
  

 

OBRAZAC 
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

JAVNOŠĆU 

 
 

Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Prijedloga Odluka o 
izmjeni i dopuni Odluke o parkirališnim površinama i načinu 
parkiranja na području Općine Punat 

 
 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

provodi savjetovanje 

Općina Punat, Jedinstveni upravni odjel Općine Punat 

 
 

Svrha dokumenta 

Ovim izmjenama i dopunama Odluke pojašnjeno je i dopunjeno da 
pravo na zakup imaju fizičke osobe – vlasnici objekta koji imaju 
prijavljeno prebivalište u tom objektu, a na području Općine Punat, kao 
i pravne osobe sa sjedištem na području Općine Punat, a koje nemaju 
osigurano parkirališno mjesto u okućnici te da se u zakup može dobiti 
samo jedno rezervirano parkirališno mjesto. 
Nadalje, prilikom uređenja 2. dijela faze A1 Centralnog trga u Puntu te 
rekonstrukcije luke Punat – faza 1 – gradnja obale 2.1 i faze 2 – gradnja 
gata K rekonstruirao se i proširio prostor nekadašnjeg prostora 
parkirališta Punćale. Budući da su građani iskazali interes za 
parkiranjem na navedenoj površini, ovim izmjenama i dopunama 
Odluke, u stalna javna parkirališta uvrštava se parkiralište na 
Punćalama. Nadalje, u stalna javna parkirališta uvrštava se i područje 
uvale Zala u Staroj Baški. 
  

 
 

Datum dokumenta 
 

12. ožujka 2021. godine 

 
Verzija dokumenta 

 Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o parkirališnim površinama 

i načinu parkiranja na području Općine Punat 

 
Vrsta dokumenta 

 
Opći akt 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili 

akta 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o parkirališnim površinama i načinu 

parkiranja na području Općine Punat 

Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja 

zakona, drugih propisa i akata 

objavljenog na internetskim stranicama 

Općine 

    2/21 

 
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, Odsjek za komunalno 

gospodarstvo i prostorno planiranje 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti bili uključeni u postupak izrade 

odnosno u rad stručne radne skupine za 

izradu nacrta? 

  

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili 

na drugi odgovarajući način? 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj 

internetskoj stranici i koliko je vremena 

ostavljeno za savjetovanje? 

Ako nije,zašto? 

   DA  
  www.punat.hr 

 https://www.punat.hr/node/1608 

  
Od 12.ožujka – 24. ožujka 2021. godine 

 



  

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti dostavili svoja očitovanja? 

 4 zainteresirana predstavnika javnosti ( fizičke osobe) 

 

   
Razlozi neprihvaćanja pojedinih 

primjedbi zainteresirane javnosti na 

određene odredbe nacrta 

Putem e-maila zaprimljene su 5 primjedbi/prijedloga: 

- 1. primjedba/prijedlog zaprimljena 15.3.2021.godine vezano za 

parkiralište Punćale odnosno da se otvaranjem parkirališta na 

Punćalama neće nadoknaditi sva ukinuta parkirališna mjesta te se isto 

smatra konstatacijom/mišljenjem,a ne primjedbom ili prijedlogom te 

se iz toga razloga primjedba ne prihvaća. Dostavljene su slike 

prometnih znakova koje se trebaju postaviti na parkiralištu Punćale. 

Primjedba se ne prihvaća budući da ista nije predmet ove izmjene 

odluke, ali je primjedba upućena nadležnom Odsjeku na razmatranje. 

-2.  primjedba/prijedlog zaprimljena 15.3.2021. odnosno 

savjet/prijedlog za slijepu ulicu 17. travnja s priloženim slikama. 

Primjedba se ne prihvaća budući da ista nije predmet ove izmjene 

odluke, ali je primjedba upućena nadležnom Odsjeku na razmatranje. 

- 3. primjedba/prijedlog zaprimljena je 15.3.2021. godine, a vezano za 

naplatu parkinga umirovljenicima koji duže vrijeme borave u Puntu  i 

to na način da im se omogući  popust od 50% na parkirališne karte. 

Primjedba se ne prihvaća budući da je naplata parkinga povjerena 

Komunalnom društvu Črnika te ista nije predmet ove odluke, ali je 

prijedlog upućen KD Črniki. 

- 4. primjedba/prijedlog zaprimljena je 17.3.2021. godine, a u vezi broja 
parkirnih mjesta za invalide. Člankom 50. Pravilnika o osiguranju 
pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom 
pokretljivosti, propisan je broj parkirališnih mjesta za invalide u odnosu 
na ukupan broj parkirališnih mjesta. Primjedba se ne prihvaća budući 
da ista nije predmet ove odluke već obveza osiguravanja potrebnih 
parkirnih mjesta za invalide proizlazi iz zakonskih odredbi. 
- 5. primjedba/prijedlog zaprimljena je 17.3.2021. godine, a vezano za 

parkiranje na proširenju uz cestu prije ulaska u naselje Stara Baška. 

Odluku o rezerviranim parkirališnim mjestima donosi općinski načelnik 

te se primjedba ne odnosi na odredbe prijedloga odluke, ali je 

primjedba upućena nadležnom Odsjeku. 

 

 
 

Troškovi provedenog savjetovanja 
  Nije primjenjivo 

 

 

 




