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Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2010. godine 

 
Aktivnosti općinskog načelnika moguće je sagledati kroz najvažnije sastavnice djelokruga rada 

Općine Punat. U sklopu Izvješća obuhvaćene su i aktivnosti iz razdoblja siječanj - lipanj 2010. godine na 
koje se nadovezuju aktivnosti iz razdoblja srpanj – prosinac 2010. godine. 
 

1. PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO OBRAZOVANJE, SOCIJALNA SKRB I 
ZDRAVSTVO 

 
1.1. DJEČJI VRTI Ć «SV. MALE TEREZIJE» ZAGREB, PODRUŽNICA PUNAT 
Općinsko vijeće je na 9. sjednici održanoj 21. lipnja 2010. godine dalo suglasnost na Sporazum o 

sufinanciranju predškolske ustanove Dječji vrti ć «Sv. Male Terezije» Zagreb, Podružnica Punat. 
Predloženim Sporazumom Općina Punat i Dječji vrti ć «Sv. Male Terezije» Zagreb, Podružnica Punat, uredili 
su kriterije te način i rokove sufinanciranja djelatnosti te predškolske ustanove. Općina Punat se obvezala 
sufinancirati predškolsku ustanovu Dječji vrti ć «Sv. Male Terezije» Zagreb, Podružnica Punat, u mjesečnim 
obrocima po djetetu. Općina Punat samostalno će utvrñivati visinu mjesečnih obroka po djetetu odlukom 
općinskog načelnika. Inače, u Dječjem vrtiću «Sv. Male Terezije» Zagreb, Podružnica Punat, u trenutku 
potpisivanja Sporazuma je bilo 13 djece (od čega 5 s prebivalištem na području Općine Punat). Trenutno u 
vrtiću boravi 8-mero djece od čega dvoje s prebivalištem na području Općine Punat. Povodom 50. 
godišnjice (30. listopada 2010. godine) dolaska u Punat časnih sestara, Općina Punat uručila je iz 
donaciju za poboljšanje uvjeta smještaja djece u vrtiću u iznosu od =15.000,00 kn te nagradu 
Općine Punat za 2010. godinu. 

 
1.2. DJEČJI VRTI Ć „LASTAVICA“ 
Dječji vrti ć „Lastavica“ započeo je s radom 12. travnja 2010. godine i to u dvije mješovite skupine 

(prva skupina od 21 djeteta te druga skupina od 22 djece, od čega je troje djece s prebivalištem van Općine 
Punat). Da bi isto moglo biti ostvareno bilo je potrebno donijeti odluke kojima je utvrñena osnova za 
normalan rad Dječjeg vrtića „Lastavica“. Tako je na 6. sjednici Općinskog vijeća održanoj 22. veljače 2010. 
godine donijeta Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lastavica“, koja je zbog 
izbora članice iz reda roditelja djece korisnika usluga izmijenjena na 8. sjednici Općinskog vijeća održanoj 
21. svibnja 2010. godine. Takoñer, zbog dobivanja kućnog broja zgrade dječjeg vrtića te zbog ispravka 
pogrješke u tekstu donijete su dvije izmjene Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Lastavica“. Na 7. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj 29. ožujka 2010. godine dane su prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića 
„Lastavica“ te na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada. Na 8. sjednici Općinskog vijeća održanoj 
21. svibnja 2010. godine donijeta je Odluka o mjerilima za odreñivanje visine roditeljskih uplata za 
ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću „Lastavica“ te dana suglasnost na 
Pravilnik o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrti ć „Lastavica“. Od osnivanja do danas održano je ukupno 9 
sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lastavica“. Proračunom Općine Punat za 2010. godinu planirana 
su sredstva za rad Dječjeg vrtića „Lastavica“ u svoti od =577.500,00 kn što predstavlja 70% planiranih 
izdataka vrtića za ovu godinu.  Od 12. travnja do 31. prosinca 2010. godine za DV Lastavica utrošeno je 
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ukupno =527.594,21 kn. Preostalih 30% izdataka financira se iz roditeljske uplate (=194.268,00 kn) i drugih 
izvora. Osigurana sredstva troše se sukladno utvrñenoj dinamici. 

Od 1. siječnja do 12. travnja 2010. godine za Dječji vrti ć „Katarina Frankopan“ utrošeno je 
=169.893,00 kn.  

 
1.3. UČENICI GENERACIJE 
Općina Punat nagradila je Petru Orlić, učenicu generacije gimnazijskog programa novčanom 

nagradom u iznosu od 1.000,00 kuna te Dijanu Žic, učenicu generacije hotelijersko - turističkog programa 
takoñer novčanom nagradom u iznosu od 1.000,00 kuna. 

 
1.4. UGOVORI SA STIPENDISTIMA 
Općinsko vijeće je na svojoj 12. sjednici donijelo Odluku o stipendiranju učenika i studenata s 

područja Općine Punat za 2010. godinu . Ove godine Općina Punat broji 66 stipendista, od čega je 34 
učenika i 32 studenata. Učenici i studenti su postali korisnicima stipendije Općine Punat potpisivanjem 
ugovora te time dobrovoljno preuzeli obveze prema Općini Punat, čime je Općina Punat htjela probuditi 
volontersku svijest kod mladih sumještana čija je dobrovoljna pomoć Puntu dobrodošla. 

 
1.5. AUTOBUS „ČUDESNA ŠUMA“ 
Dana 8. lipnja 2010. godine u Puntu je proveden projekt za djecu školske i predškolske dobi u 

orgnizaciji Općine Punat, Ministarstva obitelji, branitelja i meñugeneracijske solidarnosti te Obiteljskog 
centra PGŽ. Projekt je pokrenut sa svrhom razvoja usluga namijenjenih djeci predškolske i školske dobi s 
ciljem kvalitetnog provoñenja slobodnog vremena. 

Slijedeći planirani dolazak autobusa „Čudesna šuma“ je krajem studenog 2011. godine. 
 
1.6. PROJEKT „WINDYCUP“ 
Projekt mogućnosti jedrenja osobama s posebnim potrebama ili osobama s invaliditetom te 

mogućnost sudjelovanja u plovidbi održan je od 22. kolovoza do 27. kolovoza 2010. godine. 
Projekt je započeo 19. travnja 2010. godine u Francuskoj u regiji Poitou-Charentes u gradu St. Denis 

d`Oleron a završio u Puntu kao uopće jedinoj luci i jedinoj Općini koja je sudjelovala u ovom projektu u 
Republici Hrvatskoj. Glavni pokrovitelj i donator projekta bila je Općina Punat, uz naravno Turističku 
zajednicu Općine Punat i Marinu Punat. 

Stvorena je vrlo dobra suradnju u vezi meñunarodnog projekta Windycup, u samu organizaciju i 
pokroviteljstvo uključeni su bili i Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski jedriličarski savez, Hrvatski savez 
udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, Udruga invalida Kvarnerskih otoka sa sjedištem u Puntu i mnogi 
drugi. 

Projekt je sufinanciran Ugovorom o pokroviteljstvu. 
Smatramo da je ovo jedan veliki i dobar početak poticanja značajnijih ulaganja u segment turističke 

ponude prema osobama s invaliditetom, odličan vid zbližavanja i povezivanja te senzibiliziranja javnosti za 
potrebe takvih osoba. 

 
1.7. PROJEKT „HOD“  
Projekt poticanja i promicanja športa u Hrvatskoj za sve uzraste. U projektu je sudjelovao Dječji 

vrtić „Lastavica“ sa 24-ro djece. Organizirano je natjecanje u trčanju za stariju grupu, trčanje sa štafetom, 
natjecanje s loptom nakon čega je usljedila zajednička pokretna igra a sve prema pedagoškim standardima i 
pravilima. Cilj je potaknuti najmlañe naraštaje na bavljenje sportom i značenje važnosti kretanja uopće. 

 
1.8. POMOĆ STARIJIMA I NEMO ĆNIMA 

 Općina Punat provodi Program socijalne skrbi. Djelatnost Socijalne skrbi je stalna briga o osobama, 
koje nisu u mogućnosti osigurati sredstva za zadovoljavanje vlastitih i životnih potreba svoje obitelji, te im 
se kao  korisnicima socijalne skrbi isplaćuje stalna  mjesečna ili jednokratna novčana pomoć  za troškove 
stanovanja, ogrjeva, kupovinu lijekova, pelena: 
 -7 korisnika mjesečne novčane pomoći 
 - pomoć za troškove stanovanja 4 obitelji i 11 samaca 
 -1 osoba koristi pravo na dodatno korištenje jednokratnih pelena 
 - jedna do tri jednokratne novčane pomoći za podmirenje troškova stanovanja- plaćanje el. energije, 
komunalne naknade, troškova ogrjeva 
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1.9. BRIGA O DJECI 
 U rujnu 2010. godine, s početkom nastavne godine, prema Odluci o socijalnoj skrbi Općine Punat, 

isplaćena je  jednokratna novčana pomoć za kupovinu udžbenika učenicima iz Punta i Stare Baške u visini 
od 45.800,00 kn za 86 učenika. Učenici, njih osmero, koriste pravo  na korištenje besplatne marende za 
učenike osnovne škole.  
  

 Pravo na potporu za nabavu opreme novoroñenčeta ostvaruje svako novoroñeno dijete sa 
prebivalištem na području Općine Punat. U 2010. godini roñeno je 28 bebica, za čiju je potporu za nabavu 
opreme utrošeno 100.000,00 kn. 

 
2. GOSPODARSTVO I PROJEKTI 
 
2.1. POSLOVNA ZONA «DOKOLOVO» 
Nakon prethodnog donošenja svih potrebnih isprava upućena je kandidatura za uključivanje u 

Projekt izgradnje poduzetničkih zona u JLPS za 2010. godinu Ministarstvu gospodarstvu, rada i 
poduzetništva te prema Primorsko goranskoj županiji, Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i 
poljoprivredu za Program «Male poslovne zone». Primorsko-goranska županija je odgovorila kako su zbog 
malog budžeta (1.000.000,00 kn za cijelu PGŽ) odlučili sufinancirati samo izgradnju objekata unutar zona 
(ceste, voda, kanalizacija..), dok smo od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva dobili pozitivan 
odgovor, te je potpisan Ugovor na iznos od =250.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za izgradnju 
poduzetničke zone Dokolovo.  

11. listopada 2010. godine pokrenut je postupak javne nabave za Izradu idejnog projekta za 
ishoñenje lokacijske dozvole grañevinskog područja poslovne namjene K1 – Dokolovo u Puntu, te je 24. 
studenog 2010. godine sklopljen Ugovor sa najpovoljnijim ponuñačem – GIN Company d.o.o. iz Zadra. 
Cijena izrade Idejnog projekta iznosi =79.335,00 kn (sa PDV-om). Prijedlog Idejnog projekta dostavljen je 
Općini Punat, te su održane konzultacije na temu projekta sa Odborom za gospodarstvo i poduzetništvo, 
Središnjim državnim uredom za upravljanje državnom imovinom i Upravnim odjelom za graditeljstvo i 
zaštitu okoliša PGŽ – Ispostava Krk. Po provedenim konzultacijama, prijedlog Idejnog projekta je poslan na 
doradu. 

30. prosinca 2011. godine izrañena je i Posebna geodetska podloga za UPU 7 – Grañevinsko 
područje K1 – Dokolovo. Cijena izrade Posebne geodetske podloge iznosila je =16.359,00 kn (sa PDV-om).  

 
2.2. CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ OTOKA SJEVERNOG JADRA NA 
Na Koordinaciji grado/načelnika otoka Krka održanoj 11. prosinca 2009. godine u Omišlju 

jednoglasno su donijeti zaključci o prestanku rada ustanove Centar za održivi razvoj otoka sjevernog 
Jadrana, dok je Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 22. veljače 2010. godine donijelo 
zaključak o neistupanju iz CORO-a. Ustanova «Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana» 
osnovana je Sporazumom o osnivanju kojega su dana 7. ožujka 2007. godine sklopili Primorsko-goranska 
županija, te deset otočnih gradova i općina, a to su: Grad Cres, Grad Krk, Grad Mali Lošinj, Grad Rab, 
Općina Baška, Općina Dobrinj, Općina Malinska-Dubašnica, Općina Omišalj, Općina Punat, te Općina 
Vrbnik. Ustanova je osnovana radi trajnog obavljanja djelatnosti koje imaju za cilj provedbu programa 
održivog razvitka otoka, osmišljavanje i modeliranje trajnog procesa održivog razvoja u otočnim jedinicama 
lokalne samouprave, s posebnim naglaskom na razvitak poljoprivrede, uporabu alternativnih izvora energije, 
te na održivi turizam, a obavljanje kojih djelatnosti nema za svrhu stjecanje dobiti. Sredstva za djelatnost 
Ustanove osiguravaju osnivači i to: s 50% sredstava učestvuje Primorsko-goranska županija, a preostalih 
50% sredstava osiguravaju otočne jedinice lokalne samouprave i to u postocima koji su odreñeni 
Sporazumom o osnivanju. Pokretanje postupka likvidacije Ustanove podržala su predstavnička odnosno 
izvršna tijela jedinica lokalne samouprave i to: Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici od 8. 
prosinca 2009. godine, Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici od 21. prosinca 2009. godine, Općinsko 
vijeće Općine Omišalj na sjednici od 11. veljače 2010. godine, Gradsko vijeće Grada Raba na sjednici od 27. 
siječnja 2010. godine te gradonačelnik Grada Cresa, zaključkom od 13. siječnja 2010. godine. 
 S obzirom na to da navedene jedinice lokalne samouprave - osnivači Ustanove nemaju interes za 
daljnjim postojanjem Ustanove, Primorsko-goranska županija je prihvatila inicijativu te točkom 6. Zaključka 
Županijske skupštine Primorsko-goranske županije od 23. travnja 2010. godine, zadužila Upravni odjel za 
graditeljstvo i zaštitu okoliša da pripremi Prijedloge Odluka o prestanku rada i o imenovanju likvidatora 
Ustanove «Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana», a koje u istovjetnom tekstu moraju donijeti 
Županijska skupština i predstavnička tijela gradova i općina osnivača. Jedan od Zakonom o ustanovama 



 4

predviñenih razloga za prestanak ustanove je odluka osnivača o prestanku ustanove. Stoga je Primorsko-
goranska županija predložila da bi svaki od osnivača Ustanove trebao zasebno donijeti odluku o tome da 
prihvaća Odluku o prestanku Ustanove i odluku da prihvaća Odluku o imenovanju likvidatora Ustanove. 
Nakon što većina osnivača prihvate odluke o prestanku Ustanove, odnosno o imenovanju likvidatora, 
uslijedilo bi zajedničko potpisivanje Odluke o prestanku Ustanove i Odluke o imenovanju likvidatora 
Ustanove. Za likvidatora Ustanove Primorsko-goranska županija je predložila Vesnu Pindulić iz Matulja, 
stečajnu upraviteljicu sa Liste stečajnih upravitelja pri Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske. 
Točkom 10. Zaključka Županijske skupštine od 23. travnja 2010. godine ocijenjeno je da bi troškove 
likvidacije i revizije kao i sve troškove koji u svezi s likvidacijom nastanu trebali zajednički snositi svi 
osnivači i to u postocima koji su odreñeni Sporazumom o osnivanju. Tekst predloženih odluka usvojen je na 
kolegiju župana Primorsko-goranske županije dana 31. svibnja 2010. godine te istog dana na Upravnom 
vijeću Ustanove „Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana“. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu 
okoliša Primorsko-goranske županije proslijedio je usvojeni tekst CORO-u radi dostave svim osnivačima 
Ustanove, a s ciljem što skorijeg usvajanja predmetnih odluka.  

Stoga je, Općinsko vijeće Općine Punat na 9. sjednici održanoj 21. lipnja 2010. godine donijelo 
Odluku o prihvaćanju Odluke o prestanku Ustanove «Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana» te 
Odluku o prihvaćanju Odluke o imenovanju likvidatora Ustanove «Centar za održivi razvoj otoka sjevernog 
Jadrana». 

 
2.3. PROJEKTI  
Uključili smo se u javnu raspravu na temu Strateških smjernica rada Primorsko-goranske županije za 

razdoblje 2009. – 2013. godine putem primjedbi i prijedloga s obrazloženjem, i to:  
 

1. u Strateškim smjernicama rada Primorsko goranske županije za razdoblje 2009. – 2013. godine 
nigdje nije bila navedena izgradnja nove osnovne osmogodišnje škole i sportske dvorane u Puntu – 
na naš prijedlog u Strateške smjernice rada  Primorsko goranske županije za razdoblje 2009. – 2013. 
godine uvršteno je sufinanciranje dijela projektne dokumentacije za školske objekte u Općini Punat  
 

2. u Strateškim smjernicama rada Primorsko-goranske županije za razdoblje 2009. – 2013. godine 
nigdje nije bila navedena izgradnja Doma za starije i nemoćne u Puntu – prijedlog je odbijen uz 
obrazloženje da se Primorsko-goranska županija već opredijelila za izgradnju Doma za starije i 
nemoćne osobe u Voloskom. 
 
Kandidirali smo projekt «Očuvanje raznolikosti na kraškim područjima uz pomoć revitalizacije 

kulturne i renaturacije prirodne baštine – pod akronimom - OŽIVLJEN KRAS» u okviru IPA operativnog 
programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. godine. U projektu sudjeluje 5 partnera: Javni zavod Kobilarna 
lipica (vodeći partner), Občina Sežana, Občina Hrpelje – Kozina, Općina Vrbnik i Općina Punat. Projekt je 
ukupno vrijedan 517.347,00 €, od čega se na Općinu Punat odnosi 92.458,34 €, od čega Europska Unija 
sufinancira 85%, odnosno 78.589,59 €. Naš trošak projekta iznosio bi 13.868,75 €. Cilj našeg djela projekta 
je ureñenje puta Prgon – Tri križi, i to nasipavanje i planiranje puta u dužini cca 750 m dužine, 3 m širine, 
ureñenje vidikovca Tri križi, ureñenje suhozida te ureñenje kapelice. 
 

Proveden je postupak javne nabave za izradu Glavnog projekta zgrade osnovne škole i sportske 
dvorane. Ugovor o izradi Glavnog projekt sklopljen je 30. studenog 2010. godine.  

 
Izrañen je  Glavni i izvedbeni projekt sustava fekalne kanalizacije naselja Stara Baška. Ponikve 

d.o.o. iz Krka provele su javnu nabavu, te je kao najpovoljnija ponuda izabrana ponuda ovlaštenih 
projektanata Tamare Rusović i Lidije Juk iz Požege u iznosu =147.800,00 kn + PDV.  

 
 Izgradnja Doma za starije i nemoćne takoñer je jedan od bitnih projekata za Općinu Punat. Za 
izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Puntu, Općina Punat osigurala je zemljište u centru Punta 
površine 4.000 m2. Zemljište ima direktan pristup cesti, te kompletnu komunalnu infrastrukturu. U sklopu 
Doma za starije i nemoćne osobe planira se izgradnja Centra za palijativnu skrb. Palijativna skrb je pristup, 
kojim se bolesnicima suočenim sa smrtonosnom bolešću i njihovim obiteljima unapreñuje kvaliteta života. Čini 
se to kroz sprječavanje i olakšavanje simptoma sredstvima ranog otkrivanja, procjene i liječenja boli, te kroz 
olakšavanje ostalih psihičkih, psihosocijalnih i duhovnih problema (Svjetska zdravstvena organizacija, 2002). 
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Hospicij je i filozofija skrbi i moderna zdravstvena ustanova sa nizom sistema pružanja pomoći ljudima na 
kraju života, a njihovim njegovateljima, čak i nakon smrti u žalovanju. Zbog poistovjećivanja sa starijim 
značenjima danas prevladava naziv  palijativna skrb odnosno palijativna medicina. Potreba je da jedan 
Centar za palijativnu skrb bude na otoku Krku, a pošto mi krećemo u postupak izgradnje Doma za starije i 
nemoćne osobe, veoma smo zainteresirani za izgradnju Centra za palijativnu skrb u sklopu Doma za starije i 
nemoćne. Moram napomenuti kako je bilo već nekoliko upita vezanih za izgradnju Doma, te jedno pismo 
namjere.  
 
 Projekt sanacije morskog dna – produbljenje i proširenje plovnog koridora u kanalu Puntarska draga 
projekt je na kojem se aktivno radi zajedno sa tvrtkom Plovput d.o.o. Na području Općine Punat more 
predstavlja najosjetljiviji ekosistem. Izvori onečišćenja mora su stanovništvo, gospodarske grane: turizam, 
poljoprivreda, stočarstvo, ribarstvo, te posebno, industrija i nautički turizam. Posebno je ugrožena uvala 
Punat - Puntarska draga zbog svoje zatvorenosti i loših maritimnih uvjeta. Površina Puntarske drage je 2.4 
km2, a prosječna dubina 3.2 m. Smatra se da brodovi u ljetno doba pri vožnji Puntarskom dragom podižu 
mulj s dna i tako zamućuju vodu. Tako se kvari kvaliteta vode za kupanje i druge aktivnosti na vodi. 
Rješenje stanja u Puntarskoj dragi u odnosu na nataloženi mulj bi bilo njegovo odstranjivanje. Projekt je 
kandidiran Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture 22. prosinca 2010. godine, meñutim još nemamo 
nikakvih informacija od strane Ministarstva. 
 
 Program društveno poticane stanogradnje od velikog je značaja za stanovnike Općine Punat. Općina 
Punat pripremila je Prostorno plansku dokumentaciju za provoñenje Programa te osigurala zemljište na 
kojem će se graditi objekti iz Programa. Od 18. listopada 2010. godine do 16. studenog 2010. godine 
podnosili su se zahtjevi za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje radi utvrñivanja 
Liste prvenstva. Ukupno je podneseno 35 zahtjeva. 
 
 Izrañena je Razvojna strategija Primorsko goranske Županije za 2011. – 2013. godinu. Navedenu 
strategiju izradila je Regionalna razvojna agencija Porin. Izmeñu ostalog, uz Razvojnu strategiju PGŽ 
izradila se i Baza projekata koja je usko vezana uz samu Strategiju, na temelju koje će se ubuduće raspisivati 
natječaji za sufinanciranje projekata. Općina Punat je kandidirala i u bazu uvrstila slijedeće razvojne 
projekte: 

1. Izgradnja osnovne škole i školske sportske dvorane 

2. Nastavak izgradnje vodoopskrbe u Staroj Baški 

3. Nastavak izgradnje odvodnje i kanalizacije u Puntu 

4. Izgradnja kanalizacije i odvodnje Stara Baška 

5. Program Društveno poticajne stanogradnje 

6. Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe sa Centrom za paliativnu skrb 

7. Izgradnja Poduzetničke zone Dokolovo 

8. Izgradnja ugostiteljsko – turističkih i sportskih zona 

9. Ureñenje obalne promenade Punta 

10. Sanacija zatvorenog Odlagališta komunalnog otpada kod Lovačkog doma 

11. Sanacija morskog dna – produbljenje i proširenje plovnog koridora u kanalu Puntarska draga 

12. Izgradnja novog doka za brodove 

13. Izrada Strategije daljnjeg razvoja i izgradnje Nautička poslovne zone Općine Punat 

14. Zaštita, obnova  i revitalizacija stare urbane jezgre 

15. Tematski putevi Općine Punat 

16. Ureñenje etno – kulturne zone Stara Baška 

17. Izgradnja Centra aktivnosti slobodnog vremena za mlade 
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18. Projekt unaprijeñenja energetske učinkovitosti na području Općine Punat  

19. Poticanje održivog razvoja u Općini Punat sa posebnim akcentom na razvoj poljooprivrede, 
stočarstva, ribarstva i drugo 

20. Wireless Punat – besplatna Internet zona  

21. Unaprijeñenje kulturnih dogañanja u Općini Punat  

22. Daljnje usavršavanje prometnih rješenja u Općini Punat na temelju donesenih prostornih planova 
(UPU-a) 

 

 

 Općina Punat pokrenula je pilot projekt izmjere kuća za usporedbu sa postojećim evidencijama o 
prostoru na području naselja Stara Baška. Cilj projekta je terenski utvrditi katnost, kvadraturu i tipove svih 
objekata, odrediti korekcije i redukcije u smislu naplate komunalne naknade, poreza na kuće za odmor, te 
navedeno povezati sa postojećim prostornim i neprostornim bazama Općine Punat. Projekt se u suradnji sa 
„Ponikve d.o.o“ planira provesti i u naselju Punat, te u svim ostalim jedinicama lokalne samouprave na 
Krku. 

3. KOMUNALNI SUSTAV 
 
3.1. PONIKVE D.O.O. KRK 

 Skupština Komunalnog društva «Ponikve» d.o.o. Krk donijela je dana 23. travnja 2010. godine 
Odluku o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene vode od 1,50 kn/m3 (Broj: 10-s/6-10) i Odluku o 
usvajanju programa «Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju 2009-2012» (Broj: 10-s/7-10). 
Namjenska cijena vode, utvrñena na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, činila 
je sastavni dio cijene vode i kao takva se iskazivala na računu komunalne usluge. Namjenska cijena vode 
bila je prihod jedinice lokalne samouprave, a služila je za financiranje programa «Koncepcija razvoja 
vodoopskrbe na otoku Krku 2001-2008». Sklapanjem novog sporazuma o financiranju programa «Razvoj 
vodoopskrbe na otoku Krku 2009-2012» stekli su se uvjeti za ukidanje namjenske cijene vode budući da ista 
nije više izvor financiranja programa. Stoga je Općinsko vijeće na 8. sjednici održanoj dana 21. svibnja 
2010. godine, a na prijedlog Ponikve d.o.o., donijelo Odluku o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela 
cijene vode od 1,50 kn/m3 te dalo suglasnost na Odluku o usvajanju programa «Razvoja vodoopskrbe na 
otoku Krku u razdoblju 2009-2012. Takoñer, na istoj sjednici Općinsko vijeće Općine Punat donijelo je 
Odluku o obračunu i isplati naknade za razvoj kojom se na području Općine Punat uvodi obveza plaćanja 

naknade za razvoj radi sufinanciranja izgradnje vodnih grañevina za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na 
području Općine Punat u skladu s Planom gradnje vodnih grañevina na području Općine Punat u iznosu od 
1,50 kn/m3. Obveznik naknade za razvoj bit će obveznik plaćanja cijene vodne usluge – javne vodoopskrbe 
na području Općine Punat, a naknada za razvoj će se naplaćivati putem računa koje obveznicima ispostavlja 
Komunalno društvo Ponikve d.o.o. Krk, uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe. Naknada za razvoj 
predstavljat će prihod Komunalnog društva Ponikve d.o.o. Krk koje je u obvezi o visini obračunate te 
prikupljene naknade za razvoj jednom mjesečno pisanim putem izvijestiti Općinu Punat. Prema Izvješću 
Ponikve, od 1. lipnja do 31. prosinca 2010. godine naplaćeno je =274.860,36 kn. Općina Punat i Komunalno 
društvo Ponikve d.o.o. Krk  će jednom godišnje sklapati ugovor u kojem će se utvrditi vodne grañevine za 
odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Punat za izgradnju kojih će se utrošiti sredstva 
prikupljena od naknade za razvoj. Komunalnom društvu Ponikve d.o.o. Krk je zabranjeno raspolagati na bilo 
koji način naknadom za razvoj, osim na način odreñen ovom Odlukom. Naknada za razvoj počela se 
naplaćivati od 1. lipnja 2010. godine te će naplata trajati do 31. prosinca 2013. godine. Vezano uz naknadu, 
na istoj sjednici donijet je i Plan gradnje komunalnih vodnih grañevina za razdoblje 2010. – 2013. godine. 
 Takoñer, na istoj sjednici potvrñen je i Sporazum o spajanju fekalne kanalizacije naselja Kornić na 
ureñaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Punat. Predmetnim Sporazumom Općina Punat i Grad Krk su 
uredili meñusobne odnose glede spajanja fekalne kanalizacije naselja Kornić na ureñaj za pročišćavanje 
otpadnih voda naselja Punat. Naime, obalni kolektor naselja Punat izgrañen u dvije faze (I. i II. faza I. etape) 
koje su započele 1988. godine, a završile 1989. godine. Investitor je bila «Ponikve» d.o.o. Krk, a sredstva je 
osigurala tadašnja jedinstvena Općina Krk, uz sufinanciranje tadašnjih OUR-a iz Punta (Brodogradilište, 



 7

Marina, Hoteli Punat i dr.). Ureñaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Punat – mehanički podtretman 
izgrañen u III. fazi u razdoblju od 2001.-2002. godine. Vrijednost investicije iznosila je 4.328.442,30 kn, dok 
je vrijednost opreme iznosila 1.200.000,00 kn (talijanski kredit do 2013. godine), što ukupno iznosi  
5.528.442,30 kn. Postoji potreba izgradnje ureñaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Punat (biološkog 
ili kemijskog). Kanalizacijski sustav naselja Kornić će opterećivati ureñaj za pročišćavanje otpadnih voda 
naselja Punat sa 13,4 % sukladno procjeni Ponikve d.o.o. (za 2006. = 13,4 %, za 2015. = 12,5 % te za 2035. 
= 14,2 %). Općina Punat je dopustila Gradu Krku da kanalizacijski sustav naselja Kornić spoji na ureñaj za 
pročišćavanje otpadnih voda naselja Punat, dok Grad Krk preuzima obvezu isplatiti Općini Punat 13,4 % 
vrijednosti već izgrañenog ureñaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Punat – mehanički podtretman te 
sa 13,4 % sufinancirati izgradnju budućeg ureñaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Punat (biološkog 
ili kemijskog). Općina Punat i Grad Krk suglasno utvrñuju da 13,4 % vrijednosti već izgrañenog ureñaja za 
pročišćavanje otpadnih voda naselja Punat – mehanički podtretman iznosi 740.811,27 kn, u tri rate, i to: 

- do 30. rujna 2010. godine iznos od 259.283,95 kn koji je u cijelosti naplaćen; 
- do 30. rujna 2011. godine iznos od 222.243,37 kn uvećan za kamate obračunate od dana potpisivanja 

ovog Sporazuma do dana isplate ove rate. Godišnja kamatna stopa iznosi LIBOR na EUR uvećan za 
0,25% kamatne marže; 

- do 30. rujna 2012. godine iznos od 259.283,95 kn uvećan za kamate obračunate od dana potpisivanja 
ovog Sporazuma do dana isplate ove rate. Godišnja kamatna stopa iznosi LIBOR na EUR uvećan za 
0,25% kamatne marže. 

 
Općina Punat se obvezala osloboditi Ponikve d.o.o., koji će u ime Grada Krka biti investitor, plaćanja 
komunalnog doprinosa za izgradnju spoja fekalne kanalizacije naselja Kornić na ureñaj za pročišćavanje 
otpadnih voda naselja Punat. Općina Punat i Grad Krk su utvrdili da će se spoj fekalne kanalizacije naselja 
Kornić na ureñaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Punat, po investitoru Ponikve d.o.o., izvesti 
izgradnjom biciklističko-pješačke staze uz more od Dunata do Kanajta ispod koje će biti položene 
kanalizacije cijevi. Takoñer, Općina Punat je suglasna da se po uplati cjelokupnog iznosa od =740.811,27 kn 
od strane Grada Krka na ime vrijednosti dijela izgrañenog ureñaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja 
Punat pokrene postupak izmjene Društvenog ugovora u svrhu umanjenja/povećanja udjela u temeljnom 
kapitalu Ponikve d.o.o., a vezano uz predmetnu uplatu, tj. da se za predmetni iznos umanji udio Općine 
Punat u temeljnom kapitalu te za isti iznos uveća udio Grada Krka u temeljnom kapitalu. 
Općina Punat je na sjednici Skupštine komunalnog društva Ponikve inicirala izradu jedinstvene Odluke o 
priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnjom otpadnih i oborinskih 
voda, a koja bi vrijedila na područu svih JLS otoka Krka. 

 
3.2. KOMUNALNO DRUŠTVO «ČRNIKA» D.O.O. 
Namjera je Općine Punat proširiti djelatnost Komunalnog društva «ČRNIKA» d.o.o. Stoga je 

Općinsko vijeće na 7. sjenici održanoj 29. ožujka 2010. godine ovlastilo općinskog načelnika da u ime 
osnivača, donese i potpiše Odluku o izmjeni Izjave o osnivanju Komunalnog društva «ČRNIKA» d.o.o., kao 
i da potpiše sve prateće isprave i poduzme sve potrebne radnje za upis izmjene Izjave o osnivanju 
Komunalnog društva “ČRNIKA” d.o.o. u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, a vezano uz dodavanje 
novog predmeta poslovanja - djelatnost i to:* računovodstveni poslovi. 

Takoñer, namjera je Općine Punat povećati temeljni kapital u Komunalnom društvu «ČRNIKA» 
d.o.o., a vezano uz ulaganje u kupnju i opremanje prostora Dječjeg vrtića «Lastavica». Stoga je Općinsko 
vijeće na 8. sjednici održanoj 21. svibnja 2010. godine ovlastilo općinskog načelnika da kao jedini član 
Skupštine Komunalnog društva «ČRNIKA» d.o.o., u ime osnivača, donese i potpiše Odluku o povećanju 
temeljnog kapitala te da donese i potpiše Odluku o izmjeni Izjave o osnivanju Komunalnog društva 
«ČRNIKA» d.o.o., a koja se odnosi na povećanje temeljnog kapitala Društva, sve temeljem izvješća 
ovlaštenog revizora, kao i da potpiše sve prateće isprave i poduzme sve potrebne radnje za upis izmjene 
Izjave o osnivanju Komunalnog društva “ČRNIKA” d.o.o. u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci. 

Što se tiče godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta na grobljima na području Općine Punat, na 
osnovu analize troškova održavanja, čišćenja, ureñivanja groblja tijekom godine, potrebe da se nabavi 
kvalitetna računalna baza podataka koja bi trebala sadržavati  podatke o svim grobnim mjestima i 
korisnicima istih, te činjenice da se grobna naknada nije mijenjala od 1995. godine (do sada je ona iznosila 
7,00 kn/m² - važeća Odluka donesena je još 5. listopada 1995. godine - iznos od 2 DEM/m²) te usporedbe s 
visinama grobnih naknada na području otoka Krka, Općinsko vijeće je na 7. sjednici održanoj 29. ožujka 
2010. godine dalo prethodnu suglasnost na povećanje godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta, i to: 
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Groblje »Sv. Blaž» Punat 
1. Grobno mjesto površine do 5 m² - 100,00 kn  
2. Grobno mjesto površine 5 m² i veće - 160,00 kn 

 
              Groblje Stara Baška 

1. Grobno mjesto površine do 5 m² - 70,00 kn 
2. Grobno mjesto površine 5 m² i veće - 110,00 kn 

 
Za groblje u Staroj Baški tek je 2009. godine napravljen plan groblja te su prikupljeni podaci o pravu 

korištenja. Zbog nešto slabije infrastrukture groblja u Staroj Baški godišnja naknada iznosi 70% iznosa 
predviñenog za naknadu na groblju »Sv. Blaž» Punat. 

Moramo napomenuti zbog čestih upita grañana kako Komunalno društvo „Črnika“ d.o.o. još nije 
obračunala naknade za grobna mjesta za 2010. godinu.  

U nadolazećem vremenu slijedi administrativno – upravna i tehnička reorganizacija Komunalnog 
društva „Črnika“ d.o.o. sa većim akcentom na upravljanjem i korištenjem javnih površina kako na moru tako 
i na kopnu, te svih drugih poslovnih prostora u vlasništvu Općine Punat.  
 

3.3. KOMUNALNI DOPRINOS  
Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu Općinsko vijeće je na svojoj 9. sjednici održanoj 

21. lipnja 2010. godine donijelo novu Odluku o komunalnom doprinosu. U odluci se propisuju područja zona 
u Općini Punat ovisno o pogodnosti položaja odreñenog područja i stupnju opremljenosti objektima i 
ureñajima komunalne infrastrukture; jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i ureñaja 
komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, odreñena u kunama po m³ grañevine; način i rokovi 
plaćanja komunalnog doprinosa; opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti 
djelomično ili potpuno oslobañanje od plaćanja komunalnog doprinosa te izvori sredstava iz kojih će se 
namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobañanja od plaćanja komunalnog doprinosa. Razlika 
izmeñu postojeće odluke i prijedloga odluke jesu broj zona, jer se od postojeće dvije zone (naselje Punat i 
naselje Stara Baška) ovisno o pogodnosti položaja odreñenog područja i stupnju opremljenosti objektima i 
ureñajima komunalne infrastrukture, stvaraju tri zone podijeljene po UPU-ima čija su područja odreñena 
Prostornim planom ureñenja Općine Punat. Takoñer, zbog izmjene prosječnih troškova gradnje m³ etalonske 
grañevine u Republici Hrvatskoj, bilo je potrebno izmijeniti  jediničnu vrijednost komunalnog doprinosa. 
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun grañevine koja se gradi za prvu zonu (koja je najviša) 
ne može biti viša od 10% prosječnih troškova gradnje m³ etalonske grañevine u Republici Hrvatskoj. S 
obzirom da su do sada prosječni troškovi gradnje m³ etalonske grañevine u Republici Hrvatskoj iznosili 
1.800,00 kn, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u Općini Punat iznosila je za: I. zonu = 180,00 kn, 
II. zonu = 125,00 kn. 
  Prosječni troškovi gradnje m³ etalonske grañevine u Republici Hrvatskoj sada iznose 1.382,86 kn te 
će jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u Općini Punat iznositi za:  

- I. zonu = 10 % iznosa prosječnih troškova gradnje m³ etalonske grañevine u Republici Hrvatskoj 
(odnosno = 138,29 kn), 

- II. zonu = 8 % iznosa prosječnih troškova gradnje m³ etalonske grañevine u Republici Hrvatskoj 
(odnosno = 110,63 kn), 

- III. zonu = 5 % iznosa prosječnih troškova gradnje m³ etalonske grañevine u Republici Hrvatskoj 
(odnosno = 69,14 kn). 

 Takoñer, uvodi se obveza da cjelokupan iznos komunalnog doprinosa utvrñen rješenjem bez obzira 
da li se plaća odjednom ili u obrocima treba biti uplaćen u Proračun Općine Punat najkasnije do 31. prosinca 
godine u kojoj je rješenje postalo konačno. 
 Općinsko vijeće Općine Punat na 9. sjednici 21. lipnja 2010. godine donijelo je novu Odluku o 
komunalnom doprinosu kojom se smanjuje iznos jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po 
m3 grañevine. Tako umjesto dosadašnjih 180 kn/m3 za naselja Punat jedinična vrijednost iznosi 138,29 
kn/m3 odnosno 10% iznosa prosječnih troškova gradnje m3 etalonske grañevine u Republici Hrvatskoj. Za 
naselje Stara Baška umjesto dosadašnjih 125 kn/m3 jedinična vrijednost iznosi 138,29 kn/m3 za dio naselja 
sa izgrañenim vodoopskrbnim sustavom, odnosno 110,63 kn/m3 za ostali dio naselja Stara Baška. Za 
grañevinsko područje poslovne namjene K1 – Dokolovo utvrñen je komunalni doprinos u iznosu od 69,14 
kn/m3 odnosno 5% iznosa prosječnih troškova gradnje m3 etalonske grañevine u Republici Hrvatskoj. 
 

Period Broj rješenja o komunalnom doprinosu 
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01.01. – 30.11.2010. 21  
 
 Naplaćena sredstva komunalnog doprinosa u cjelosti su utrošena za financiranje izgradnje i ureñenje 
nerazvrstanih cesta, javnih površina i javne rasvjete, sukladno važećim zakonskim odredbama. 
 Sredstva komunalne naknade u cijelosti su utrošena za održavanje zelenih površina, čišćenje i 
održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje ostalih javnih površina, održavanje 
javne rasvjete, pojačano održavanje javnih zelenih površina. 
 
 Priključak grañevina na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i 
oborinskih voda ureñena je Odlukom o priključenju na komunalnu infrastrukturu. Općina Punat je na 
posljednjoj sjednici Skupštine komunalnog društva Ponikve inicirala izradu jedinstvene Odluke o 
priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnjom otpadnih i oborinskih 
voda, a koja bi vrijedila na području svih JLS otoka Krka. 
 

Vrsta priključka Broj rješenja 
Opskrba pitkom vodom 44  
Odvodnja otpadnih voda 53  

 
3.4. KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
Svakodnevno se obilazilo sve frekventnije ulice u Puntu te Staroj Baški, a 2-3 puta tjedno se obilazi 

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 obraća na naplatu javnih površina koje su bile 
zakupljene najčešće na jedan dan, bez dozvole ili bez Ugovora o zakupu javne površine. Javne površine 
najčešće bi se zauzele tokom večernjih sati i to na šetnici uz more, u dionici od slastičarnice Oaza, pa sve do 
sjecišta ulice Obala i Klančić. 

Često su se obilazili i kiosci na autobusnoj stanici. Najčešći problem bio je to da su kiosci izlazili iz 
dozvoljenih površina. Nakon učestalih opomena i poslanih pismena, problem se riješio naplatom kazni, u 
iznosu 1.000,00 kn po kiosku koji je bio izvan dopuštenih površina. 

Izvršavani su i pregledi objekata vezano uz priključke na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. 
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. 
 

U Ponikvi je naručena izrada dva tehnička rješenja sa aproksimativnim troškovnicima za: 
� Fekalna i oborinska kanalizacija u ulici 17. travnja od križanja s Matijom Gupca do Brodogradilišta 
� Fekalna i oborinska kanalizacija odvojka Kolušin prema Galiji te odvojka Kolušin prema  zgradi 

bivšeg Kina sa spojem na Put sv. Trojice 
 

3.5. UREðENJE ULICA I PARKOVA 
� Dio ulice Obala sa kružnim tokom  ispred depandansa Kvarner - sanacija prostora ispred depandanse  
� Grañevinski radovi na nastavku ureñenja ulice Nikola Tesla  
� Sanacija parka «Pod gušternu» 
� Nabavka i postavljanje 14 parkovnih klupa (10 Punat + 4 Stara Baška) 
� Izrada parking platoa u odvojku ulice Prgon s kamenim zidom 
� Izrada ugibališta za postavu kontejnera u ulici Put sv. Trojice (nedaleko Zvonika) 
� Izrada platoa za kante za smeće Vele vode (kod Krušije) 
� Krpanje – sanacija udarnih rupa na području Punta 
� Izrada ormarića za elektroventile na istezalištu 
� Izvršena prezentacija Idejnog rješenja projekta ureñenja Parka s anñelom, na 13. sjednici Općinskog 

vijeća 11. studenog 2010. godine. Idejno rješenje je prihvaćeno uz 2 prijedloga koja su se uvrstila u 
daljnji rad.  

 
3.6. SANACIJA ODLAGALIŠTA KOD LOVA ČKOG DOMA 

 Temeljem posjeta i naputka Aleksandre Krstić d.i.g., više stručne savjetnice za poslove grañevinsko-
tehničkog nadzora objekata i ureñaja u koje se ulažu sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost upućen je dopis Fondu u svibnju mjesecu u kojem se traže upute za daljnje aktivnosti na 
zatvorenom odlagalištu komunalnog otpada kod Lovačkog doma.   
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Službeni odgovor i naputak još uvijek nismo dobili.  
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. 
Sanaciju odlagališta kod Lovačkog doma uvelike će ubrzati donošenje Urbanističkog plana ureñenja 

5 – Grañevinsko područje sportsko – rekreacijske namjene R6c koji predviña saniranje navedenog 
odlagališta. 

Kao član Skupštine KD „Ponikve“ d.o.o. sam zajedno sa kolegom, općinskim načelnikom Općine 
Dobrinj, g. Nevenom Komadinom, obišao više lokacija na otoku Krku na kojima bi se mogla izgraditi 
zajednička komunalna deponija svih jedinica lokalnih samouprava na otoku Krku, kojom bi se učinio veliki 
pomak u sanacijama sadašnjih komunalnih deponija.  

 
3.7. KOMUNALNI RED I NADZOR 

� Kontinuirano praćenje komunalnog reda, te koordiniranje aktivnosti nad obavljanjem mjera 
dezinsekcije i deratizacije kao i zaštite bilja od strane Dezinsekcije Rijeka, te provoñenje  aktivnosti 
nad godišnjim programima održavanja javnih i zelenih površina 

� Boris Kovač, dugogodišnji službenik Općine Punat na poslovima komunalnog redara umirovljen je 
26. kolovoza 2010. godine. Zbog velike potrebe za nadzorom komunalnog redarstva tokom sezone 
donešena je Odluka o obavljanju poslova komunalnog redara za službenika Daniela Strčića. 
 
3.8. PROMETNA JEDINICA MLADEŽI, PROMET  

� I ove je godine oformljena  Prometna jedinica mladeži sa 6 članova. Četvero pripadnika otpočelo je s 
radom 21. lipnja. Kompletna šesteročlana ekipa djelovala je u srpnju i kolovozu na prometno 
najfrekventnijim lokalitetima i križanjima Punta. I ove godine izostala je bolja suradnja s PP Krk. 
Bilo je vrijeñanja i prijetnji pripadnicima PJM, pa su neke i prijavljene PP Krk. 

� U više navrata urgirano da se pošalje prometna patrola iz Krka, naročito za Staru Bašku 
� Pauk služba nije uopće djelovala na području naselja Stare Baške. U naselju Punat djeluju na 

području više lokacija, najčešće djeluju u dijelu Krčke ulice. Od strane pauk službe u nekoliko 
navrata istaknuta loša komunikacija pauk službe i dežurnog policajca – predugo čekanje na odgovor 
policije o mogućnosti premještanja nepropisno parkiranog automobila 

� Temeljem Odluke Ustavnog suda dužni smo (kao i ostale jedinice lokalne samouprave u Republici 
Hrvatskoj) izmijeniti Odluku o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja na području 
Općine Punat, (naročito članak 17. Odluke kojim se omogućava blokada posebnim napravama za 
vozila koja pri korištenju parkirnih mjesta nemaju istaknutu plaćenu parkirnu kartu ili je po 
istaknutoj karti vrijeme parkiranja isteklo), te temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu 
utvrditi cijenu taksi prijevoza te mjerila na temelju kojih će se odrediti broj autotaksi prijevoznika 

 
3.9. PROGRAM PLAVE ZASTAVE 

� Uspješno odrañen program Plave zastave za plaže Punta debija u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 
2010. godine. Plažama je treći put dodijeljeno ovo ekološko priznanje. 

� Izvršene su sve predradnje potrebne za kandidiranje plaža Punta debij za dobivanje Plave zastave. 
Ista je treći put dodijeljena navedenim plažama i svečano podignuta 1. lipnja 2010. godine 
(svečanost je i ove godine upriličena zajednički u Marini Punat za plave zastave plaže Punta debij i 
Konobe te za plavu zastavu Marine Punat). 

� Izvršena  temeljita inspekcija plaže Punat debilj od strane inspektorica iz  središnjice Lijepe naše. 
Jedina primjedba-sugestija bila je da se označi i odvoji plutačama koridor kretanja pedalina. Isto je 
prenijeto iznajmljivaču, koji je postavio odgovarajuće plutače.  

� Obzirom na veličinu plaže Punta debij sugerirana je osmatračka služba sa obučenim spasiteljima. 
 

3.10. BESPRAVNA GRADNJA  
 Temeljem donesene 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). Obavijesti o mogućnosti 
legalizacije bespravne gradnje oglašene su na pločama Općine Punat, dane su obavijesti i putem medija, a 
grañanima koji su se ranije već obraćali na pozive o prijavi bespravne gradnje, obavijesti o mogućnosti 
legalizacije bespravnih objekata u skladu s donijetom  prostorno planskom dokumentacijom dostavljane su 
na kućnu adresu. 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.  
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3.11. GEODETSKI ELABORATI 

� U tijeku su rješavanja parcelacija za ulice Pasjak, Put za groblje i odvojak Gajeve ulice prema 
obitelji Linardić te ishoñenje potpisane izjave od obitelji Žic-Teklin i Maraš-Marković vezano za 
služnost prolaza po parceli z.č. 4490/26 k.o. Punat 

� 30. prosinca 2010. godine izrañena Posebna geodetska podloga za poslovnu zonu Dokolovo 
 

3.12. STARA BAŠKA 
Grañevina vodoopskrbnog sustava naselja Stara Baška 

o Grañevina obuhvaća crpnu stanicu, vodospremu zapremine 600 m3, ureñaj za desalinizaciju 
vode, upojni bunar za zbrinjavanje otpadne vode iz desalinizatora  te cjevovod-vodovod u 
dužini od 2.100 m 

o Ureñen je i asfaltiran pristupni put na potezu od spoja s postojećim asfaltom u naselju do 
samog objekta vodospreme u dužini od 1.750 m. Dionica navedenog puta od spoja s 
postojećim asfaltom u naselju do objekata Mihajić-Tomljenović proširena je od 3,00 m na 
5,5 m, ostatak se asfaltirao u širini od 3 metra. 

o Duž cijele dionice ceste postavljeni su i potrebni elektro-energetski kablovi, a takoñer i 
kabel javne rasvjete sa 24 utemeljenja za kandelabere 

o Postavljena je i označena potrebna horizontalna i vertikalna prometna signalizacija 
o Paralelno uz izgradnju vodovoda položen je u trup ceste tlačni i gravitacijski kolektor 

fekalne kanalizacije. Postavljeno je 700 m gravitacijskog i 368 m tlačnog kolektora. 
 

Izgradnja vodovodne i fekalne kanalizacije širenjem ceste-odvojka na dionici iza Ribarske kuće 
prema parceli Srdoč u Staroj Baški: 

o Ukupno postavljeno  140 m kanalizacijskog kolektora  
o Ukupno postavljeno 140 m novog vodovoda 
o Ureñena i asfaltirana cesta-odvojak ukupne dužine 125 m s prosječnom širinom izmeñu 3,5 i 

4 m. (postavljeno cca 500 m2 novog asfalta) 
o Položeni su elektroenergetski kablovi te kabel javne rasvjete sa novim utemeljenjima za 

kandelabere  
� Ureñene su zelenih površine uz  mjesnu crkvu u centru naselja 
� Sanirana staze i urušeno stubište od ispod Crkve do plaže «Pod čižnu». 

 
3.13. ZAJEDNIČKI PROJEKTI 

• Općina Punat i Grad Krk sporazumno su utvrdili da će spoj fekalne kanalizacije naselja Kornić na 
ureñaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Punat, po investitoru Ponikve d.o.o., izvesti izgradnjom 
biciklističko-pješačke staze uz more od Dunata do Kanajta ispod koje će biti položene kanalizacijske cijevi. 
Idejno rješenje za dobivanje lokacijske dozvole za gradnju biciklističko-pješačke staze izrañuje GPZ Rijeka, 
a sadržavala bi trotoar širine 1,6 m, u nastavku bi bio 1m zelenog pojasa te dvije biciklističke staze širine po 
1,1m. Izrañena je posebna geodetska podloga za navedeni zahvat, tvrtka GPZ Rijeka izradila je Idejni 
projekt, te je od strane Županijske uprave za ceste podnesen zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. 

 
• Izdana je  lokacijska dozvola za izgradnju crpne stanice «Autobusna stanica» i pripadnog tlačnog i 

gravitacijskog voda sa spojem na postojeći kanalizacijski sustav odvodnje naselja Punat. 
 

4. PROSTORNO PLANIRANJE 
 

KRONOLOGIJA 
 

 Izmjena i dopuna PPUO Punat 
 

- 19.03. dostavljen nam je Nacrt konačnog prijedloga Izmjene i dopune PPUO Punat 
- 23.03. zatražili smo očitovanje tijela sa javnim ovlastima po čl. 94 ZPUG 
- 14.05. Zaključkom je utvrñen Konačni prijedlog ID PPUO Punat 
- 14.05. dostavili smo Konačni prijedlog Zavodu za prostorno planiranje PGŽ na ishoñenje mišljenja 
- 02.06. dobijeno je negativno mišljenje Zavoda 
- 18.06. dostavili smo Zavodu Konačni prijedlog na ponovo ishoñenje mišljenja 
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- 28.06. dobili smo pozitivno mišljenje Zavoda na Konačni prijedlog Izmjene i dopune PPUO Punat 
- 05.07. dostavili smo Ministarstvu Konačni prijedlog na ishoñenje suglasnosti 
- 20.07. dobivena je suglasnost Ministarstva 
- 21.07. poslani su odgovori na primjedbe o neprihvaćanju ili djelomičnom prihvaćanju 
- 23.07. Konačni prijedlog usvojen na sjednici Vijeća 

 
 
 UPU 1 
 

- 10.05. dostavljen nam je Nacrt konačnog prijedloga UPU 1 
- 19.05. zatražili smo očitovanje tijela sa javnim ovlastima po čl. 94 ZPUG 
- 08.07. Zaključkom je utvrñen Konačni prijedlog UPU 1 
- 09.07. dostavili smo Konačni prijedlog Zavodu za prostorno planiranje PGŽ na ishoñenje mišljenja 
- 23.07. dobijeno je pozitivno mišljenje Zavoda 
- 27.07. dostavili smo Ministarstvu Konačni prijedlog na ishoñenje suglasnosti 
- 04.08. dobivena je suglasnost Ministarstva 
- 16.08. poslani su odgovori na primjedbe o neprihvaćanju ili djelomičnom prihvaćanju 
- 18.08. Konačni prijedlog usvojen na sjednici Vijeća 

 
 UPU 2 
 

- 10.05. dostavljen nam je Nacrt konačnog prijedloga UPU 5 
- 24.05. zatražili smo očitovanje tijela sa javnim ovlastima po čl. 94 ZPUG 
- 08.07. Zaključkom je utvrñen Konačni prijedlog UPU 2 
- 09.07. dostavili smo Konačni prijedlog Zavodu za prostorno planiranje PGŽ na ishoñenje mišljenja 
- 23.07. dobijeno je negativno mišljenje Zavoda 
- 02.08. dostavili smo Zavodu Konačni prijedlog na ponovo ishoñenje mišljenja 
- 11.08. dobijeno je negativno mišljenje Zavoda 
- 30.11. Zaključkom je utvrñen izmjenjeni Konačni prijedlog UPU 2 
- 07.12. dostavljena posebna obavijest o ponovnoj javnoj raspravi 
- od 13.12. do 24.12. održana ponovna javna rasprava  

 
 UPU 3 
 

- 24.04. dostavljen nam je Nacrt konačnog prijedloga UPU 3 
- 24.05. zatražili smo očitovanje tijela sa javnim ovlastima po čl. 94 ZPUG 
- 02.07. Zaključkom je utvrñen Konačni prijedlog UPU 3 
- 05.07. dostavili smo Konačni prijedlog Zavodu za prostorno planiranje PGŽ na ishoñenje mišljenja 
- 26.07. dobijeno je negativno mišljenje Zavoda 
- 30.07. dostavili smo Zavodu Konačni prijedlog na ponovo ishoñenje mišljenja 
- 02.08. dobijeno je pozitivno mišljenje Zavoda 
- 02.08. dostavili smo Ministarstvu Konačni prijedlog na ishoñenje suglasnosti 
- 09.08. dobivena je suglasnost Ministarstva 
- 16.08. poslani su odgovori na primjedbe o neprihvaćanju ili djelomičnom prihvaćanju 
- 18.08. Konačni prijedlog usvojen na sjednici Vijeća 

 
 UPU 4 

 
- 10.05. dostavljen nam je Nacrt konačnog prijedloga UPU 4 
- 24.05. zatražili smo očitovanje tijela sa javnim ovlastima po čl. 94 ZPUG 
- 08.07. Zaključkom je utvrñen Konačni prijedlog UPU 4 
- 09.07. dostavili smo Konačni prijedlog Zavodu za prostorno planiranje PGŽ na ishoñenje mišljenja 
- 26.07. dobijeno je negativno mišljenje Zavoda 
- 30.11. Zaključkom je utvrñen izmjenjeni Konačni prijedlog UPU 4 
- 07.12. dostavljena posebna obavijest o ponovnoj javnoj raspravi 
- od 13.12. do 24.12. održana ponovna javna rasprava  

 



 13

 UPU 5 
 

- 10.05. dostavljen nam je Nacrt konačnog prijedloga UPU 5 
- 20.05. zatražili smo očitovanje tijela sa javnim ovlastima po čl. 94 ZPUG 
- 08.07. Zaključkom je utvrñen Konačni prijedlog UPU 5 
- 09.07. dostavili smo Konačni prijedlog Zavodu za prostorno planiranje PGŽ na ishoñenje mišljenja 
- 26.07. dobijeno je negativno mišljenje Zavoda 
- 30.11. Zaključkom je utvrñen izmjenjeni Konačni prijedlog UPU 4 
- 07.12. dostavljena posebna obavijest o ponovnoj javnoj raspravi 
- od 13.12. do 24.12. održana ponovna javna rasprava  

 
 UPU 6 
 

- 31.05. dostavljen nam je Nacrt konačnog prijedloga UPU 6 
- 04.06. zatražili smo očitovanje tijela sa javnim ovlastima po čl. 94 ZPUG 
- 12.07. Zaključkom je utvrñen Konačni prijedlog UPU 6 
- 12.07. dostavili smo Konačni prijedlog Zavodu za prostorno planiranje PGŽ na ishoñenje mišljenja 
- 26.07. dobijeno je negativno mišljenje Zavoda 
- 06.08. dostavili smo Zavodu Konačni prijedlog na ponovo ishoñenje mišljenja 
- 30.08. dobijeno je pozitivno mišljenje Zavoda (izvan roka od 9 mjeseci) 
- 30.09. Zaključkom je utvrñen izmjenjeni Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu 
- 06.10. poslana posebna obavijest o ponovnoj javnoj raspravi 
- od 11. 10. do 23. 10. održana ponovna javna rasprava 
- 22.12. dostavljen nam je Nacrt konačnog prijedloga za ishoñenje suglasnosti 
- 23.12. zatražili smo očitovanje tijela sa javnim ovlastima po čl. 94 ZPUG 

 
 UPU 8 
 

- 22.04. dostavljen nam je Nacrt konačnog prijedloga UPU 8 
- 20.05. zatražili smo očitovanje tijela sa javnim ovlastima po čl. 94 ZPUG 
- 08.07. Zaključkom je utvrñen Konačni prijedlog UPU 8 
- 09.07. dostavili smo Konačni prijedlog Zavodu za prostorno planiranje PGŽ na ishoñenje mišljenja 
- 26.07. dobijeno je negativno mišljenje Zavoda 
- 30.09. Zaključkom je utvrñen izmjenjeni Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu 
- 06.10. poslana posebna obavijest o ponovnoj javnoj raspravi 
- od 11. 10. do 23. 10. održana ponovna javna rasprava 
- 17.12. dostavljen nam je Nacrt konačnog prijedloga za ishoñenje suglasnosti 
- 23.12. zatražili smo očitovanje tijela sa javnim ovlastima po čl. 94 ZPUG 

 
 UPU 9 
 

- 26. 11. dostavljen nam je prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu 
- 30. 11. Zaključkom je utvrñen izmjenjeni Konačni prijedlog UPU 9 
- 07.12. dostavljena posebna obavijest o ponovnoj javnoj raspravi 
- od 13.12. do 24.12. održana ponovna javna rasprava  
 
 

 UPU 10 
 

- 10.05. dostavljen nam je Nacrt konačnog prijedloga UPU 10 
- 20.05. zatražili smo očitovanje tijela sa javnim ovlastima po čl. 94 ZPUG 
- 08.07. Zaključkom je utvrñen Konačni prijedlog UPU 10 
- 09.07. dostavili smo Konačni prijedlog Zavodu za prostorno planiranje PGŽ na ishoñenje mišljenja 
- 26.07. dobijeno je negativno mišljenje Zavoda 
- 30.11. Zaključkom je utvrñen izmjenjeni Konačni prijedlog UPU 10 
- 07.12. dostavljena posebna obavijest o ponovnoj javnoj raspravi 
- od 13.12. do 24.12. održana ponovna javna rasprava  
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Radi usklañenja s Urbanističkim planovima ureñenja pokrenut je postupak Izmjene i dopune 
prostornog plana ureñenja te je paralelno provedena i javna rasprava. Nakon dobivanja Nacrta konačnog 
prijedloga IDPPUO Punat svim izrañivačima urbanističkih planova dostavljen je Nacrt kako bi svoje 
urbanističke planove mogli uskladiti sa planom višeg reda. Po dobivenom Mišljenju Zavoda na IDPPUO 
Punat kao i po dobivenoj suglasnosti Ministarstva na konačan prijedlog plana dostavljen je svim 
izrañivačima urb. planova da se usklade sa planom višeg reda.   

Nakon usklañenja Urbanistički planovi dostavljeni su Zavodu na ishoñenje mišljenja. Djelatnici 
Zavoda kolektivno su imali organiziran godišnji odmor od 26. srpnja pa sve do 23. kolovoza. Budući su 
imali organizirano samo dežurstvo (tajnica) nisu bili u mogućnosti detaljno pregledati sve planove. Za 
pojedine UPU-e dobiveno je negativno mišljenje Zavoda. Sve primjedbe koje su bile navedene u negativnom 
mišljenju bile su formalne naravi, tj. bilo je potrebno pojedinosti uskladiti sa Pravilnikom o sadržaju, 
mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih 
planova i planovima višeg reda.  

Pojedini planovi ispravljeni su od strane izrañivača te je na našu zamolbu za pojedine planove 
okupljen njihov radni tim kako bi se mogli pregledati i dati mišljenje. Meñutim za UPU 2 dali su negativno 
mišljenje, a za UPU 6 izdano je pozitivno mišljenje, ali tek nakon povratka referenta s godišnjeg odmora.  

Tijekom rujna i listopada održano je nekoliko radnih sastanaka u Zavodu za prostorno ureñenje u 
Rijeci kao i u Općini Punat na temu usklañenja urbanističkih planova sa primjedbama Zavoda za prostorno 
ureñenje. Dostavljeni su nam Prijedlozi UPU-a 6 i 8 za ponovnu javnu raspravu, te je održana ponovna javna 
rasprava u periodu od 11. do 23. listopada. Nacrti prijedloga ostalih UPU-a dostavljeni su nam od strane 
izrañivača te će se tijekom mjeseca prosinca održati ponovna javna rasprava za ostale UPU-e. 

Od 13. do 24. prosinca održana je ponovna javna rasprava za sve preostale UPU-e.  
 

5. FINANCIJE I PRORAČUN 
 
U razdoblju siječanj – prosinac 2010. godine ostvareni prihodi i primici iznose =16.166.185,50 Kn 

(prihodi poslovanja =14.935.136,53 Kn + prihodi od prodaje nefinancijske imovine =1.231.048,97 Kn), 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 =16.314.203,70 Kn, odnosno 90,83 % ukupno planiranih godišnjih prihoda i 
primitaka. 
 U razdoblju siječanj - prosinac 2009. godine ostvareni prihodi i primici iznosili su  =16.654.729,49 
Kn (prihodi poslovanja =14.673.120,88 Kn + prihodi od prodaje nefinancijske imovine =1.906.608,61 Kn), 
što je uvećano za preneseni višak prihoda iz 2008.god. u svoti od =1.161.684,33 kn činilo sveukupne prihode 
i primitke u svoti od =17.816.413,82 Kn, odnosno 87,80 % ukupno planiranih godišnjih prihoda i primitaka 
u 2009. godini. 

Usporeñujući ostvarene prihode oba obračunska razdoblja bez prenesenih viškova prihoda proteklih 
godina, možemo zaključiti da je tijekom 2010. godine ostvareno 1,8% više prihoda poslovanja, dok su 
prihodi od prodaje nefinancijske imovine manji za 36% u odnosu na isto obračunsko razdoblje 2009. godine.     

U razdoblju siječanj - prosinac 2010. godine ostvareni su rashodi i izdaci u ukupnoj svoti od 
=15.882.778,63 Kn (rashodi poslovanja=8.113.415,65 + rashodi za nabavu nefinancijske imovine 
=7.691.601,22 Kn + Izdaci za otplatu zajmova=77.761,76 Kn), odnosno 88,43% ukupno planiranih godišnjih 
izdataka. 

U razdoblju siječanj – prosinac 2009. godine ostvareni su rashodi i izdaci u svoti od =17.668.395,62 
Kn što je činilo 87,08 % ukupno planiranih godišnjih izdataka 2009. godine. 

   
6. DOGAðANJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA OPĆINU PUNAT 

 
6.1. POSJETA PREMIJERKE JADRANKE KOSOR 

 Mještani Punta i Stare Baške imali su veliku čast da njihovo mjesto posjeti premijerka Jadranka 
Kosor. Bitno je napomenuti da su u zadnje dvije godine dvije prve osobe Republike Hrvatske bile u posjeti 
Općini Punat (predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić – 2009. godine, i premijerka Jadranka Kosor - 
2010. godine). Premijerka Jadranka Kosor, potpredsjednik Vlade g. Božidar Pankretić i g. Radovan Fuchs, 
ministar znanosti, obrazovanja i športa obišli su novootvoreni dječji vrti ć „Lastavica“ gdje su se kraće 
vrijeme zadržali u druženju sa  mališanima. Takoñer, posjetili su i osnovnu školu u Puntu, gdje im je 
prezentiran Idejni projekt nove zgrade osnovne škole i sportske dvorane. U Staroj Baški su posjetili i pustili 
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u rad novoizgrañenu vodospremu, objekt vrijedan više od 12 milijuna kuna. Vodosprema je bila temeljni 
preduvjet nastavka ulaganja u gradnju vodoopskrbnog sustava tog mjesta koje bi, nakon što budu dovršeni i 
preostali radovi na polaganju cjevovoda i izgradnji mjesne mreže, za oko dvije godine trebao izuzetno 
kvalitetnu vodu iz lokalnog bunara dovesti do svih potrošača.  

 
6.2. SURADNJA S OPĆINOM TOVARNIK 
Općinski načelnik Općine Tovarnik Jakob Asić, potaknut višegodišnjom suradnjom izmeñu jedinica 

lokalne samouprave otoka Krka i jedinica lokalne samouprave Vukovarsko-srijemske županije na 
stipendiranju učenika i studenata koja je okrunjena potpisivanjem Sporazuma o meñusobnoj suradnji i 
prijateljstvu JLS s otoka Krka i JLS s područja Vukovarsko-srijemske županije na Košljunu 30. travnja 2010. 
godine, predložio bratimljenje naše dvije općine te suradnju na području društvenih djelatnosti, 
gospodarstva, komunalnih djelatnosti i lokalne samouprave. Stoga je Općinsko vijeće na svojoj 9. sjednici 
održanoj 21. lipnja 2010. godine  donijelo Odluku o uspostavljanju suradnje izmeñu Općine Punat i Općine 
Tovarnik koja predstavlja osnovu za sklapanje Povelje o prijateljstvu i suradnji. Povelja o prijateljstvu i 
suradnji sa ciljem nastavka i širenja meñusobne suradnje na području društvenih djelatnosti, gospodarstva, 
komunalnih djelatnosti i lokalne samouprave sklopljena je 28. kolovoza 2010. godine.  
Ovim putem želim iznijeti informaciju da smo u kontaktima sa jednom malom slovenskom općinom koja je 
indirektno vezana za Općinu Punat. Želimo nastaviti daljnje kontakte i pokrenuti potpisivanje Sporazum o 
prijateljstvu i suradnji. 

 
6.3. KRAJANSKA NOĆ 2010. (10. srpnja 2010. godine) 
Po drugi puta održala se pučka veselica „Krajanska noć“, započeta inicijativom nekolicine mještana 

Stare Baške 2009. godine. Zvuci sopila, potezanje mreže male migavice, nastup KUD-a Punat te večernji 
glazbeni dio programa nastup poznate riječke vokalne ženske skupine E.N.I. i „Joso Butorac i Trend“ uz igru 
potezanje konopa a sve to uz pratnju voditelja Nedeljka Gržetića. Pučka veselica i ove godine rezultirala 
dobrom posjećenošću gostiju koji su i ove godine imali priliku doći morskim putem (organizirani prijevoz 
brodovima) i zabaviti se u Staroj Baški na Krajanskoj noći 2010. godine. 
 

6.4. VESELE PUNTARSKE NOĆI (16.,17.,18. srpnja 2010.) 
Manifestacija obnovljena na osnovu nekadašnjih Puntarskih noći. Glavno pokroviteljstvo snosila je 

Općina Punat, glavni organizator bio je obrt Frigomatic, dok je suorganizaciju preuzela Turistička zajednica 
Općine Punat. Manifestacija je trajala tri dana uz bogat i kvalitetan program te bogatu ugostiteljsku ponudu. 
Manifestacija je održana na zavidnom nivou. Prvi dan manifestacije otvorili smo izložbu u galeriji Toš, 
izložba Antona Horvatovića, akademskog slikara te u večernjem djelu programa grupa Forte i Koktels band. 
Drugi dan manifestacije upriličen gostovanjem Kulturno umjetničkog društva „Franc Ilec“ Loka-Rošnja, 
Općina Starše, okolica Maribora uz prikaz narodnih običaja pokrajine Štajerske i Prekmurja te nastup grupe 
Bolero i poznatog izvoñača Jole. Treći dan nastup Kulturno umjetničkog društva „Punat“ iz Punta s 
domaćim tancem, bizovačkim i bunjevačkim plesovima uz pratnju tamburaškog sastava KUD-a Punat. U 
večernjem djelu programa Bolero bend i tamburaški sastav „Gazde“. Manifestacija je tokom tri dana okupila 
oko 9 000 posjetitelja.  

 
6.5. FESTIVAL ZLATNI OTOK PJEVA 
Kao i ostale Općine uz naravno Grad Krk primili smo dopis o sufinanciranju i sudjelovanju u obnovi 

nekadašnjeg festivala otoka Krka „Mladi otoka Krka pjevaju“ danas imenom „Zlatni otok pjeva“ ili kratica 
„ZOP“. 

Festival je sufinanciran od strane Općine Punat putem Ugovora o donaciji na žiroračun udruge 
„Zlatni otok pjeva“ i to u iznosu od 3.500,00 kuna.                           
 

6.6. GALERIJA TOŠ 
Po prvi puta sudjelovala u projektu „Noć muzeja“ s programom: klasična gitara, Niko Orlić iz Punta, 

otvorenje izložbe akademske slikarice Alme Dujmović takoñer iz Punta, koncert klasične glazbe kvarteta 
„Veljak“ – gudači, nijemi crno-bijeli film o otoku Krku, klavir u izvedbi Vjeka Ključarića iz Punta.    

Galerijom Toš koordinirao je zamjenik općinskog načelnika Gordan Franolić te se pokazala vrlo 
dobra suradnja s umjetnicima i članovima Hrvatskog društva likovnih umjetnika. 2010. godine u galeriji Toš 
predstavilo se 6 umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. Prvi nam se predstavio Stanko Ivanković svojim 
ciklusom „E la luce fu“.  Potom izložbe postavljene prema programu za ljeto 2010. Andrea Bassi, takoñer 
akademska slikarica s temama Bašćanska dolina, otoci Grgur, Prvić, mjesto Vrbnik, predmeti i slike od 
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keramike. Potom umjetnička izložba Eve Wieczorek,akademske slikarice, s ženskim portretima. Anton 
Horvatović, akademski slikar, slike s temom pojedinca zarobljenog u beskonačnosti povijesti, Bojan 
Bonifačić, umjetnički fotograf iz Punta. 

 
Aljoša Basarić, akademski slikar, jedna je od posjećenijih otvorenja izložbe ljeta 2010. godine uz 

brojne pohvale umjetniku i organizatorima. 
  

6.7. KAZALIŠNE PREDSTAVE U PUNTU 
Po prvi puta u povijesti u Puntu je odigran najpoznatiji mjuzikl ovih područja, Jalta Jalta u komornoj 

verziji i adaptaciji poznate riječke glumice Leonore Surian i njezine obitelji. Predstava je privukla mnoštvo 
sumještana i suotočana koji su naš Narodni dom napustili u oduševljenju i s brojnim pohvalama. Cilj 
organizacije ovog projekta Općini Punat bio je podizanje kulturnog života u Puntu ali i zahvala našim 
ugostiteljima i iznajmljivačima na uspješnoj sezoni 2010. godine.  

 
„Vatromet ljubavi“- predstava danas već poznata izvan granica otoka Krka, organizirana s ciljem 

obilježavanja 50.-te godišnjice dolaska Časnih sestara Karmelićanki u Punat. Predstavu je režirao vlč. Saša 
Iliji ć, dok su realizaciju predstave potpomogle časne sestre,  brojni mladi s područja Općine Punat u suradnji 
sa Savjetom mladih Općine Punat i brojni drugi sumještani dobre volje te sama Općina Punat. Ovom se 
hvalevrijednom predstavom dokazalo kako mladi mogu napraviti jako puno za ovo malo mjesto i ljude koji 
žive u njemu. 
  

7. STANJE PREDMETA  
 
za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2010. godine 

 
1. siječanj – 31. prosinca 2010. godine 

Upravni Neupravni 
Riješeni Neriješeni Riješeni Neriješeni 

 

2.640 57 487 206 
Ukupno otvorenih 

predmeta 
2.697 693 

3.390 od  čega 
Riješeni Neriješeni 

Sveukupni broj 
predmeta u 

promatranom 
razdoblju 3.127 263 

 
  
 Od Pravilnikom o unutarnjem redu JUO Općine Punat utvr
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