukupno je ureñeno 2.200 m' puta širine 3 m tehnikom 
frezanja postojećeg kamenog materijala. 

 
POPIS STANOVNIŠTVA 
 
U travnju 2011. godine na području Republike Hrvatske provodio se Popis stanovništva 

2011. godine. Voditelj popisnog centra i samog projekta na području Općine Punat bio je službenik 
Općine Punat, g. Daniel Strčić. Popisom je utvrñen porast broja stanovnika u Općini Punat na 2028 
stanovnika. Popis stanovništva protekao je bez ikakvih pritužbi na obostrano zadovoljstvo grañana i 
osoba uključenih u popis. 

 
SPOMENIK „U SPOMEN NA SLAVNE DANE POBJEDE 1991. – 1995.“ 
 

Krajem veljače 2011. godine Općina Punat u suradnji sa Udrugom veterana domovinskog rata Otok 
Krk – Podružnica Punat, poslala je kandidaturu na objavljeni Javni poziv za sufinanciranje 
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izgradnje, postavljanja ili ureñenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, 
sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2011. godini  na području Republike 
Hrvatske. Prepoznavši projekt Ministarstvo obitelji, branitelja i meñugeneracijske solidarnosti 
odlučilo je poduprijeti projekt sa 50.000,00 kn.  
Na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine Punat održanoj 14. ožujka 2011. godine donesena je 
Odluka o izgradnji spomen obilježja.  
Izgradnja i postava spomenika završena je 15. lipnja 2011. godine. Na 17. sjednici Općinskog vijeća 
Općine Punat 27. lipnja 2011. godine donesena je Odluka o odreñivanju imena ulica i trgova na 
području Općine Punat, te se prostor parka ispred pošte gdje se spomenici nalaze imenovao Trgom 
zahvalnosti. Spomenik je otvoren 29. lipnja 2011. godine u prisustvu Ministra obitelji, branitelja i 
meñugeneracijske solidarnosti i uz prigodan program.    

 
UKLJU ČENOST OPĆINE U DRUŠTVENA DOGAðANJA 

 
Inicijativom sudionika „Krajanske noći“ od prethodnih godine, predstavnici Općine Punat te 
nekolicina mještana Stare Baške – sudionici, sastali su se početkom godine u „Maloj sali“ 
Narodnog doma Općine Punat kako bi raspravili o uspjesima te eventualnim nedostacima prilikom 
organizacije i samog održavanja pučke veselice u Staroj Baški a sve s namjerom što kvalitetnije 
organizacije manifestacije 2011. godine. Razni iznešeni prijedlozi su prihvaćeni te je zaključeno 
kako će se pučka veselica organizirati i na ljeto 2011. godine uz pokroviteljstvo Općine Punat te 
organizaciju Turističke zajednice Općine Punat i brojnih mještana Stare Baške a sve na dan 25. 
lipnja. Organizaciju pučke veselice potpomogli su brojni ugostitelji i obrtnici iz Stare Baške kao i 
brojni sponzori. Pučka veselica započela je nastupom limene glazbe Marinići i striženjem ovaca, a 
za zabavni dio programa bili su zaduženi Tabako bend i Zlatko Pejaković sa svojim triom. Gostima 
je bila ponuñena bogata ugostiteljska ponuda (domaća janjetina, jela na bazi ribe i domaća vina). U 
pola noći prireñen je vatromet. Pučka veselica polučila je više no očekivane rezultate. 
 
Ovogodišnja dogañanja u Općini Punat započela su izmeñu ostalog sudjelovanjem u organizaciji  te 
pokroviteljstvom manifestacije „Mesopust“ 2011. godine, koja je potrajala od 5. veljače do 8. 
ožujka. Organizator je kao i svake godine do sada bila udruga „Puntarske užance“, za zabavni dio 
programa pobrinula se grupa Fortunal iz Rijeke, za ugostiteljstvo „Frigomatic“ Punat, a jedan dan u 
tjednu, u večernjim satima, organiziralo se i druženje uz društvene igre. Sama manifestacija 
(zabavni dio programa) sponzorirana je od strane fizičkih osoba, g. Krešimira Žica, g. Petra Žica, i 
g. Mladena Juranića  kao i tvrtke „Marina Punat“ d.d. i „Frigomatic“ Punat. 
Kao i svake godine organizirana je i Kordija gdje je Općina Punat takoñer sudjelovala kao 
pokrovitelj i donator. 
 
Najveći kršćanski blagdan, Uskrs, uveličan je koncertom Mješovitog zbora Glazbene škole 
Varaždin u crkvi na otočiću Košljunu pod pokroviteljstvom Općine Punat a u organizaciji 
Turističke zajednice Općine Punat. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan, PŠ Punat, Općina Punat 
darovala je kazališnu predstavu Heidi, prema priči Johanne Spyri, koja se održala u „Velikoj Sali“ 
Narodnog Doma Općine Punat. 
 
I ove je godine Općina Punat s Ministarstvom obitelji, branitelja i meñugeneracijske solidarnosti te 
Obiteljskim centrom PGŽ potpisala Ugovor o suradnji u provedbi projekta autobus „Čudesna 
šuma“, koji će se održati 18. studenog, a čija je svrha provedbe sadržana u mjerama Nacionlanog 
plana aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine te Programa aktivnosti za 
spriječavanje nasilja meñu djecom i mladima. Ciljevi provedbe ovog projekta su razvijanje usluga 
namjenjenih obiteljima, posebno na područjima od posebne državne skrbi i ruralnim područjima te 
područjima s velikim brojem djece u dobi od 3. do 14. godine, dostupnost sadržaja i programa 
usmjerenih djeci iz ruralnih područja, područja od posebne državne skrbi te područja s manjim 
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brojem odgojno-obrazovnih ustanova, a što je najbitnije ostvarivanje prava djeteta da u potpunosti 
razvije svoje potencijale, kao i prava na slobodno vrijeme, igru i razonodu. 
U ovom slučaju Općina provodi plan i program zajedno s Obiteljskim centrom PGŽ, osigurava 
financijska sredstva za troškove smještaja i prehrane vozača autobusa, osigurava čuvani i nadzirani 
prostor za autobus izvan vremena provoñenja aktivnosti Projekta, osigurava prostorne i tehničke 
uvjete, obavještava korisnike putem medija o planu, programu i vremenu provedbe Projekta i dr. 
 
U Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan po prvi je puta održan sat povijesti za više razrede na temu 
Domovinskog rata a u organizaciji Udruge veterana domovinskog rata otoka Krka i Općine Punat. 
 
Općina Punat je kao i proteklih godina bila dužna izvjestiti Ministarstvo obitelji, branitelja i 
meñugeneracijske solidarnosti o provedbi mjera Nacionalne populacijske politike. 
Općina Punat je provodila Održivi gospodarski razvoj, temeljne i gospodarske pretpostavke te 
sustav obiteljskih potpora. 
 
U mjesecu svibnju uspostavljena je suradnja sa privatnom školom „Step by step“, te su s gospoñom 
Sabinom Mikšom dogovoreni termini za održavanje intenzivnog tečaja gitare u Maloj sali 
Narodnog doma Općine Punat a sve kako bi se otkrila glazbeno darovita djeca te kako bi ih se 
poticalo za upis u redovite programe osnovnih glazbenih i plesnih škola a jednog dana i na 
srednjoškolsko obrazovanje u glazbi te glazbenu akademiju. 
 
Delegacija Općine Tovarnik posjetila je Općinu Punat u mjesecu svibnju. Uz članove delagacije 
Općine Tovarnik, g. Jakoba Asića, općinskog načelnika, g. Stipe Mijića, predsjednika općinskog 
vijeća, g. Martina Živića, predsjednika KUD-a „Antun Gustav Matoš“ te gñe. Spomenke Beljo, 
predsjednice braniteljske zadruge „Kumino selo“, posjetili su nas još i članovi delegacije 
Vukovarsko-srijemske županije, g. Mario Banožić iz Upravnog odjela za meñunarodnu suradnju i 
regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije, g. Željko Živanović, predsjednik braniteljske 
zadruge „Klas 2008“ te g. Darko Margetić, dopredsjednik braniteljske zadruge „Klas 2008“.   U 
sklopu dolaska bratske Općine Tovarnik i predstavnika Vukovarsko-srijemske županije u Općinu 
Punat razgovaralo se o novoj budućoj suradnji te organizaciji manifestacije „Dani Slavonije i 
Srijema“ koji su na posljetku dogovoreni za sami početak mjeseca srpnja. 
 
Što se manifestacija vezanih uz Ljetne priredbe tiče, u Puntu je na obali s 1. svibnja održana „Prva 
nedilja od Maja“ – stari Puntarski običaj, a već tjedan dana poslije „ðir po Puntu“. Uslijedilo je 
prvo otvorenje umjetničke izložbe u galeriji „Toš“, akademskog slikara Ratka Jobe. Krajem 
mjeseca svibnja organizirana je ekološka manifestacija „Puntarska draga svima nam draga“ te 
tradicionalna Jedriličarska regata „Croatia cup“ 2011. godine popraćena glazbenim programom i 
ugostiteljskom ponudom.  
 
„Jelovnicima naših starih“ ušli smo u mjesec lipanj. To je nova gastro manifestacija realizirana u 
Puntarskim restoranima duž obale, s ciljem da se gostu približi tradicionalan način prehrane 
nekadašnjeg i današnjeg Puntara pa i sama priprema hrane. Prvi nastup Kulturno umjetničkog 
društva Punat održan je 21. lipnja na samoj obali a već 24. lipnja otvorena je i druga izložba 
Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske. 
Usljedila je kazališna predstava „Munchhausen“ – Vilija Matule i samim krajem mjeseca druga 
večer folklora te blagdan sv. Petra - Petrova - pučki običaj paljenja krijesa,  a sve navedeno pod 
pokroviteljstvom Općine Punat. 
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STANJE UPRAVNIH/NEUPRAVNIH PREDMETA za razdoblje 1. 1. – 30.06. u 2011. godini 
 

1. siječanj – 30. lipanj 2011. godine 
Upravni Neupravni 

Riješeni Neriješeni Riješeni Neriješeni 
 

2192 206 455 299 

Ukupno predmeta 2398 754 

3.152 od  čega 
Riješeni Neriješeni 

Sveukupni broj 
predmeta u 

promatranom 
razdoblju 2.647 505 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Zahvaljujem se vijećnicima koji su revno, savjesno i odgovorno obavljali svoje dužnosti, te 
na taj način doprinjeli da Općina Punat kroči naprijed u skladu sa postavljenim ciljevima. Pozivam i 
oporbene vijećnike da se uključe u konstruktivan rad i ubuduće svojim prijedlozima pridonesu 
napretku Općine Punat. 
 
 Zahvaljujem se svom zamjeniku, pročelniku i svim službenicima Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Punat koji su u izvještajnom razdoblju pojačali svoj rad za vrijeme mog odsustva (32 
radna dana). U to vrijeme, sve bitne odluke razmatrali smo putem raznih mogućih i dostupnih 
načina komunikacije, a sve kako bi nastavili sa uspješnim radom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
          
         OPĆINSKI NAČELNIK 
               Mladen Juranić, v.r. 
 
   
 


