
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 47. Statuta Općine Punat  (“Služene novine 
Primorsko-goranske županije“, broj 8/18, 10/19 i 3/20) općinski načelnik podnosi 
 
 

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje  
1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 

 
 

I NADLEŽNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

Člankom 43. Statuta Općine Punat (“Služene novine Primorsko-goranske 
županije“, broj 8/18, 10/19 i 3/20), a temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj 
samoupravi („Narodne novine“, broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) utvrđeno je da općinski načelnik 
zastupa Općinu Punat i nositelj je izvršne vlasti u Općini Punat. 

U obavljanju izvršne vlasti općinski načelnik: 
- utvrđuje prijedloge općih i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće, 
- osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, 
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine Punat i izvršenje proračuna te ih podnosi 
Općinskom vijeću; 
- upravlja nekretninama, pokretninama, kao i prihodima i rashodima Općine Punat u 
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općine Punat, 
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina odnosno drugom raspolaganju 
imovinom Općine Punat čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj 
iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 
1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati 
najviše do 70.000,00 kuna,  
- odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, 
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- odlučuje o korištenju sredstava proračunske rezerve do iznosa utvrđenog odlukom o 
izvršavanju proračuna, 
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i o davanju jamstva za ispunjenje obveza 
pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Punat, 
ustanovama kojih je osnivač Općina Punat, 
- odlučuje o pitanjima iz radnih odnosa u skladu sa zakonom, 
- podnosi polugodišnja izvješća o svom radu i izvješća o pojedinim pitanjima iz svog 
djelokruga na zahtjev Općinskog vijeća sukladno Statutu, 
- imenuje i razrješava predstavnike Općine Punat u tijelima javnih ustanova i ustanova 
kojih je osnivač Općina Punat, trgovačkih društava u kojima Općina Punat ima udjele ili 
dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Punat osnivač, ako posebnim zakonom nije 
drugačije određeno, 
- donosi odluku o osnivanju te odluku o imenovanju i razrješenju članova Savjeta 
općinskog načelnika, 
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, 
- sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim 
propisima, 
- donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine Punat i druge akte u vezi s 
ostvarivanjem prava i obveza službenika u skladu s posebnim propisima, 
- usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine Punat u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine Punat, odnosno poslova državne uprave, ako su 
preneseni Općini Punat, 
- nadzire zakonitost rada upravnih tijela Općine Punat, 
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. 

Člankom 46. Statuta propisano je da je općinski načelnik odgovoran je za ustavnost 
i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu. 

Člankom 47. Statuta Općine Punat propisano je da općinski načelnik dva puta 
godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za 
razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj 
tekuće godine. 
 

II AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
Općinski načelnik redovno donosi akte iz svoje nadležnosti te predlaže akte 

Općinskom vijeću na donošenje te o istima izvještava javnost svake srijede putem radija 
OK, na web stranicama Općine Punat, facebook stranicama i slično. 

 
 Službenik za informiranje Općine Punat 
 

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je trinaest zahtjeva za ostvarivanje prava na 
pristup informacijama. Tražene informacije dostavljene su korisnicima u devet slučajeva 
od kojih je u tri slučaja proveden test razmjernosti i javnog interesa; u tri slučaja izdane 
su obavijest o javno objavljenoj informaciji ili pak o tome da tražena informacija nije 
informacija u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama kada su zahtjevi 
proslijeđeni nadležnim službama. U jednom slučaju zahtjev je odbijen te je korisnik 
upućen na način rješavanja svog zahtjeva. 

Posebna se pozornost poklanja ažuriranju sadržaja web stranice Općine i  proaktivnoj 
objavi za javnost važnih i zanimljivih informacija o radu općinske uprave, predstavničkog 



i izvršnog tijela Općine Punat sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup 
informacijama. U prvoj polovici 2020. godine objavljeno je na web stranici 110 različitih 
sadržaja. Stranicu je koristilo 10456 korisnika što je 33% više nego u istom razdoblju 
prethodne godine. Stranica je pregledana 40478 puta što je 7% više u odnosu na isto 
razdoblje prethodne godine, a prosječno je stranica pregledana 337 puta dnevno što je 
odličan rezultat stranice jedne uprave koja ne objavljuje reklame ili zabavne sadržaje, već 
isključivo informacije o radu, obavijesti za građane, servisne informacije i natječaje. Ove 
brojke treba sagledavati i u svjetlu pandemije koronavirusa iz čega se može zaključiti da 
stanovnici općine na službenoj stranici traže relevantne informacije. Na Općini je takve 
informacije osiguravati i držati standard objava visokim, provjerljivim i istinitim. 

Redovito se dostavljaju dokumenti u Središnji državni ured za razvoj digitalnog 
društva, konkretno, u promatranom razdoblju dostavljeno je 25 dokumenata. U 
usporedbi s ostalim JLS na otoku Krku, Općina Punat ima daleko najveći broj objavljenih 
dokumenata u Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske. 

Provedeno je jedno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i to o Nacrtu prijedloga 
odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat. 
Provođenje e-savjetovanja je „najslabija karika“ kada promatramo ispunjavanje 
zakonskih obveza sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama te zahtijeva 
poboljšanje i intenziviranje te pravodobno planiranje i izradu nacrta akata koji podliježu 
e-savjetovanjima. 

I dalje je također, prisutan i problem nesudjelovanja građana u e-savjetovanjima. 
 
Pisarnica - Pismohrana 

 
U prvoj polovici 2020. godine otvoreno je 2930 predmet koje rješava JUO Općine 

Punat. Od toga je 1025 neupravnih predmeta, 1904 predmeta su upravnog postupka u I. 
stupnju i 1 predmet upravnog postupka u II. stupnju. 

U veljači 2020. godine predano je arhivsko gradivo Općine Punat iz 2007. i 2008. 
godine na pohranu i čuvanje u Državni arhiv u Rijeci. 

Nastavljeno je s radom na sređivanju (pregled, skeniranje, popisivanje i izlučivanje 
arhivskog gradiva iz registraturnoga) gradiva iz 2009. godine.  

Na žalost, uslijed pandemije koronavirusa i time uvjetovanog rada od kuće većeg broja 
službenika, u izvještajnom je razdoblju došlo i do napada ransomwarea na mrežu i servere 
Općine Punat čime je prouzročena šteta i na digitalno pohranjenom gradivu. To konkretno 
znači da je određeni broj skeniranih i digitaliziranih dokumenata uslijed djelovanja 
zloćudnog softwarea prvo kriptiran, a prilikom vraćanja datoteka i arhive od strane 
pružatelja usluga, nestao tj. izbrisan. 

Ovo je problem koji će se rješavati uz redovan rad i prema potrebama referenata za 
pohranjenim gradivom. 
 

Web stranica, web servisi e-sjednice i EUMIS 
 

E-servisi E-sjednice koji se koristi za transparetan rad Općinskog vijeća, sazivanje 
sjednica i pravovremenu dostavu materijala za sastanke te EUMIS putem kojega se 
komunicira s mještanima stavljajući im na raspolaganje određene informacije, obrasce 
kao i mogućnost slanja online upita direktno referentima; koriste se redovito.  

Servis E-sjednice koristi se u radu Općinskog vijeća Općine Punat i Vijeća za 
koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat – u dijelu sazivanja i objave 
materijala za sjednice te kao platforma za pravodobno izvješćivanje javnosti o radu 



predstavničkog tijela Općine Punat. Servis u izvještajnom razdoblju još uvijek ne koriste 
odbori općinskog vijeća i Kolegij općinskog načelnika. 

Aplikacija EUMIS nudi građanima gotove obrasce i online forme za podnošenje 
zahtjeva Općini Punat. Da bi ova aplikacija postala funkcionalna u potpunosti, potrebno je 
brže rješavanje pitanja e-pristojbi na državnoj razini. 

Od svibnja 2020. godine, web stranica punat.hr je digitalno pristupačna u većini 
sadržaja. Time su ispoštovane obveze sukladno  Zakonu o pristupačnosti mrežnih 
stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike 
Hrvatske (NN 17/19). 
 

Koncesijska odobrenja na pomorskom dobru 
 
U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine održane su 3 sjednice Vijeća 

za koncesijska odobrenja na kojima se rješavalo o 31 zahtjevu za koncesijsko odobrenje, 
od čega je 21 zahtjev prihvaćen u potpunosti, 6 zahtjeva je djelomično prihvaćeno, a 4 
zahtjeva su odbijena. U promatranom razdoblju izdano je 11 koncesijskih odobrenja, od 
čega je naplaćeno 45.070,00 kuna koncesijske naknade te 2.530,00 kuna troškova 
postupka. Naplaćeno je 1.330,00 kuna upravnih pristojbi. Registar korisnika koncesijskih 
odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat javno je objavljen na službenoj općinskoj 
web stranici.  
   

Aktivnosti općinskog načelnika moguće je razmatrati kroz odluke kojih je bio 
predlagatelj te koje su donesene na sjednicama Općinskog vijeća:  
 

III. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT 
Od 1. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine održane su 4 sjednice 

Općinskog vijeća Općine Punat. Ukupno je razmatrana 51 točaka dnevnog reda.  
Tijekom prve polovice 2020. godine na sjednicama Općinskog vijeća Općine Punat 

doneseni su sljedeći opći akti: 
 

1. OPĆI AKTI 
 
1.1. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Punat („Službene novine 

Primorsko- goranske županije“ broj 3/20) 
 

Dana 1. siječnja 2020. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 98/19 – 
dalje u tekstu: Zakon) te je sukladno odredbi članka 16. Zakona, Općina Punat dužna 
uskladiti odredbe Statuta s izmjenama Zakona. Zakon sadrži izmjene koje su bile nužne 
uslijed promjena u sustavu državne uprave budući da su dana 1. siječnja 2020. godine 
prestali sa radom uredi državne uprave u županijama te su izmjene prije svega 
terminološke.  

Ovom Odlukom bilo je potrebno uskladiti naziv tijelo državne uprave umjesto 
dosadašnjeg naziva središnje tijelo državne uprave. Također, uređeni su temelji za 
povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne samouprave što će se tek urediti 
posebnim propisima.  
 
 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_358.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_358.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_358.html


1.2. Poslovnička odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Punat 
(„Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 3/20) 

 
 Dana 1. siječnja 2020. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 98/19 – 
dalje u tekstu: Zakon) te je sukladno odredbi članka 16. Zakona, Općina Punat dužna 
uskladiti odredbe Statuta i drugih općih akata s izmjenama Zakona. Zakon sadrži izmjene 
koje su bile nužne uslijed promjena u sustavu državne uprave. Naime, dana 1. siječnja 
2020. godine prestali su sa radom uredi državne uprave u županijama te nadzor nad 
zakonitošću općih akata koje donosi Općinsko vijeće od sada će vršiti tijela državne 
uprave, svatko u svom području, a ne više uredi državne uprave u županijama.  

Ovom Odlukom bilo je potrebno uskladiti naziv tijelo državne uprave umjesto 
dosadašnjeg naziva središnje tijelo državne uprave.  
 
1.3. Odluka  o donošenju II. izmjena i dopuna UPU 3 – građevinsko područje naselja 

N1 – Centralno naselje Punat („Službene novine Primorsko- goranske 
županije“ broj  3/20)      

 
Osnovne izmjene ovih II. izmjena i dopuna UPU3 – građevinsko područje naselja 

N1 – Centralno naselje Punat su u dijelu širenja građevinskog područja na području Buke. 
Za proširene dijelove građevinskog područja određeno je da se mogu razvijati samo u 
smjeru manjih obiteljskih hotela i bez mogućnosti neželjene apartmanizacije. U cilju bolje 
provedivosti planskih rješenja u domeni prometne i komunalne infrastrukture provjerila 
su se i korigirala planska rješenja u tekstualnom i grafičkom dijelu Plana. U skladu sa 
iznimnim interesom kod dijela javnosti na lokaciju reciklažnog dvorišta, reciklažno 
dvorište izmjestit će se na drugu lokaciju. Nadalje, ažurirala se prometna mreža, 
korigirane su prometnice oko groblja, ceste su racionalizirane i u svrhu bolje provedivosti 
definirane su parcele cesta. Plan je temeljito i u svim tekstualnim i grafičkim dijelovima 
usklađen s Prostornim planom uređenja Općine Punat. Planska rješenja ažurirana su 
spram najnovijih zakonskih i podzakonskih akata. 
 
1.4. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Punat(„Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj  3/20 i 21/20) 
 

               Ovom IV. izmjenom i dopunom Plana ostvarit će se preduvjeti za utvrđivanje nove 
lokacije reciklažnog dvorišta (za komunalni i građevinski otpad) koje je potrebno 
dislocirati s postojeće pozicije unutar središnjeg naselja Punat, planske oznake N1 
(k.č.br.4347/18 i 4348/11; obje k.o. Punat), na novu lokaciju uz Županijsku cestu (ŽC 
5125) prema Staroj Baški, preko puta lovačkog doma, na k.č.br. 5794/3, 5795, 5803/4, 
5804/3, 5804/4, 5804/5, 5804/6, 5804/7 i 6115 sve k.o. Punat za komunalni i 
k.č.br.5169/25 k.o. Punat za građevinski otpad. Pored izmjene lokacije reciklažnog 
dvorišta, potrebno je provjeriti uvjete gradnje na dijelu naselja Buka gdje je prošlim 
izmjenama Plana prošireno građevinsko područje u cilju gradnje gradnju obiteljskih 
hotela i smještajnih građevina višeg standarda, za što je potrebno provesti usklađenje s 
tekućim izmjenama podzakonskih akata. Ovom Odlukom u cilju osiguravanja što više 
razine kvalitete korištenja dijela naselja Punat na predjelu Buka potrebno je osigurati 
primjerene uvjete smještaja i gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji se 
nalazi u neposrednoj blizini lokacije gdje se planira gradnja obiteljskih hotela i kuća za 
odmor. 



 
1.5. Odluka o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat 

(„Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 3/20) 
 

            Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 
74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19) propisano je da jedinice lokalne 
samouprave uređuju promet na svojem području uz prethodnu suglasnost Ministarstva 
unutarnjih poslova.  
         Ovom Odlukom dosadašnja lokacija autotaksi prijevoza na lokaciji Punćale ukinula 
se te se odredila nova lokacija i to pod nazivom parkiralište „Pod gušternu“, prva dva 
parkirna mjesta kod automata za naplatu. 
          Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ishođena je suglasnost 
Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko - goranske, Sektora policije 
Broj: 511-09-05-87-05/20. DG od 30. siječnja 2020. godine na prijedlog Odluke.   
 
1.6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja 

nekretninama u vlasništvu Općine Punat („Službene novine Primorsko- 
goranske županije“ broj 11/20) 

 
          Ovom Odlukom izmijenjena je odredba koja se odnose na imenovanje Povjerenstva 
za provedbu javnog natječaja budući da je prilikom provedbe pojedinih natječaja 
potrebno da u Povjerenstvu budu osobe odgovarajuće struke. U odredbi koja se odnose 
na pravo građenja uz mogućnost zasnivanju založnog prava na pravu građenja dodano je 
da je isto moguće, ali uz obveznu prethodnu suglasnost općine kao vlasnika zemljišta. 
 
1.7. Odluka o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite na području otoka 

Krka, odnosno na području Grada Krka i općina Omišalj, Malinska – 
Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik, Punat i Baška („Službene novine Primorsko- 
goranske županije“ broj 11/20) 
 

          Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18 i 31/20) 
propisano je da dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje su prostorno povezane u 
cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području i dijele zajedničke rizike (na otoku i 
sl.) mogu zajednički organizirati obavljanje poslova civilne zaštite iz svog samoupravnog 
djelovanja sukladno odredbama ovog Zakona. Za obavljanje poslova jedinice lokalne 
samouprave mogu osnovati zajedničko tijelo te upravni odjel, službu ili zajednički 
organizirati njihovo obavljanje u skladu s odredbama ovog zakona. 

Ovom Odlukom utvrđeno je da će Grad Krk i općine Omišalj, Malinska – Dubašnica, 
Dobrinj, Vrbnik, Punat i Baška zajednički obavljati poslove civilne zaštite na području 
otoka Krka te je ovlašten općinski načelnik na sklapanje sporazuma. 
 
1.8. Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih 

koronavirusom (COVID 19) na području Općine Punat („Službene novine 
Primorsko- goranske županije“ broj 16/20) 

 
           Uslijed činjenice da je proglašena epidemija bolesti izazvana koronavirusom 
(COVID-19), kao i uslijed zabrane rada ugostiteljskih objekata na državnoj razini, kod 
velikog broja zakupnika odnosno korisnika javnih površina na području Općine Punat koji 
posluju na području Općine Punat predvidjelo se da će doći do značajnog smanjenja 



prihoda što u konačnici dovodi u pitanje i njihov opstanak, a time onda i do mogućnosti 
gubitka radnih mjesta.  
          Ovom Odlukom, u cilju očuvanja poslovanja, kao i radnih mjesta, nastojalo se 
zakupnike odnosno korisnike javnih površina rasteretiti od plaćanja zakupnine za 
korištenje javnih površina na području Općine Punat odnosno prolongirati dospijeće 
plaćanja zakupnine za korištenje javnih površina ili zemljišta u vlasništvu Općine Punat. 
S obzirom na očekivano poslovanje ugostiteljskih objekata u puno manjem obimu, 
obveznike se rasteretilo plaćanja poreza na potrošnju do kraja kalendarske godine. 
  

1.9. Odluka o dopunama odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko- 
goranske županije“ broj 16/20) 
  
        Uslijed proglašenja epidemije bolesti izazvane koronavirusom (COVID 19) donesen je 
Zakon o izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojim je propisano da u slučaju 
nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 
nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje 
građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku 
aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave može odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava komunalnog 
doprinosa može koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. 
Zakona. 
        Ovim dopunama Odluke određeno je da se prihod od komunalnog doprinosa može 
koristiti i za druge namjene osim za financiranje građenja i održavanja komunalne 
infrastrukture, sve s obzirom na trenutnu situaciju uzrokovanu pandemijom COVID 19 
kao posebnih okolnosti navedenih u citiranoj zakonskoj izmjeni. Također ovom Odlukom, 
ograničilo se pravo korištenja djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog 
doprinosa kako bi se izbjegla zlouporaba navedenih prava naknadnom izmjenom 
investitora građevinske dozvole. 
 

1.10. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti 
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Punat za 2020. 
godinu („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 16/20) 
 
            Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma 
(„Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) propisano je da postupci koji su započeti do 
stupanja na snagu novoga Zakona, a koji nisu dovršeni, dovršit će se prema odredbama 
Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 
24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 2/14 - Odluka Ustavnog suda Republike 
Hrvatske, 96/16 i 70/17). Sukladno dostavljenoj uputi Ministarstva uprave dano je 
pojašnjenje da je Općinsko vijeće konstituirano 2017. godine te da je u trenutku stupanja 
na snagu novoga Zakona, postupak redovitog godišnjeg financiranja političkih stranaka i 
nezavisnih vijećnika u tekućem sazivu Općinskog vijeća Općine Punat bio u tijeku te da se 
isti temeljem članka 96. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 
referenduma, dovršava prema odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i 
izborne promidžbe.            
            Ovom Odlukom osim primjene starog zakona, izmijenjene su termini sukladno 
novom Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma 
(„Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19). 
 



1.11. Odluka o  izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine Primorsko- 
goranske županije“ broj 21/20) 

 
            Uslijed proglašenja epidemije bolesti izazvane koronavirusom (COVID 19) donesen 
je Zakon o izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojim je propisano da u 
slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje 
koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i 
zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava 
gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, predstavničko tijelo 
jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava 
komunalne naknade može koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih 
člankom 91. Zakona. 
           Ovim izmjenama Odluke određeno je da se prihod od komunalne naknade može 
koristiti i za druge namjene osim za financiranje održavanja i građenja komunalne 
infrastrukture, financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, 
zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te 
poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Punat ako se time ne 
dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a sve s 
obzirom na trenutnu situaciju uzrokovanu pandemijom COVID 19 kao posebnih okolnosti 
navedenih u citiranoj zakonskoj izmjeni. 
 
1.12. Odluka o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine 

Punat („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 21/20) 
 
            Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 
74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) propisano je da jedinice 
lokalne samouprave uređuju promet na svojem području uz prethodnu suglasnost 
Ministarstva unutarnjih poslova.  
            Ovom Odlukom uređuje se promet na javnoprometnim površinama na području 
Općine Punat te se utvrđuju: 
1. ceste s prednošću prolaska, 
2. dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet, 
3. sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje prometom putem elektroničkih 
sustava i video nadzora, 
4. ograničenja brzine kretanja vozila, 
5. promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih kola, gonjenje 
i vođenje stoke, 
6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog 
parkiranja, 
7. zone smirenog prometa, 
8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na 
mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila, 
9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima, 
10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za 
sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, 
igrališta, kino dvorana i sl., 
11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila, 
12. površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan 
kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje, 



13. uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama. 
          Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama dobivena je dana 14. svibnja 
2020. godine suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko - 
goranske, Sektora policije Broj: 511-09-05-87-48/2020. D.D. od 8. svibnja 2020. godine 
na prijedlog Odluke. 
 
1.13. Odluka o pristupanju Općine Punat kao osnivača Centra za poljoprivredu i 

ruralni razvoj („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 21/20) 
 
          Ovom Odlukom Općina Punat kao dugogodišnji pridruženi član Centra za 
poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko -goranske županije, sa sjedištem u Ravnoj Gori, 
pristupila je Centru kao osnivač. Općinski načelnik ovlašten je na potpisivanje Sporazuma 
o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko goranske županije u 
svojstvu osnivača, na sklapanje svih potrebnih akata, imenovanje predstavnika Općine 
Punat u Stručno vijeće Centra te poduzimanje svih radnji s ciljem djelovanja Centra. 
 

2. POJEDINAČNI AKTI 
 
2.1. Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju 

izvođenja radova izvanrednog održavanja na izgradnji kružnog toka sa 
sanacijom privoza ŽC 5125 
 

           U svrhu izvođenja radova izvanrednog odrz avanja na izgradnji kruz nog toka sa 
sanacijom privoza Z C 5125 potrebno je urediti međusobne odnose vezane za 
sufinanciranje radova između Opc ine Punat i Z upanijske uprave za ceste PGZ .  
          Ovim Zakljuc kom uređeni su međusobni odnosi vezani za sufinanciranje radova u 
iznosu od 3.365.813,50 kn sukladno pristigloj ponudi u postupku javne nabave. Ugovorom 
se Opc ina Punat obvezala sufinancirati radove u iznosu od 1.895.553,00 kn odnosno 50 % 
od ukupnog iznosa radova na rekonstrukciji raskriz ja i radove javne rasvjete i 
telekomunikacijske kabelske kanalizacije u cijelom iznosu. Ugovorom je utvrđeno da je 
Z upanijska uprava za ceste PGZ  nositelj realizacije projekta, preuzela na održavanje 
dijelove javne ceste osim sustava oborinske odvodnje, obvezala se podnositi Općini Punat 
zahtjeve za doznačivanjem sredstava sukladno privremenim situacijama i okončanoj 
situaciji i doznačena sredstva trošiti namjenski te se obvezala predati u vlasništvo i na 
održavanje Općini Punat sustav javne rasvjete i telekomunikacijsku kabelsku 
infrastrukturu. 
 
2.2. Zaključak o  raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 

Punat 
 
         Donesen je zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju 1/2  dijela z.č. 3696/179, 
voćnjak površine 196m2, upisane u zk.ul. 1825 k.o. Punat, po početnoj cijeni od 1.020,41 
kn/m²;  z.č. 5087/3, pašnjak površine 672m2, upisana u zk.ul. 3204 k.o. Punat, po početnoj 
cijeni od 790,18 kn/m²;  dijela z.č. 4917, pašnjak površine 263m2, upisana u zk.ul. 1271 
k.o. Punat (i to površina od 97m2 koja se nalazi izvan ceste), po početnoj cijeni od 809,89 
kn/m². 
 
 
 



2.3. Odluka  o izmjeni Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Punat 
 
          Uslijed činjenice da je proglašena epidemija bolesti izazvana koronavirusom 
(COVID-19), a povezana s donesenim mjerama odgode naplate pojedinih prihoda 
Proračuna Općine Punat,  očekivane su poteškoće s likvidnošću Proračuna. Uz postojeće 
kratkoročno zaduživanje uzimanjem kredita - dozvoljenog prekoračenja po računu u 
iznosu od 2.000.000,00 kn, zatraženo je kratkoročno zaduženje za još 3.000.000,00 kn, 
odnosno do ukupnog iznosa od 5.000.000,00 kuna. 
 
2.4. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Ponikve eko otok Krk 

d.o.o. 
 

Šest jedinica lokalne samouprave preuzelo je obvezu sufinanciranja investicije 
izgradnje elektroničkih komunikacijskih mreža (EKM infrastrukture) u istom 
infrastrukturnom kanalu kanalizacije EU projekta Ponikve voda d.o.o. „Projekt 
prikupljanja, pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda na području Otoka Krka”, i to na 
način da financijska sredstva osiguraju jedinice lokalne samouprave, a stručni nadzor 
financira Ponikve eko otok Krk d.o.o. 

Uslijed činjenice da je proglašena epidemija bolesti izazvana koronavirusom 
(COVID-19), Ponikve eko otok Krk d.o.o. nisu u mogućnosti pratiti dinamiku ugovorenih 
radova te je predloženo da se investicija financira iz dugoročnog kredita.  
            Ovom Odlukom Općina Punat dala je suglasnost za dugoročno zaduženje Ponikve 
eko otok Krk d.o.o. u iznosu od 6.307.397,93 kn, kod Erste & Steiermarkische banke za 
izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture Otoka Krka u sklopu EU projekta 
Ponikve voda d.o.o. “Projekt prikupljanja, pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda na 
području Otoka Krka”, s rokom otplate 5 godina, načinom otplate kvartalno, dospijećem 
prve rate 30.6.2022. godine i posljednje rate 31.3.2027. godine, kamatnom stopom 1,63%, 
fiksna te rokom korištenja od 31.3.2021. godine. 
 
2.5. Odluka  o izboru najbolje ponude po provedenom natječaju za prodaju ½ dijela 

z.č. 3696/179 k.o. Punat 
 
      Temeljem donesenog Zaključka Općinskog vijeća na 27. sjednici održanoj 14. travnja 
2020. godine, raspisan je natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat. 
Predmet natječaja bila je ½ dijela z.č. 3696/179, voćnjak površine 196m2, upisane u zk.ul. 
1825 k.o. Punat. Nekretnina se prodavala putem natječaja po početnoj cijeni određenoj po 
ovlaštenom sudskom vještaku u iznosu od  1.020,41 kn/m². Prihvaćen je prijedlog ponude 
za kupnju nekretnine podnesen od Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.  iz Punta koji su za 
natječajnu nekretninu ponudili cijenu od 100.000,18 kn (98m2 x 1.020,41kn/m2). 
 
2.6. Odluka  o izboru najbolje ponude po provedenom natječaju za prodaju z.č. 

5087/3 k.o. Punat 
 
      Temeljem donesenog Zaključka Općinskog vijeća na 27. sjednici održanoj 14. travnja 
2020. godine, raspisan je natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat. 
Predmet natječaja bila je z.č. 5087/3, pašnjak površine 672m2, upisana u zk.ul. 3204 k.o. 
Punat. Nekretnina se prodavala putem natječaja po početnoj cijeni određenoj po 
ovlaštenom sudskom vještaku u iznosu od 790,18 kn/m². Prihvaćen je prijedlog ponude 
za kupnju nekretnine podnesen od Krk real estate d.o.o. iz Punta koji su za natječajnu 



nekretninu ponudili cijenu od 790,18kn/m2 odnosno u ukupnom iznosu od 531.000,96 
kn. 
 
2.7. Odluka  o izboru najbolje ponude po provedenom natječaju za prodaju z.č. 

4917 k.o. Punat 
 
        Temeljem donesenog Zaključka Općinskog vijeća na 27. sjednici održanoj 14. travnja 
2020. godine, raspisan je natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat. 
Predmet natječaja bila je z.č. 4917, pašnjak površine 263m2, upisana u zk.ul. 1271 k.o. 
Punat (i to površina od 97m2 koja se nalazi izvan ceste). Nekretnina se prodavala putem 
natječaja po početnoj cijeni određenoj po ovlaštenom sudskom vještaku u iznosu od 
809,89 kn/m². Prihvaćen je prijedlog ponude za kupnju nekretnine podnesen od Miljenka 
Fugošića iz Rijeke koji je za natječajnu nekretninu ponudio cijenu od 78.570,00 kn. 
 
2.8. Zaključak o sklapanju nagodbe o izvlaštenju 
 
           Dana 17. travnja 2020. godine Marko Milenković iz Slovenije i Delta projekt d.o.o. iz 
Viškova, koju zastupa direktor Marko Milenković, podnijeli su zahtjev Općini Punat za 
rješavanje imovinskopravnih odnosa na z.č. 4823/8, z.č. 4823/7 i z.č. 4823/6 k.o. Punat 
budući da navedene nekretnine ulaze u obuhvat ostale ulice, oznake OU 60, sukladno UPU 
3 građevinsko područje naselja N1 – centralno naselje Punat („Službene novine 
Primorsko-goranske županije“broj 34/10, 40/13, 40/14, 13/16 i 3/20) te su predložili 
zamjenu za dio z.č. 4825 i z.č. 4826/1 k.o. Punat u vlasništvu Općine Punat. Predmetne 
nekretnine sukladno UPU 3 građevinsko područje naselja N1 – centralno naselje Punat 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/10, 40/13, 40/14, 13/16 i 
3/20) smještene su u području oznake M1- mješovita namjena (pretežito stambena 
namjena). Sukladno procjembenom elaboratu o tržišnoj vrijednosti nekretnine 
izrađenom od stalnog sudskog vještaka, vrijednost nekretnine na predmetnom području 
iznosila je 809,89 kn/m². 
         Predmet nagodbe odnosno zamjene je ukupna površina od 554m2 u vlasništvu Delta 
projekt d.o.o. odnosno Marka Milenkovića, kao fiducijarnog vlasnika i to: 
- z.č. 4823/6, vinograd, površine 641 m2, upisana u zk.ul. 5924 k.o. Punat te je predmet 
zamjene  površina od 273m2 odnosno 273/641 dio koji se nalazi u cesti sukladno 
geodetskom situacijskom nacrtu) 
- z.č. 4823/7, oranica površine 2 103m2, upisana u zk.ul. 5924 k.o. Punat te je predmet 
zamjene površina od 192m2 odnosno 192/2103 dio koji se nalazi u cesti sukladno 
geodetskom situacijskom nacrtu) 
- 24/30 dijela z.č. 4823/8, oranica površine 1084 m2, upisana u zk.ul. 1705 k.o. Punat te 
je predmet zamjene površina od 89 m2 odnosno 103/1000 njegova suvlasničkog dijela 
koji se nalazi u cesti sukladno geodetskom situacijskom nacrtu); 
 i ukupna površina od 554m2 u vlasništvu Općine Punat i to: 
 - z.č. 4825, pašnjak površine 186 m2, upisane u zk.ul. 3204 k.o. Punat (prema geodetskom 
situacijskom nacrtu ovlaštenog inženjera geodezije stvarna površina nekretnine iznosi 
171m2) te je predmet zamjene površina od 143m2 odnosno 769/1000 dio koji se odnosi 
isključivo na lokaciju izvan ceste sukladno geodetskom situacijskom nacrtu) 
- 6/10 dijela z.č. 4826/1, pašnjak površine 2 187 m2, upisana u zk.ul. 1880 k.o. Punat 
(prema geodetskom situacijskom nacrtu ovlaštenog inženjera geodezije stvarna površina 
nekretnine iznosi 2 036 m2) te je predmet zamjene površina od 411m2 odnosno 



313/1000 suvlasničkog dijela Općine Punat odnosno koji dio se odnosi isključivo na 
lokaciju izvan ceste sukladno geodetskom situacijskom nacrtu). 
Površina od 554m2 koju daje u zamjenu Općina Punat izražena je kroz suvlasničke 
dijelove predmetnih nekretnina, a u naravi se ista odnosi isključivo na dijelove koji se 
nalaze izvan planiranog zahvata nerazvrstane ceste.  
 
2.9. Zaključak o raspisivanju natječaja za osnivanje prava građenja na nekretnini 

u vlasništvu Općine Punat 
 
        Donesen je zaključak o raspisivanju natječaja za osnivanje prava građenja na 
nekretnini u vlasništvu Općine Punat i to za dio z.č. 9099, zgrada i dvor površine 496 m2, 
upisana u zk.ul. 4095 k.o. Punat i dio z.č. 9136/1, obala površine 3190, upisana u zk.ul. 
3204 k.o. Punat, ukupne površine od 242 m2 sukladno geodetskom situacijskom nacrtu 
ovlaštenog inženjera geodezije. Pravo građenja osniva se na rok od 20 godina. Nekretnina 
na kojoj se osniva pravo građenja, nalaze se unutar površine mješovite-pretežito poslovne 
namjene, oznake M2h sukladno važećem Urbanističkom planu uređenja – UPU 3 
građevinsko područje naselja N1 – centralno naselje Punat („Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 34/10, 40/13, 40/14, 13/16 i 3/20). Pravo građenja osniva se u 
svrhu izgradnje poslovne jednofunkcionalne građevine ugostiteljsko-turističke namjene 
– restorana. Sukladno procjembenom elaboratu o tržišnoj vrijednosti nekretnine 
izrađenom od stalnog sudskog vještaka, tržišna vrijednost prava građenja iznosi 
253.041,25 kn za razdoblje od 20 godina. 
 
II. ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
      Tijekom prve polovice 2020. godine općinski načelnik Općine Punat donio je sljedeće 
odluke: 
 

1. Odluka o visini naknade za postavljanje reklamnih natpisa (KLASA:080-
02/20-01/1,URBROJ: 2142-02-02/1-20-5 i KLASA:080-02/20-01/1,URBROJ: 
2142-02-02/1-20-11) 
 
Ovom Odlukom utvrđeni su iznosi naknade, način i rokovi plaćanja za korištenje 

javne površine i drugih nekretnina, stvari i uređaja u vlasništvu Općine Punat u svrhu 
postavljanja reklamnih natpisa, reklamnih putokaza, plakata i oglasa.  

 
2. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat 

(KLASA:080-02/20-01/1,URBROJ: 2142-02-02/1-20-6) 
 
      Ovom Odlukom osnovao se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat kao 
savjetodavno tijelo općinskog načelnika Općine Punat. Zadatak Savjeta je da prati ukupno 
stanje cijena javnih usluga na području Općine Punat; predlaže općinskom načelniku 
mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga iz nadležnosti Općine Punat; 
razmatra prijedlog promjene cijena javnih usluga te o tome daje prethodno mišljenje 
općinskom načelniku; prati stanje i daje mišljenje općinskom načelniku o donošenju 
odluka o pravima i obvezama potrošača javnih usluga na transparentan, objektivan i 
nediskriminirajući način; razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju izravan ili 
neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga; obavlja i druge poslove u vezi 



sa zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih 
negativnosti. 
 

3. Odluka- COVID-19 (KLASA:080-02/20-01/1,URBROJ: 2142-02-03/1-20-8) 
 
        Ovom Odlukom, u cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Punat, 
a sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i 
uputama Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije, propisane su mjere: 
- na području Općine Punat do 14. travnja 2020. godine odgođena su sva okupljanja 
stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, 
sportska natjecanja i treninzi, kazališne i dječje predstave, kulturne priredbe i ostali javni 
skupovi; 
- privremeno su zatvorene knjižnice, društveni dom, prostor udruga civilnog društva, kao 
i prostor koje te udruge koriste za redovne djelatnosti te sportska školska dvorana; 
- Općinska uprava Općine Punat ograničila je izravan rad sa strankama te je kontakt bio 
moguć putem telefona, pošte, e-maila ili sustava eumis (online obrascima za građane); 
- službenici općinske uprave te djelatnici trgovačkih društava u vlasništvu Općine Punat 
dužni su se pridržavati preporučenih higijenskih mjera opreza, izbjegavati bliske 
kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i 
radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja 
radnog prostora te isto preporučiti strankama s kojima su u komunikaciji; 
- preporučilo se svim mještanima Općine Punat da je što je moguće manje koriste usluge 
Doma zdravlja radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja 
sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze; 
- stanovnici Općine Punat koji su, radi poslovnih ili privatnih razloga od 1. ožujka 2020. 
godine boravili u virusom zahvaćenim zonama, bili su obvezni postupiti savjesno i 
odgovorno te se, u skladu s preporukama struke, telefonskim putem javiti dežurnom 
epidemiologu i postupati po naputku; 
- Turistička zajednica Općine Punat bila je obvezna putem sustava e-visitor evidentirati 
sve pristigle turiste koji su bili na području zahvaćenom epidemijom COVID-19 te 
informacije o istima dostaviti nadležnom epidemiologu, radi daljnjih postupanja. 
 

4. Odluka o obavljanju rada od kuće (KLASA:080-02/20-01/1, URBROJ:2142-02-
02/1-20-9) 

 
      U vezi s Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, 
uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite 
Republike Hrvatske (KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ:511-01-300-20-1 od 19. ožujka 
2020. godine), ovom Odlukom uputila se pročelnica Jedinstvenog upravnog Odjela Općine 
Punat na mogućnost obavljanja rada kod kuće sukladno dogovoru te je ista bila upućena 
na donošenje odluke o obavljanju rada  kod kuće za sve službenike Jedinstvenog upravnog 
odjela prema mogućnostima i ovisno o uvjetima radnih mjesta, a sve u svrhu sprječavanja 
širenja COVID-19 na radnom mjestu. Ova mjera primjenjivala se od 20. ožujka 2020. 
godine te je trajala sve dok traju mjere sprječavanja širenja virusa COVID-19.   
 

5. Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Općine Punat 
(KLASA:080-02/20-01/1,URBROJ: 2142-02-02/1-20-10) 

 



      Uslijed činjenice da je proglašena epidemija bolesti izazvana koronavirusom (COVID-
19), a povezana s donesenim mjerama odgode naplate pojedinih prihoda Proračuna 
Općine Punat, očekivane su poteškoće s likvidnošću Proračuna te su ovom Odlukom 
predložene pojedine mjere. Ovom Odlukom obustavljeno je od izvršenja:  
- planirani rashodi poslovanja koji nisu započeti; 
- planirani rashodi za nabavu dugotrajne imovine koji nisu ugovoreni, što uključuje i 
prekid postupaka javne nabave, osim ako se ne radi o ugovorenim obvezama za nabavu 
robe ili usluga, obvezama koje je Općina Punat dužna izvršavati po posebnim propisima 
ili služi redovnom održavanju službi i komunalne infrastrukture i dijelu aktivnosti koje su 
započete, a čiji bi prestanak izvršavanja mogao dovesti dio korisnika u neravnopravni 
položaj, aktivnosti za koje su provedeni postupci javne nabave. 
Ovom Odlukom produljeni su ugovoreni rokovi plaćanja za 30 dana, zabranjeno je 
odobravanje obročne otplate duga osim u slučajevima slabijeg imovinskog stanja te je 
općinski načelnik u opravdanim slučajevima mogao odobriti  postupak nabave i 
ugovaranje novih rashoda u slučaju da se radi o nužnim radovima ili uslugama koje ne 
trpe odgodu. 
 

6. Odluka o lokacijama za zakup javnih površina (KLASA:080-02/20-
01/1,URBROJ: 2142-02-02/1-20-13 i KLASA:080-02/20-01/1,URBROJ: 2142-
02-02/1-20-19) 

 
        Ovom Odlukom utvrđene su lokacije i početne cijene za zakup javnih površina za 
postavljanje privremenih objekata. Javne površine iz ove Odluke daju se u zakup putem 
javnog natječaja. 
 

7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2019. godini 
 
            Općina Punat donijela je Plan gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje 
2017. - 2022. godine koji je prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća Općine Punat, održane 
27. ožujka 2018. godine. Plan je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske 
županije" broj 8/18 od 30. ožujka 2018. godine. 
            Okvir za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom s jasno propisanim 
obvezama, odgovornostima i mehanizmima kontrole postavljen je donošenjem Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19). 
Navedenim se zakonom područje upravljanja tokovima otpada u RH u cijelosti usklađuje 
s europskom pravnom stečevinom, što znači usvajanje europskih standarda u 
cjelokupnom području zaštite okoliša koje se odnose na otpad. Plan gospodarenja 
otpadom Republike Hrvatske usvojen je na sjednici Vlade RH dana 5. siječnja 2017. godine 
za razdoblje od 2017. - 2022. godine te su obveze JLS donošenje Plana gospodarenja 
otpadom za navedeno razdoblje u skladu s odredbama ZOGO i Planom gospodarenja 
otpadom RH. 
            Sukladno odredbi članka 20. Zakona izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave 
dužno je dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana za prethodnu kalendarsku godinu 
jedinici područne (regionalne) samouprave i objaviti ga u svom službenom glasilu do 31. 
ožujka tekuće godine. 
            Općinski načelnik donio je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2019. 
godini dana 23. ožujka 2020. godine, te je isto objavljeno u "Službenim novinama 
Primorsko - goranske županije" broj 23/20. 
 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=37078


 
VI PROSTORNO PLANIRANJE 
 

II. izmjena i dopuna UPU 3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno 
naselje Punat 

Dana 04. veljače 2020. godine pribavljena je  je suglasnost Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja da je Konačni prijedlog II. izmjena i dopuna  UPU 3 – 
građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat  izrađen u skladu  s odredbama 
Zakona kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora. 

 Dana 11. veljače 2020. godine Općinsko vijeće Općine Punat na 26. sjednici 
donijelo je Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU3) 
građevinskog područja naselja N1 – centralno naselje Punat („Službene novine Primorsko-
goranske županije” broj 03/20). 

 
Urbanistički plan uređenja (UPU 6) – građevinsko područje ugostiteljsko-

turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-
rekreacijske namjene R6b 

 
Dana 04. veljače 2020. godine PGŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša izdalo je Mišljenje da je  Urbanistički plan uređenja UPU 6 – 
građevinskog područja ugostiteljsko turističke namjene T3a s pripadajućim 
građevinskom područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b, prihvatljiv za ekološku 
mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu uz 
primjenu određenih uvjeta zaštite prirode 

Dana 04. veljače 2020. godine PGŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša izdalo je Mišljenje za Urbanistički plan uređenja (UPU 6) – 
građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim 
područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b ne bi bilo potrebno provesti postupak 
strateške procjene utjecaja na okoliš. 

Dana 10. veljače zatraženo je mišljenje PGŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) – građevinsko područje 
ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-
rekreacijske namjene R6b, te je dana 28. veljače 2020. godine pribavljeno Mišljenje da je 
postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana 
uređenja UPU 6 – građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T3a s 
pripadajućim  građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b proveden u 
skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, 
plana i programa na okoliš. 

Na temelju pribavljenog mišljenja dana 02. ožujka 2020. godine Općinski načelnik 
donosi Odluku da za Urbanistički plan uređenja (UPU-6) –  građevinskog područja 
ugostiteljsko turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskom područjima sportsko-
rekreacijske namjene R6b nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 05/20). 

 
IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat 

 
 Dana 03. veljače 2020. godine zatraženo je mišljenje PGŽ, Upravni odjel za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša  o potrebi provedbe postupka ocjene o 



potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Punat. 

Dana 11. veljače 2020. godine Općinsko vijeće Općine Punat na 26. sjednici donijelo 
je odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat. 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 03/20). 

Dana 20. veljače 2020. godine PGŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša izdalo je Mišljenje da je  da bi za IV. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Punat bilo potrebno provesti postupak ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. 

Na temelju pribavljenog mišljenja dana  12. ožujka 2020. godine Općinski načelnik 
donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat („Službene novine 
Primorsko-goranske županije” broj 05/20). 

Prikupljanje mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene za IV. izmjene i 
dopune Prostornog  plana  uređenja Općine Punat. 

Dana 23. ožujka 2020. godine zatraženo je od PGŽ, Upravni odjel za prostorno 
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša  prethodna ocjena prihvatljivosti  IV. izmjena i 
dopuna Prostornog  plana  uređenja Općine Punat za ekološku mrežu.  

Prikupljanje podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata potrebnih za 
izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat  

Dana 11. svibnja 2020. godine PGŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša izdalo je Mišljenje da su IV. izmjene i dopune Prostornog  
plana  uređenja Općine Punat prihvatljive za ekološku mrežu te nije potrebno provesti 
Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu  uz primjenu određenih uvjeta zaštite 
prirode. 

Dana 11. svibnja 2020. godine PGŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša izdalo je Mišljenje za IV. izmjene i dopune Prostornog  plana  
uređenja Općine Punat ne bi bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja 
na okoliš. 

Dana 26. svibnja zatraženo je mišljenje PGŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog  plana  uređenja Općine Punat., te je 
dana 10. lipnja 2020. godine pribavljeno Mišljenje da je postupak ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune Prostornog  plana  uređenja 
Općine Punat.,  proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj 
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. 

Na temelju pribavljenog mišljenja dana 15. lipnja 2020. godine Općinski načelnik 
donosi   Odluka da za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat nije 
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. („Službene novine Primorsko-
goranske županije” broj 21/20). 

Dana 15. svibnja 2020. godine zatraženo je mišljenje PGŽ, Upravni odjel za 
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša  o potrebi provedbe postupka ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Punat obzirom na Izmjenu i dopunu Odluke izradi IV. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat. 

Dana 16. lipnja 2020. godine Općinsko vijeće Općine Punat na 29. sjednici donijelo 
je Odluku o dopunama Odluke izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/20). 

 



VII  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 

Nezakonita gradnja 
 

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine izdano su ukupno 24 rješenja 
o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, te je ukupno zaduženo 64.416,72 
kuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.  
 

Komunalni doprinos 
 
            Temeljem dostavljenih izvršnih Rješenja o izvedenom stanju i izvršnih 
Građevinskih dozvola pristupilo se obračunu komunalnog doprinosa.  

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine izdano je ukupno 33 rješenja 
o komunalnom doprinosu, te je ukupno zaduženo komunalnog doprinosa u iznosu od 
478.396,39 kuna.   
 

Zakup javnih površina 
 
            Općina Punat donijela je Odluku o zakupu javnih površina (SN PGŽ broj 10/19) te 
je sukladno članku 14. Odluke općinski načelnik donio je Odluku o lokacijama za zakup 
javnih površina kojom su pridodane nove lokacije za zakup javnih površina na 
novouređenom Centralnom trgu i na Punćalama. 

Temeljem raspisanih javnih natječaja kojih je u periodu od siječnja do kraja lipnja 
bilo čak 6, prikupljeno je nekoliko ponuda ponuđača, te je sklopljeni ugovori u zakupu 
javnih površina u vrijednosti od 87.310,00 kuna. 
 

Videonadzor 
 

Tijekom zimskih mjeseci Općina Punat završila je 2. dio faze uređenja Centralnog 
trga u Puntu. Osim popločenja, nove javne rasvjete, uređenja oko Trga Zahvalnosti, 
sastavni dio cjelokupnog uređenja je i postavljanje videonadzora na samom trgu - zgrada 
u vlasništvu Lučke kapetanije Rijeka, Ispostava Krk kako bi se osigurala zaštita od 
eventualnih oštećenja i omogućio nadzor javne površine na Centralnom trgu. Za 
postavljanje kamera za video nadzor na navedenoj lokaciji utrošena su sredstva u iznosu 
od 20.946,01 kuna. 

Sukladno nalogu inspekcijskog nadzora Državnog arhiva u Rijeci, u prostorije 
arhive Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat postavljen je video nadzor i 
vatrodojava te je utrošen iznos od 11.463,38 kuna. 

Na ograđenom prostoru Lucina zbog dotrajalosti video nadzor sustava pristupilo 
se zamjeni istog i postavljanju novih uređaja. Osim kontrolnih ormara postavljen je i novi 
digitalni video snimač te su utrošena sredstva u iznosu od 2.325,00 kuna. 

 
Plava zastava 

 
Već dugi niz godina na području Općine Punat provodi se međunarodni i trajni 

program odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj Plava zastava koji je osmišljen radi 
zaštite obalnog pojasa, prije svega plaža i marina čiji okoliš trpi najveće pritiske korisnika 
kroz godinu ili tijekom turističke sezone. Program se provodi kroz suradnju više 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=37070


sudionika, a najveću ulogu u tome imaju koncesionari, nositelji koncesijskih odobrenja na 
pomorskom dobra i lokalna zajednica.  

Međunarodni program Plava zastava provodi se u Republici Hrvatskoj s 
nevladinom udrugom Lijepa Naša iz Zagreba. 

Cilj programa Plava zastava je odgojiti i poučiti korisnike obalnog pojasa, prije 
svega plaža i marina, na ekološki odgovorno ponašanje i poštivanje uspostavljenih pravila 
i standarda u prostoru pod režimom Plave zastave. Zadaća programa Plava zastava i 
sudionika u programu je uspostaviti ekološke, turističke i druge civilizacijske standarde u 
skladu s kriterijima – mjerilima Plave zastave, te u skladu s lokalnom, državnom i 
međunarodnom regulativom koja tretira pitanje zaštite obalnog pojasa, a prije svega 
plaža i marina. 

S udrugom Lijepa Naša sklopljen je dana 10. lipnja 2020. godine Sporazum o 
suradnji u provođenju međunarodnog programa Plava zastava u Republici Hrvatskoj za 
2020. godinu kojim Općina Punat prihvaća obvezu sudjelovanja u troškovima Udruge 
Lijepa Naša sa iznosom od 12.500.00 kuna. 

 
 

 
 
 
NABAVA 
 
Uređenje 2. dijela faze A1 Centralnog trga u Puntu 

 Dana 2. siječnja 2020. godine raspisana je javna nabava za uređenje 2. dijela faze 
A1 Centralnog trga u Puntu, s rokom dostave ponuda do 24. siječnja 2020. godine. U roku 
za dostavu ponuda, pristigla je jedna ponuda ponuditelja „Dario“ d.o.o. A.B. Šimića 5, Krk 
s cijenom od 1.177.313,32 kn (bez PDV-a) odnosno 1.471.641,65 kn s PDV-om. Dana 21. 
veljače 2020. godine sklopljen je ugovor o javnoj nabavi radova za uređenje 2. dijela faze 
A1 Centralnog trga u Puntu. 
          21. veljače 2020. godine izvođač radova „Dario“ d.o.o. A.B. Šimića 5, Krk uveden je u 
radove, radovi su započeli 21. veljače 2020. godine, a završeni 15. svibnja 2020. godine. 
Radovi su izvedeni u skladu sa glavnim projektom zajedničke oznake 229, koji se sastoji 
od  Mapa 1 arhitektonsko građevinski projekt izrađen od  tvrtke Forum 92 d.o.o. broj 



projekta 229-15 od kolovoza 2017.godine, projektant Branko Orlić, dipl.ing.arh., glavni 
projektant Branko Orlić, dipl.ing.arh. i Mapa 2 Glavni elektrotehnički projekt, broj 
projekta 786-17 od rujna 2017. godine projektant Aleksandar Ćiković, dipl.ing.el., glavni 
projektant Branko Orlić, dipl.ing.arh. 
Nadzor nad izvođenjem građevinskih radova provodio je Branko Orlić, dipl.ing.arh., iz 
tvrtke Forum 92 d.o.o. nadzor nad elektrotehničkim radovima provodio je Boris Vidović, 
dipl.ing.el. iz tvrtke Elis d.o.o., za glavnog nadzornog inženjera imenovan je Branko Orlić, 
dipl. ing.arh., iz tvrtke Forum 92 d.o.o. 
Radovi su obuhvatili uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije, uklanjanje postojećeg 
drveća, pripremu posteljice za izvedbu pješačko-kolne površine, izvedba nosivog sloja 
pješačko-kolne konstrukcije, izvedbu betonske podloge, kamenorezačke radove ugradnje 
rubnjaka  i opločenja pločama od kamena „kanfanar“, izvedbe kamene pasice, opločenje 
poklopaca revizionih okana, izrada i opločenje inox poklopaca, izvedba opločenja 
betonskog postamenta rasvjetnog stupa od kamena „kanfanar“, izrada kamenih kocki, 
postava rasvjetnih svjetiljki tipa Antica sa svim pripremnim elektroinstalacijskim 
radovima.  
Vrijednost izvedenih radova je 1.385.077,13 kn bez PDV-a, odnosno 1.731.346,42 s PDV-
om. 
 

 
 

Radovi izvanrednog održavanja na izgradnji kružnog toka sa sanacijom 
privoza ŽC 5125 u naselju Punat (ulice GMU1, GMU2 i SU2) 
 
          Dana 29. veljače 2020. godine izvođač radova „Građevinar“ d.o.o.  Rijeka započeo je 
radove izvanrednog održavanja na izgradnji kružnog toka sa sanacijom privoza ŽC 5125. 
Radovi su trajali do kraja lipnja 2020. godine. 
Radovi su izvedeni sukladno Građevinskoj dozvoli i izvedbenom projektu  izrađenom od 
GP GPZ d.d. Đ. Šporera 8, Rijeka broj projekta IZV_80/19-PP od ožujka 2019. godine. 
Investitor je Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/X, Rijeka. Općina Punat je 
potpisnik Sporazuma o sufinanciranju 50% vrijednosti svih radova koji  prema 



izvedbenoj dokumentaciji i projektantskom troškovniku zajedno sa stručnim nadzorom, 
uslugom koordinatora zaštite na radu i kontrolnim ispitivanjima  iznosi 3.000,000,00 kn 
sa PDV-om i radova javne rasvjete i telekomunikacijske kabelske kanalizacije u cijelom 
iznosu čija je vrijednost radova po troškovniku 425.292,50 kn s PDV-om.  
 

 
 

 
 

 
 
 



Rekonstrukcija Luke Punat – faza 1 –gradnja obale 2.1. i faze 2 – gradnja gata K  
nastavak radova 
 
 Z C 5125 u kruz no raskriz je u naselju Punat (ulice GMU1, GMU2 i SU2). Radovi 
zapoc eti u listopadu 2019. godine trajali su do kraja svibnja 2020. godine. Radovi su se 
izvodili u skladu s pravomoćnom građevinskom dozvolom i projektnom dokumentacijom 
izrađenoj od RIJEKAPROJEKT d.o.o., Rijeka. Radovi obuhvaćaju dogradnju dijela Obale s 
obalnim zidom i izradu Gata kao I faze u akvatoriju luke Punat. Radove izvodi GP KRK d.d., 
Krk.  
 Općina Punat sudjelovala je u sufinanciranju radova u iznosu od 2.200.000,00 kn 
 

 

 



 
 

Javni pozivi i natječaji 
 
Sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2020. 

godini - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 
U siječnju 2020. godine Općina Punat je na objavljeni javni poziv Ministarstva mora, 

prometa i infrastrukture podnijela zahtjev za sufinanciranje izrade kameno betonskih 
potpornih zidova i betonskog stubišta na plaži u Staroj Baški. Zatraženo je 50% 
sufinanciranje investicije planirane vrijednosti 500.000,00 kn s PDV-om.  

Planirani zahvat obuhvaća izgradnju kameno betonskog potpornog zida na plaži u 
Staroj Baški, dužine 19m i visine 2,80m (1,80 + 1,00 kaskadno), izradu valobrana te 
postavljanje ograde. Zatim, zahvat obuhvaća i izgradnju potpornog zida (12m dužine, 1m 
visine) i betonskog stepeništa te strojnog čišćenja plaže od obrušenog kamena te većih 
samaca.    

Postojeća pješačka staza – pristup plaži u Staroj Baški na lokaciji ispod objekta Stara 
Baška 233 (katastarski naziv – Runčina) uništena je tijekom nevremena praćenog olujnim 
jugom i visokim valovima 2012. / 2013. godine. U 2015. i 2016. godini Primorsko 
goranska županija je Općini Punat djelomično odobrila sredstva za sanaciju, te je u 
potpunosti izvršena nužna sanacija prema južnoj plaži kako bi se spriječila daljnja erozija 
tla i povećala sigurnost korisnika plaže. Općina Punat svake godine, ovisno o financijskim 
mogućnosti izvodi radove na sanaciji navedene postojeće pješačke staze. Predloženim 
projektom konačno bi bila izvršena sanacija štete nastale prije nekoliko godina. 

Nastavak sanacije, odnosno sanacija pristupa sjevernoj plaži, (puno većoj plaži nego 
što je to južna plaža) je nužna iz razloga što predmetnoj plaži gravitira cijeli središnji dio 
naselja Stara Baška (stanovnici, vikendaši, turisti) – odnosno tijekom ljeta oko 1.500 
osoba. U 2018. godini i početkom 2019. godine Općina Punat uz potporu Primorsko 
goranske županije odradila je prvu fazu sanacije, u vrijednosti 397.575,63 kn (radovi + 
nadzor). 



Dana 20. siječnja 2020. godine za navedeni zahvat raspisana je jednostavna nabava u 
vrijednosti 393.100,00 kn + PDV.  U propisanom roku, do 29. siječnja 2020. godine do 
12:00 sati, zaprimljene su dvije ponude gospodarskih subjekata. Na osnovu rezultata 
pregleda i ocjene ponuda utvrđena je kao najpovoljnija ponuda ponuditelja GO „Piljo“ , vl.  
Mihajlo Borojević, Ledine 50, 51517 Kornić. Cijena odabrane ponude iznosila je 
371.210,00 kn (bez PDV-a), odnosno cijena s PDV-om iznosila je 464.012,50 kn.  

Čeka se odluka PGŽ o sufinanciranju navedene investicije. 
     

Javni poziv za sufinanciranje programa / projekta ravnomjernog razvitka Primorsko 
goranske županije 

Općina Punat na predmetni javni poziv prijavila je dana 18. ožujka 2020. godine 
Uređenje 2. dijela faze A1 Centralnog trga u Puntu (projekt je detaljno opisan u 
prethodnom dijelu izvješća). 

Dana 30. lipnja 2020. godine Općina Punat obavještena je da će PGŽ sufinancirati 
projekt sa iznosom od ukupno 100.000,00 kuna. 
 
 Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2020. godini 
– Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 
 Na javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2020. 
godini poslana su dva zahtjeva: 

- izgradnja oborinske odvodnje u ulici Prgon (projekt je detaljno opisan u 
prethodnom dijelu izvješća) 

- izgradnja oborinske odvodnje u ulicama Kralja Zvonimira i Puntarskih mornara 
(projekt je detaljno opisan u prethodnom dijelu izvješća) 

Dana 27. travnja 2020. godine nadležno tijelo donijelo je Odluku o odabiru 
projekata kojom nije odobreno sufinanciranje predloženih projekata, odnosno projekti su 
na rezervnoj listi za sufinanciranje. 
 

 Krasn'Krš 

 Projekt KRASN'KRŠ (Zaštita i valorizacija baštine te razvoj održivog turizma u 
prekograničnom krškom krajoliku) proveden je u sklopu Interreg HR – SLO 
prekograničnog program Europske unije na kojem mogu sudjelovati pogranične regije 
Hrvatske i Slovenije. Program se bazira na 2 programske osi: 
 1. očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa - koji se sastoji od 
potprograma: 
  1. a) konzervacija, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine  
  1. b) zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga 
povezanih s ekosustavom, uključujući preko mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture 
 2. zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja 
 Partneri na projektu su: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti (vodeći partner), Park Škocjanske jame, Komunalno stanovanjsko 
podjetje Sežana, Zavod Tovarna trajnostnega turizma, Prirodoslovni muzej Rijeka, Općina 
Punat i Muze d.o.o.  
Prijavljena vrijednost projekta iznosila je 1.526.392,25€, od čega investicije Općine Punat 
250.625,00 €. Sufinanciranje iz Interreg programa iznosi 85% 

U okviru KRASn'KRŠ projekta izvedeno je infrastrukturno uređenje Starog toša 
(sanacija poda, unutrašnjih i vanjskih zidova, pročelja i stolarije, obnova alata) te postav 
sa trodimenzionalnim objektima u interijeru i eksterijeru – tematskoj stazi „Maslinarski 
put Tri križi“. 



Implementiran je sustav e-bicikala, s 10 e-bicikala te 2 stanice za punjenje.  
Osim navedenih većih i financijskih značajnijih aktivnosti, Općina Punat sudjelovala je u 
zajedničkim aktivnostima projekta (sastanci partnera, radionice, izrada vizualnog 
identiteta, izrada WEB stranice, postav putujuće izložbe, itd.) 

U prva dva mjeseca 2020. godine izvršene su slijedeće aktivnosti: 
- nabava i postavljanje rasvjete u Starom tošu - vrijednosti 83.000,00 kn 
- nabava dodatnih elektro bicikala i stanice za punjenje - vrijednosti 101. 562,50 kn 

(za Staru Bašku) 
- nabava multimedijalne opreme za Interpretativni centar Stari toš - vrijednosti 

34.962,50 kn 
- realizacija interpretacijskog nacrta i izrada grafičkog dizajna i realizacija 

interaktivne aplikacije za Interpretativni centar Stari toš – vrijednosti 162.500,00 
kn 

- realizacija postava, izrada svih trodimenzionalnih objekata u interijeru i 
eksterijeru za Interpretativni centar Stari toš – vrijednosti 213.750,00 kn 

- izrada produkt dizajna, realizacija kratkog animiranog filma i ilustrativnog stripa 
za Interpretativni centar – vrijednosti 222.500,00 kn 

- nabava promotivnog materijala - vrijednosti 17.897,50 kn 
- zaštite za jame (okviri sa prohodnim staklima, stupovi za ograđivanje) – u 

vrijednosti 22.883,40 kn 
Osim navedenih aktivnosti, dana 27. veljače 2020. godine Općina Punat sudjelovala je 

na završnoj konferenciji projekta. 
Provedba projekta Krasn'Krš započela je 1. rujna 2017. godine, a završila 28. 

veljače 2020. godine u razdoblju kojem su provedene sva planirane aktivnosti i postignute 
ciljane vrijednosti te podmireni svi troškovi vezani uz projektne aktivnosti. 

Dana 30. ožujka 2020. godine podneseno je završno partnersko izvješće o napretku 
projekta (progress report). 

 
 



 
 

 
Građenje komunalne infrastrukture na području Općine Punat 

 
Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s 

potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih 
programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima 
građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda 
financiranja njezina građenja. 

      Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu 
obuhvaća sljedeće radnje i radove: 
- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenja komunalne 

infrastrukture  
- uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne 

infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta 
- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih 

akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture 
- građenja komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja 

građevina 
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu komunalna infrastruktura jesu: 

1. nerazvrstane ceste, 
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, 
3. javna parkirališta, 
4. javne garaže, 
5. javne zelene površine, 
6. građevine i uređaji javne namjene, 
7. javna rasvjeta, 
8. groblja i krematorije na grobljima, 
9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza. 

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može 
slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o komunalnom 



gospodarstvu i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona 
kojim se uređuju ceste. 
U prvoj polovici 2020. godine izvršena su slijedeća ulaganja u građenje nerazvrstanih 
cesta na području Općine Punat: 
- izrada dodatne projektne dokumentacije za izgradnju nerazvrstane ceste SU 15, 

Izrada glavnog građevinskog projekta stanice za podizanje sanitarne i protupožarne 
vode, izrađivač projekta AKA TIM d.o.o. Šetalište XIII divizije 109, Rijeka, vrijednost: 
15.000,00 kn. 
Izrada glavnog strojarskog projekta stanice za podizanje tlaka na SU 15, izrađivač 
projekta Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Davor Žanetić dipl.ing.str., I.Ć. Belog 
20, Rijeka, vrijednost: 12.250,00 kn. 
Izrada glavnog elektrotehničkog projekta za vodovodnu crpnu stanicu (“booster“), 
izrađivač projekta Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Mihael Škrabalo 
mag.ing.el., Moše Albaharija 20, Rijeka, vrijednost: 11.250,00 kn. 
Izrada geodetske situacije i elaborata, izrađivač Ured ovlaštenog inženjera geodezije 
Nenad Vidmar ing.geod, I.G. Kovačića 80, Ravna Gora, vrijednost 12.865,00 kn, 

- usklađenje izrađenih glavnih projekata za rekonstrukciju nerazvrstane ceste SU6 sa 
novom tehničkom regulativom i implementiranje promjena koje su u međuvremenu 
nastale na terenu  izrađivač AKA TIM d.o.o. Šetalište XIII divizije 109, Rijeka, vrijednost 
9.125,00 kn 
Dana 7. travnja 2020. godine podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za 
izgradnju sabirne ulice 6 u Puntu 

- izrada elaborata evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih 
čestica u obuhvatu SU 6 sukladno čl.12 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
gradnji, izrađivač Geoprojekt d.d. Opatija, vrijednost 10.500,00 kn 
-     izrada elaborata urisa nerazvrstanih cesta( dio ulice Stare brajde, dio ulice Vela 
draga, odvojak Ulice Prgon, ulica Drena, dio ulice Matije Gupca) Sedra consulting d.o.o., 
Zagreb vrijednost 18.125,00 kn 

- otkup zemljišta - opisano u dijelu izvješća pod nazivom akti Općinskog vijeća 
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su trgovi, 

pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke 
staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio 
nerazvrstane ili druge ceste. 

U prvoj polovici 2020. godine izvršena su slijedeća ulaganja u građenje javno 
prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima na području 
Općine Punat: 
- Uređenje 2. dijela faze A1 Centralnog trga u Puntu - opisano dijelu izvješća pod 

nazivom nabava 
- izvođenje betoniranja postolja za postavljanje elektro bicikala u Puntu – izvođač 

radova GO Piljo, vl. Mihajlo Borojević, vrijednost radova: 7.250,00 kn kn 
- izvođenje građevinskih radova za izradu postolja za postavljanje elektro bicikala u 

Staroj Baški – izvođač radova GO Piljo, vl. Mihajlo Borojević, vrijednost radova: 
24.550,00 kn 

     E-bicikli 
Dana 14. travnja 2020. godine na 27. sjednici Općinskog vijeća Općine Punat 

donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja sustava 
javnog iznajmljivanja bicikala Krk – bike čime se dala prethodna suglasnost na prijedlog 
Općih uvjeta korištenja sustava javnog iznajmljivanja bicikala Krk-bike trgovačkog 
društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. koje je društvo ovlašteno za obavljanje usluge sustava 



javnog iznajmljivanja bicikala na području Općine Punat. Predmetnim Općim uvjetima 
korištenja sustava  javnog iznajmljivanja bicikala Krk-bike uređuju se uvjeti najma, 
korištenja, registracije korisnika, zaštite osobnih podataka i ostali detalji Krk-bike usluge. 
Opći uvjeti objavljeni su u Službenim novinama Primorsko goranske županije, na 
mrežnim stranicama te na oglasnoj ploči Općine Punat i mrežnim stranicama isporučitelja 
komunalne usluge - Ponikve eko otok Krk d.o.o. 
 

 

 
 
Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili 

pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski 
prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste 
odnosno ulice i sl. 

U prvoj polovici 2020. godine izvršena su slijedeća  ulaganja u građenje javnih 
zelenih površina na području Općine Punat: 
- Dodatno uređenje parka Kostarika i sanacija postojećih opločnika u parkovima  – 
izvođač radova: E.T.G. – obrt za TT, elektroinstalacije i građevinarstvo, Prisika 15, Novi 
Vinodolski vrijednost : 18.660,64 kn 
- Uređenje centralne skulpture postolja u parku Kostarika – izvođač radova: E.T.G. – 
obrt za TT, elektroinstalacije i građevinarstvo, Prisika 15, Novi Vinodolski vrijednost: 
10.581,25 kn 
 

 



 
 
 

 
 

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, 
javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake 
kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i 
skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja. 

U prvoj polovici 2020. godine izvršena su slijedeća ulaganja u građenje građevina i 
uređaja javne namjene na području Općine Punat: 
- usporivači prometa za potrebe izmjene dotrajalih elemenata u ulici I.G. Kovačića u 

neposrednoj blizini osnovne škole – dobavljač SIGNALGRAD d.o.o., Rakitje vrijednost: 
24.625,00 kn 

- ostala prometna oprema - prometni znakovi za potrebe zamjene dotrajalih – dobavljač 
Gelax d.o.o. Buje, vrijednost 2.140,00 kn 

- prometna oprema  stupići za potrebe uređenja prometa u centru naselja Punat – 
dobavljač Gradeko d.o.o. Zagreb, vrijednost 9.643,00 kn 
Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih 

prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje 
prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina 
školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne 
samouprave. 

U prvoj polovici 2020. godine izvršena su slijedeća ulaganja u građenje javne rasvjete 
na području Općine Punat: 
- u naselju Stara Baška postavljen je stup javne rasvjete na pješačkom putu koji vodi u 

Donje selo,  izvođač radova: EL-LAN Malinska obrt za elektroinstalaterske radove, vl. 
Andrija Janeš, Malinska, vrijednost: 3.375,00 kn.   

- izgradnja temelja za stup javne rasvjete u naselju Stara Baška na pješačkom putu koji 
vodi u Donje selo, izvođač radova izvođač radova GO Piljo, vl. Mihajlo Borojević, Kornić 
vrijednost: 2.500,00 kn 

-  dobava i ugradnja nove zidne lampe u ulici I.G.Kovačića izvođač radova Frigomatic  
Punat vrijednost: 3.337,50 kn 

      Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, 
prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i 
krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom 



opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama 
groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima. 

U prvoj polovici 2020. godine izvršena su slijedeća ulaganja  u navedenu komunalnu 
infrastrukturu. 
- Metalne pokretne stepenice s ogradom za podizanje lijesa u grobnu nišu izvođač 

radova EOL-EKOS d.o.o., Ivana Milčetića 6, Rijeka  vrijednost: 11.250,00 kn 
 

 
 

 
Druge građevine komunalne infrastrukture koje služe obavljanju komunalne 

djelatnosti 
Građevine oborinske odvodnje  

U prvoj polovici 2020. godine izvršena su slijedeća ulaganja u građevine oborinske 
odvodnje na području Općine Punat: 
- Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Kralja Zvonimira i Puntarskih mornara 

Dana 17. veljače 2020. godine objavom na Internet stranici Općine Punat pokrenut je 
postupak nabave za izvođenje radova na izgradnji oborinske odvodnje u ulici Kralja 
Zvonimira i Puntarskih mornara.  
U propisanom roku, do 24. veljače 2020. godine do 12:00 sati, zaprimljena je jedna 
ponuda gospodarskog subjekta GP Krk d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk, te je na 
osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda ista utvrđena kao najpovoljnija ponuda. 
Cijena odabrane ponude iznosila je 423.320,20 kn (bez PDV-a), odnosno cijena s PDV-
om iznosila je 529.037,75 kn.  
Dana 16. ožujka 2020. godine izvođač je uveden u posao, a dana 14. svibnja 2020. 
godine završeni su ugovoreni radovi. 
Radovi su obuhvaćali pripremne radove, radove na donjem stroju (iskopi, odvozi, 
planiranje), izgradnji objekata (rubnjaci, betonske površine), gornjem stroju 



(tamponi, asfaltiranja) te na izgradnji odvodnje oborinskih voda (kolektori s 
fazonskim komadima, slivnici i rešetke, okna, pripadajući iskopi, zasipanja i 
zatrpavanja itd.) 
Nadzor nad izvođenjem radova provodio je GPZ  d.d. Ulica Đure Šporera 8, Rijeka. 
Ukupna vrijednost izvedenih radova i izvršenog nadzora iznosila je 574.872,35 kn s 
PDV-om.  

- Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Buka  
Dana 17. veljače 2020. godine objavom na Internet stranici Općine Punat pokrenut je 
postupak nabave za izvođenje radova na izgradnji oborinske odvodnje u ulici Buka.  
U propisanom roku, do 24. veljače 2020. godine do 12:00 sati, zaprimljena je jedna 
ponuda gospodarskog subjekta GP Krk d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk, te je na 
osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda ista utvrđena kao najpovoljnija ponuda. 
Cijena odabrane ponude iznosila je 457.488,10 kn (bez PDV-a), odnosno cijena s PDV-
om iznosila je 571.860,13 kn.  
Dana 21. veljače 2020. godine izdana je građevinska dozvola za izgradnju oborinske 
odvodnje u ulici Buka. 
Dana 6. travnja 2020. godine izvođač je uveden u posao, a dana 20. lipnja 2020. godine 
završeni su ugovoreni radovi. 
Radovi su obuhvaćali pripremne radove, radove na donjem stroju (iskopi, odvozi, 
planiranje), izgradnji objekata (rubnjaci, betonske površine), gornjem stroju 
(tamponi, asfaltiranja) te na izgradnji odvodnje oborinskih voda (kolektori s 
fazonskim komadima, slivnici i rešetke, okna, pripadajući iskopi, zasipanja i 
zatrpavanja itd.) 
Nadzor nad izvođenjem radova provodio je GPZ  d.d. Ulica Đure Šporera 8, Rijeka. 
Ukupna vrijednost izvedenih radova i izvršenog nadzora iznosila je 646.702,67 kn s 
PDV-om. 

- Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Prgon 
Postupak nabave za izvođenje radova na izgradnji oborinske odvodnje u ulici Prgon 
proveden je u 2019. godini. Ugovor o izgradnji oborinske odvodnje u ulici Prgon u 
Puntu sklopljen je dana 20. siječnja 2020. godine sa izvođačem GP Krk d.d., Stjepana 
Radića 31, 51500 Krk. 
Dana 4. veljače 2020. godine izdana je građevinska dozvola za izgradnju oborinske 
odvodnje u ulici Buka. 
Dana 16. ožujka 2020. godine izvođač je uveden u posao, a dana 8. svibnja 2020. 
godine završeni su ugovoreni radovi. 
Radovi su obuhvaćali pripremne radove, radove na donjem stroju (iskopi, odvozi, 
planiranje), izgradnji objekata (rubnjaci, betonske površine), gornjem stroju 
(tamponi, asfaltiranja) te na izgradnji odvodnje oborinskih voda (kolektori s 
fazonskim komadima, slivnici i rešetke, okna, izgradnju upojnog bunara, pripadajući 
iskopi, zasipanja i zatrpavanja itd.) 
Nadzor nad izvođenjem radova provodio je GPZ  d.d. Ulica Đure Šporera 8, Rijeka. 
Ukupna vrijednost izvedenih radova i izvršenog nadzora iznosila je 647.457,56 kn s 
PDV-om 

 

Održavanje javnih površina, javnih zelenih površina, oborinske kanalizacije, 
nerazvrstanih cesta  i javne rasvjete 

Održavanje javnih površina i javnih zelenih površina obavlja KD Črnika d.o.o. 
prema usvojenom programu održavanja.  



Pod održavanjem javnih površina smatra se strojno i ručno čišćenje javnih 
površina, odvoz smeća sa javnih površina, održavanje dječjeg igrališta Pod gušternu, 
održavanje klupa, koševa za otpad i pseći izmet, uređenje i čišćenje plaža, održavanje 
nerazvrstanih cesta – u dijelu koji se odnosi na redovito održavanje, program dekoracije 
i iluminacije, održavanje ostalih javnih površina i izvanredna održavanja na javnim 
površinama. 

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća sve mjere održavanja javnih zelenih 
površina na 22 lokacije na području Općine Punat. 

Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 
raspisana su 3 javna poziva za prikupljanje ponuda (u siječnju, veljači i lipnju), međutim, 
na navedene javne pozive nije se javio niti jedan ponuditelj.  

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda povjereno je Ponikve voda 
d.o.o.. Održavanje se provodi jednom godišnje, u proljeće. Održavanje građevina javne 
odvodnje obuhvaća čišćenje 216 kom slivnika, 215,50 m' kanala s rešetkom te revizionih 
okana specijalnim vozilima za čišćenje kanalizacije, odnosno ručno ukoliko je 
onemogućen prilaz specijalnim vozilima. 

Održavanje javne rasvjete u dijelu koji se odnosi na upravljanje i održavanje 
instalacija javne rasvjete povjereno je Ponikve eko otok Krk d.o.o. S danom 1. siječnja 
2020. godine na području Općine Punat nalazilo se 785 kom svjetiljki javne rasvjete.   

Za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Punat u dijelu koji se odnosi 
na izvanredno održavanje u 2020. i 2021. godini raspisana su 3 javna poziva, od kojih se 
na prva 2 javna poziva (u siječnju i veljači) nije javio niti jedan ponuditelj. Na treći javni 
poziv objavljen u lipnju u roku za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda, gospodarskog 
subjekta GP Krk d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk. S navedenim gospodarskim 
subjektom početkom srpnja 2020. godine sklopljen je ugovor za obavljanje komunalne 
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (u dijelu koji se odnosi na izvanredno 
održavanje), stoga u prvoj polovici 2020. godine nisu izvršavane aktivnosti održavanja 
nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na izvanredno održavanje. 

 
 
Komunalni red 
Komunalni redar vršio je redovite poslove nadzora javnih i zelenih površina kao i 

nadzor javne rasvjete, obilascima i prijavama kvarova Ponikvi eko otok Krk d.o.o. te 
nadzor nad postavljenim stupovima T-Ht-a i prijave potrebe zamjene istih. 

Vršene su  redovite  DDD mjere.  
Redovito  su vršeni izvidi raslinja koje prelazi na javnu površinu te su poslani dopisi 

upozorenja kojima su vlasnici upoznati s obvezom održavanja istog te održavanja uredne 
okućnice vidljive s javne površine što su u zadanom roku i izvršili. 

Nadzirano je provođenje odredbi Odluke o komunalnom redu. Sva postupanja 
protivno Odluci evidentirana su te se pokrenuo daljnji postupak usklađenja nepravilnosti 
s Odlukom. 

Komunalni redar redovito je nadzirao sve građevinske radove i zahvate na području 
Općine Punat. 

Sve nepravilnosti prilikom nadzora gradilišta na području Općine Punat na vrijeme su 
uočene te proslijeđene na postupanje nadležnoj inspekciji. 

Krajem svibnja i početkom lipnja odobravani su građevinski radovi koji zbog lošeg 
vremena te pandemije Covid-19 nisu završeni u roku te je produljenje izvođenja radova 
do 15. lipnja 2020. unatoč nastupanja zabrane izvođenja radova u 2020. odobreno na 9 
lokacija odnosno gradilišta. Sva gradilišta dovršila su  odobrene radove u roku. 



Uz sve redovite obilaske terena te vršenje nadzora, odrađeni su redoviti 
administrativni poslovi te vođenje već započetih upravnih postupaka koji su u tijeku. 
 
Civilna zaštita Općine Punat 

Od ožujka do svibnja 2020. godine, tijekom provođenja mjera i preporuka vezanih 
uz pandemiju COVID-19 članovi Stožera civilne zaštite Općine Punat bili su u redovnom 
međusobnom kontaktu, kao i u kontaktu sa ostalim otočkim stožerima i županijskim 
Stožerom. Dana 13. ožujka 2020. godine Odlukom su naložene mjere u cilju prevencije 
širenja virusa COVID-19 na području Općine Punat sukladno preporukama Zavoda za 
javno zdravstvo PGŽ i uputama Stožera civilne zaštite PGŽ. Dana 16. ožujka 2020. godine 
Koordinacija gradonačelnika i općinskih načelnika otoka Krka donijela je odluku u cilju 
prevencije širenja virusa COVID-19 kojom su se donijela ograničenja i mjere do 14. travnja 
2020. godine kojim je obuhvaćen cijeli otok Krk.  

Stožer civilne zaštite Općine Punat (dalje u tekstu: Stožer) aktiviran je nalogom 
Općinskog načelnika dana 17. ožujka 2020. godine. Stožer je postupao sukladno uputama 
i preporukama Stožera civilne zaštite PGŽ i RH. U suradnji sa Gradskim društvom Crvenog 
križa Krk rizičnim skupinama se pomagalo dostavom lijekova i drugih potrepština. 

Od dana 21. ožujka 2020. godine vršeni su obilasci javnih površina u svrhu 
upozoravanja i upućivanja građana na samozaštitno ponašanje i pridržavanja naloženih 
mjera. Obilaske su vršili i članovi DVD-a Krk odjeljenja Punat. 

Tijekom važenja Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka 
u RH obrađeno je ukupno 1.019 zahtjeva za izdavanje propusnica. 
 
 
SOCIJALNA SKRB  
 
 Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine Punat („Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 8/15 i 21/16) kroz socijalni program isplaćuju se razne pomoći i 
naknade korisnicima kao što su jednokratne naknade, mjesečne novčane naknade, 
naknade za troškove stanovanja (voda, električna energija, komunalna naknada), 
naknade za troškove ogrjeva, naknade za školski prijevoz i marende, naknade za troškove 
boravka djeteta u vrtiću i naknada za troškove smještaja u zdravstvenim ustanovama za 
psihički bolesne osobe te u ustanovama socijalne skrbi (domovima za starije i nemoćne). 
 U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine održane su tri sjednice 
Socijalnog vijeća Općine Punat. Na vijeću se raspravljalo o 6 pristiglih zahtjeva i svi su 
odobreni. 
 U navedenom razdoblju isplaćene su socijalne naknade i pomoći kako slijedi:  

1. Jednokratna novčana pomoć isplaćena je u ukupnom iznosu od 24.299,00 kuna u 
novcu za 6 korisnika. 

2. Mjesečna novčana naknada u iznosu od 500,00 kuna mjesečno po korisniku, 
isplaćena je za 4 korisnika u iznosu od 2.000,00 kuna mjesečno, odnosno za 
navedeno razdoblje ukupno 10.000,00 kuna. 

3. Naknada za troškove stanovanja (voda, električna energija, komunalna naknada) 
isplaćena je za jednog korisnika za troškove vode u iznosu od 54,24 kune. 

4. Naknada troškova prijevoza za djecu s poteškoćama u razvoju isplaćena je za dva 
korisnika u ukupnom iznosu od 9.480,00 kuna. 

5. Naknada troškova školske marende plaćena je jednom korisniku u ukupnom iznosu 
od 813,60 kuna. 



6. Naknada troškova boravka djece u predškolskim ustanovama isplaćena je za dva 
korisnika u ukupnom iznosu od 3.000,00 kuna. 

7. Naknada troškova javnog prijevoza za učenike srednjih škola i redovitih studenata 
za promatrano razdoblje isplaćena je u ukupnom iznosu od 5.296,00 kuna. 

 
NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD  
 

 Sukladno Odluci o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete 
Općine Punat („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 19/15) u 
promatranom razdoblju ukupno je isplaćeno 64.000,00 kuna za 9 novorođene djece. U tu 
svrhu isplaćeni su iznosi za: 

 prvo dijete - 25.000,00 kuna za 5 djece, 
 drugo dijete - 14.000,00 kuna za 2 djece, 
 treće dijete - 10.000,00 kuna za 1 dijete, 
 šesto dijete - 15.000,00 kuna a 1 dijete. 

 
 OBRAZOVANJE 

 
 Općina Punat u svom proračunu osigurava sredstava za sufinanciranje rada vrtića 
i jaslica na svom području. Sufinancira se i boravak djeteta u vrtiću u iznosu od 2.200,00 
kuna za prvo dijete, a ako vrtić polazi više djece iz iste obitelji iznos roditeljske uplate 
umanjuje se za drugo dijete 25%, za treće dijete 50%, za četvrto i svako sljedeće dijete 
70%. Djeca samohranih roditelja plaćaju 25% nižu roditeljsku uplatu. Za redovnu 
djelatnost Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk, Područnog vrtića Punat u 
promatranom razdoblju isplaćeno je ukupno 607.701,25 kuna.  
 Boravak djece u jaslicama Dječjeg vrtića „Sveta Mala Terezija“ Punat sufinancira se 
u iznosu od 1.800,00 kuna po djetetu, na što je ukupno utrošeno 139.775,00 kuna.  
 Općina Punat financirala je plaću voditelja i učitelja u produženom boravku u 
Područnoj školi Punat za školsku godinu 2019./2020. za što je u promatranom razdoblju 
isplaćeno ukupno 3.881,80 kune za voditelja škole te 36.717,21 kunu za učiteljicu u 
produženom boravku.  
 Temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli stipendije za školsku/akademsku godinu 
2019./2020. u promatranom razdoblju isplaćeno je ukupno 104.000,00 kuna, od čega 
28.000,00 kuna za učeničke stipendije za 14 učenika i 76.000,00 kuna za studentske 
stipendije za 24 studenta.  
 
 ISPLATE PREMA SKLOPLJENIM UGOVORIMA 
 
 Sufinancirana je linija Krk-Punat-Stara Baška za prijevoz putnika u iznosu od 
1.314,00 kune. 
 Općina Punat od 1. ožujka 2016. godine sufinancira program „Pomoć u kući“, u 
suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Krk. Na području Općine Punat program je 
koristilo između 18 i 22 korisnika. Iznos sufinanciranja programa vrši se po dostavi 
mjesečnog obračuna, odnosno po realizaciji programa, a koji je za prvu polovicu 2020. 
godine iznosio ukupno 35.397,02 kune. 
 Temeljem sklopljenog Ugovora o suradnji u području zdravstvene zaštite 
stanovništva, Općina Punat isplatila je Poliklinici Ivaniš iznos od 6.400,00 kuna. 
 S Domom zdravlja Primorsko-goranske županije Rijeka sklopljen je Ugovor o 
financiranju programa palijativne zdravstvene zaštite za kojeg je isplaćeno 8.050,00 kuna. 



 Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, stanici Rijeka, sufinanciraju se programske 
aktivnosti prema sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2020. 
godini, za koje je u promatranom razdoblju isplaćen iznos od 2.500,00 kuna. 
 Općina Punat isplatila je financijsku pomoć Župi Presvetog Trojstva Punat u iznosu 
od 5.000,00 kuna u svrhu djelovanja župnika - misionara u gradu Mongo u Zambiji. 
 Turističkoj zajednici Općine Punat isplaćeno je 100.000,00 kuna financijske 
pomoći za organiziranje mesopusnih zabava u Narodnom domu u Puntu. 
 Turističkoj zajednici otoka Krka isplaćeno je 11.098,00 kuna za financiranje 
„hladnog pogona“ i 11.118,66 kuna za zajedničke programe od interesa za sve JLS, 
sukladno Ugovoru o financiranju rada „hladnog pogona“ Turističke zajednice otoka Krka 
i zajedničkih programa. 
 Sukladno Sporazumu o sufinanciranju programa „Praćenje i izlov čaglja kao 
alohtone divljači na otoku Krku“ Lovačkom društvu „Orebica“ Krk isplaćen je iznos od 
30.000,00 kuna, dok je temeljem Sporazuma o sufinanciranju programa “Praćenje i izlov 
divlje svinje kao alohtone divljači na području Grada Krka i Općina Baška, Dobrinj, 
Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik”  isplaćeno 3.557,14 kuna.   
 Na temelju Sporazuma o sufinanciranju nabave termovizijskih kamera za lov čaglja 
Lovačkom društvu „Orebica“ Krk isplaćeno je 8.934,00 kune u svrhu iz naziva Sporazuma. 
 
 UDRUGE I RAZNE DONACIJE  
 
 Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge objavljen je 27. prosinca 2019. godine, a rok za prijavu bio je do 29. 
siječnja 2020. godine. Na natječaj su u roku pristigle 62 prijave sa ukupno 73 prijavljena 
programa/projekta, dok su 2 prijave pristigle izvan roka i nisu se razmatrale.  

Odlukom o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva 
utvrđeni su, prema prioritetnim područjima, sljedeći iznosi: 

 za programe javnih potreba u kulturi iznos od 380.000,00 kuna, 
 za programe javnih potreba u sportu iznos od 250.000,00 kuna, 
 za programe razvoja civilnog društva iznos od 200.000,00 kuna. 

Uslijed nepovoljne opće zdravstvene i gospodarske situacije u Republici Hrvatskoj 
uzrokovane epidemijom koronavirusa COVID-19 i odlukama Vlade RH o odgodi naplate 
poreza na dohodak, turističkih pristojbi, komunalnih naknada i drugih prihoda, a zbog 
očekivanog lošeg priljeva sredstava u Proračun Općine Punat za 2020. godinu i ocjene da 
isti neće biti u mogućnosti financijski pokriti niti minimalne planirane standarde, dana 17. 
lipnja 2020. godine donesene su I. Izmjene i dopune Programa o utvrđivanju prioritetnih 
područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga čije 
aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Punat za 2020. godinu 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/20). Navedenim I. Izmjenama i 
dopunama smanjila su se sredstva osigurana po prioritetnim područjima za dodjelu 
financijskih sredstava programima i projektima udruga čije aktivnosti doprinose 
zadovoljenju javnih potreba Općine Punat za 2020. godinu i to prema svim udrugama 
jednako, na način da će se financirati hladni pogon u iznosu 100% od ukupno planiranih 
sredstava, dok će se sredstva za ostale planirane programske aktivnosti financirati u 
iznosu 70% od ukupno planiranih sredstava. 

Nakon donesenih I. Izmjena i dopuna Programa o utvrđivanju prioritetnih 
područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga čije 
aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Punat za 2020. godinu donesena 



je Odluka o izmjeni Odluke o programima ili projektima, kojom su izmijenjena ugovorena 
financijska sredstva kako slijedi: 

 za programe javnih potreba u kulturi 285.000,00 kuna, 
 za programe javnih potreba u sportu 185.000,00 kuna, 
 za programe razvoja civilnog društva 150.000,00 kuna. 

 U promatranom razdoblju za programe i projekte udruga isplaćeno je ukupno 
135.786,02 kune od čega: 50.208,08 kuna za programe i projekte u kulturi, 33.158,43 
kune za programe i projekte u sportu te 48.863,26 kuna za programe i projekte u civilnom 
društvu. 
 Na temelju dostavljenih zamolbi i sklopljenih ugovora isplaćeni su sljedeći iznosi: 

 2.000,00 kuna Centru za kulturu Grada Krka u svrhu realizacije projekta „Razvoj 
publike“, međutim sredstva zbog epidemije nisu utrošena, već vraćena u općinski 
proračun;  

 1.080,00 kuna financijske pomoći Malonogometnom klubu „Punat“ za plaćanje 
naknade korištenja školske sportske dvorane; 

 3.556,25 kuna udruzi HVIDR-a za nabavu jakni za članove udruge iz Punta; 
 1.000,00 kuna tekuće pomoći Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk za 

organizaciju županijske razine natjecanja „Čitanjem do zvijezda“; 
 1.000,00 kuna tekuće pomoći Srednjoj školi „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk za 

organizaciju maturalne zabave; 
 18.000,00 kuna Miljenku Fičoru za otkup 100 primjeraka publikacije „Općina 

Punat 1993. - 2018.“ 
 
 
Financije i proračun 
 

Temeljem zakonskih propisa izrađeni su i predani slijedeći izvještaji za razdoblje 1. 
siječanj – 30. lipanj 2020. godine:  

1. Godišnji financijski izvještaj Općine Punat za razdoblje 1. siječanj – 31. prosinac 
2019. godine; 

2. Konsolidirani financijski izvještaj Općine Punat razdoblje 1. siječanj – 31. prosinac 
2019. godine; 

3. Kvartalni financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja – 31. ožujak 2020. godine 
4. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2019. godinu donesene na 29. 

sjednici Općinskog vijeća Općine Punat održanoj dana 16. lipnja 2020. godine; 
5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu 
U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine doneseno je 1.535 rješenja o 

porezu na kuću za odmor za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 1.356.927,22 kuna. 
Nadalje, doneseno je 78 novih rješenja o komunalnoj naknadi za stambeni i 
garažni/pomoćni prostor na temelju promjene osobe obveznika, promjene obračunske 
površine nekretnine ili promjene namjene nekretnine. Za 2020. godinu izdani su računi 
za komunalnu naknadu za stambeni i garažni/pomoćni prostor za 2.432 obveznika u 
ukupnom iznosu od 1.001.865,50 kuna. S obzirom da se zbog postupanja u posebnim 
okolnostima smanjio obujam poslova vezanih uz naplatu potraživanja, pristupilo se 
reviziji obveznika plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i građevinska 
zemljišta koja služe obavljanju poslovne djelatnosti. Revidirano je 46 rješenja za 39 
obveznika na temelju promjene osobe obveznika, promjene obračunske površine ili 
promjene razdoblja obavljanja poslovanja.  Za 2020. godinu izdani su računi za 
komunalnu naknadu za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služe obavljanju 



poslovne djelatnosti za 133 obveznika u ukupnom iznosu od 2.492.456,94 kuna. Također 
su izdani i računi za komunalnu naknadu za neizgrađeno građevinsko zemljište za 3 
obveznika u ukupnom iznosu od 2.022,13 kuna. Slijedom navedenog, izdani su računi za 
komunalnu naknadu za 2.568 obveznika u ukupnom iznosu od 3.496.344,57 kuna.  
 
Prisilna naplata potraživanja 
 

Početkom 2020. godine pojavom virusa COVID-19 odnosno bolešću SARS-CoV-2 (u 
daljnjem tekstu: koronavirus), zahvaćeni su svi segmenti gospodarskog života, kako u 
Republici Hrvatskoj, tako i u cijelom svijetu. Zbog posebnih okolnosti uzrokovanih 
koronavirusom Vlada Republike Hrvatske na sjednicama održanim u ožujku i travnju 
2020. godine donijela je hitne izmjene i dopune zakona kojima su propisane mjere za 
pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa usmjerenih na ublažavanje 
socijalnih i gospodarskih posljedica epidemije kojima je primarni cilj očuvanje radnih 
mjesta, zadržavanje radnika i ublažavanje problema nelikvidnosti. Za vrijeme dok traju 
posebne okolnosti, izmjenama i dopunama odredbi Općeg poreznog zakona („Narodne 
novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) i Pravilnika o provedbi Općeg 
poreznog zakona („Narodne novine“ broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20 i 74/20) 
propisano je postupanje poreznog tijela te plaćanje poreza u odnosu na uvjete redovnog 
poslovanja poreznih obveznika. Propisani su posebni modeli načina plaćanja dospjelih 
poreznih obveza koji bi omogućio poreznim obveznicima s poteškoćama u poslovanju 
uslijed nastupa posebnih okolnosti da u jednostavnom i žurnom postupku postignu 
primjereni način plaćanja poreznih obveza. Dospjelom poreznom obvezom smatra se 
obveza koja prema posebnim propisima dospijeva do isteka roka od 3 mjeseca nakon 
stupanja na snagu izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona, počevši od obveze koja 
dospijeva u sljedećem mjesecu. Podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja 
poreznih obveza smatra se poduzetnik koji učini vjerojatnim da nije u mogućnosti platiti 
dospjele porezne obveze, a koji na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog poreznog 
duga, odnosno ako je iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna, koliko iznosi najmanji 
trošak ovršnog postupka. 

Radi pomoći poduzetnicima pri plaćanju poreznih obveza, za koju analitičku 
evidenciju vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, Pravilnikom o provedbi Općeg 
poreznog zakona propisane su sljedeće mjere pomoći: 

1. Mjera odgode plaćanja dospjelih poreznih obveza – podnositelj zahtjeva dužan je 
učiniti vjerojatnim da nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze ako ima pad 
prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za najmanje 
20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili ako učini vjerojatnim da će mu 
prihodi/primici u naredna tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 
20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine; primjenjuje se za razdoblje dospijeća 
od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. godine; na temelju osnovanog zahtjeva za dospjele 
porezne obveze odobrava se odgoda plaćanja na rok od 3 mjeseca od dana dospijeća svake 
pojedine porezne obveze; za vrijeme odgode ne teku zatezne kamate i miruje zastara 
javnih davanja. 

2. Mjera obročnog plaćanja odgođenih poreznih obveza – primjenjuje se nakon 
završetka razdoblja odgode plaćanja poreznih obveza; podnositelj zahtjeva koji nije u 
mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću 
može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom u roku od 5 dana od dana dospijeća 
pojedine obveze; najviše do 24 uzastopne mjesečne rate bez obračuna kamata.  



3. Mjera oslobođenja od podmirivanja poreznih obveza – ako je podnositelju zahtjeva 
zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad 
onemogućen ili znatno otežan, može ga se u cijelosti ili djelomično osloboditi 
podmirivanja poreznih obveza ako ima pad prihoda/primitaka najmanje 50% u odnosu 
na isto razdoblje prethodne godine; primjenjuje se za razdoblje dospijeća od 20. ožujka 
do 20. lipnja 2020. godine; poduzetnici kojima je odobrena mjera odgode i/ili obročnog 
plaćanja ne podnose poseban zahtjev za oslobođenjem od podmirivanja poreznih obveza; 
poduzetnici koji smatraju da udovoljavaju navedenom kriteriju, a koji nisu podnijeli 
zahtjev za odgodu i/ili obročno plaćanje ili im je zahtjev za odgodu i/ili obročno plaćanje 
odbijen, Ministarstvo financija - Porezna uprava objavilo je javni poziv za dostavom 
dokumentacije do 20. srpnja 2020. godine kojom dokazuju pad prihoda/primitaka. 

4. Mjera sklapanja Upravnog ugovora u posebnim okolnostima – za porezne obveze 
koje nisu obuhvaćene mjerom odgode i /ili obročne otplate i mjerom oslobođenja od 
podmirivanja poreznih obveza, a koje su dospjele u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 
2020. godine, može se podnijeti zahtjev za sklapanjem Upravnog ugovora u posebnim 
okolnostima; najviše do 24 uzastopne mjesečne rate uz obračun zakonske zatezne kamate 
za razdoblje otplate umanjene za 3 postotna poena; može se sklopiti i bez sredstva 
osiguranja naplate poreznog duga.  

Sukladno mišljenju Ministarstva financija, KLASA: 410-01/20-01/938, URBROJ: 513-
07-21-01-20-2 od 20. travnja 2020. godine, na upite jedinica lokalne samouprave može li 
se Odluka o porezima po njenoj izmjeni radi izvanrednih okolnosti uslijed epidemije 
koronavirusa primijeniti na razdoblje prije 01. siječnja sljedeće godine, odnosno na 
razdoblje u kojem su odlukama nadležnih tijela uvedene mjere zaštite, istaknuto je kako 
nema zakonske osnove da Odluka o porezima kojom se mijenja ili nadopunjuje važeća 
Odluka o porezima, donesena u tekućoj godini, stupi na snagu prije 01. siječnja sljedeće 
godine. Naime, odredbom članka 42. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne 
novine“ broj 115/16 i 101/17) propisano je da se odluka predstavničkog tijela lokalne 
samouprave kojom se propisuje i uređuje plaćanje poreza na potrošnju, poreza na kuću 
za odmor i poreza na korištenje javnih površina može mijenjati najkasnije do 15. prosinca 
tekuće godine, s primjenom od 01. siječnja sljedeće godine. S obzirom na to da Opći 
porezni zakon predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava i uređuje odnos između 
poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javim 
davanjima, nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju, poreza 
na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina dužno je u postupcima 
utvrđivanja i naplate navedenih poreza na odgovarajući način primjenjivati Opći porezni 
zakon. Slijedom navedenog, općinski načelnik nije predlagao Općinskom vijeću Općine 
Punat izmjenu i dopunu Odluke o porezima Općine Punat o postupanju u posebnim 
okolnostima, budući je isto propisano Općim poreznim zakonom i Pravilnikom o provedbi 
Općeg poreznog zakona, kojeg je Jedinstveni upravni odjel Općine Punat obvezan 
primjenjivati. 

Nadalje, dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 
32/20) omogućeno je jedinicama lokalne samouprave da Odlukom o komunalnoj naknadi 
mogu osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i 
građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u 
potpunosti dok traju posebne okolnosti, odnosno mogu Odlukom o komunalnoj naknadi i 
Odlukom o komunalnom doprinosu odrediti da se dio naplaćenih sredstava komunalne 
naknade i komunalnog doprinosa koristi i za druge namjene različite od namjena 
propisanih odredbom članaka 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu.   



Vezano uz postupak prisilne naplate za vrijeme trajanja posebnih okolnosti donesena 
je dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“ broj 
68/18, 02/20, 46/20 i 47/20) kojom je propisano postupanje Financijske agencije (u 
daljnjem tekstu: FINA) u posebnim okolnostima, a za koje vrijeme će FINA zastati s 
provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe, osim u 
slučajevima propisanim posebnim zakonom. Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti FINA 
će zaprimati nove osnove za plaćanja i po njima postupati na način da će ih evidentirati u 
Očevidnik, ali u odnosu na ovršenike fizičke osobe neće slati naloge bankama za izvršenje, 
odnosno zastati će s daljnjim postupanjem te neće obračunavati zateznu kamatu za 
vrijeme trajanja posebnih okolnosti, odnosno zaključno do 18. listopada 2020. godine. 
Sukladno uputi objavljenoj na web stranici Ministarstva financija – Porezne uprave, 
porezna tijela će za vrijeme trajanja posebnih okolnosti primjenjivati posebna pravila u 
provedbi ovršnog postupka. Posebna pravila primjenjivat će se od 09. travnja do 20. lipnja 
2020. godine, a odnose se na pokretanje ovršnog postupka radi naplate poreznog duga na 
novčanim sredstvima, za koje vrijeme će se porezna tijela suzdržati od donošenja rješenja 
o ovrsi na novčanim sredstvima prema svim poreznim obveznicima kao i od provedbe 
javne prodaje u započetim postupcima ovrhe na pokretninama te neće inicirati niti 
postupke ovrhe na nekretnini.  

U skladu s donesenim izmjenama i dopunama Zakona i Odluka te uputama i 
mišljenjima nadležnih tijela o postupanjima u posebnim okolnostima, u razdoblju od 01. 
siječnja do 30. lipnja 2020. godine poslane su 4 opomene s osnova ekološke pristojbe u 
iznosu od 4.573,20 kuna od čega je naplaćeno 1.250,40 kuna; 1 opomena s osnova 
refundacije troškova struje u iznosu od 654,09 kuna; 67 opomena s osnova komunalne 
naknade u iznosu od 31.134,33 kuna od čega je naplaćeno 23.907,89 kuna; 20 opomena s 
osnova poreza na kuće za odmor u iznosu od 15.408,41 kuna od čega je naplaćeno 
9.112,96 kuna i 2 opomene s osnova poreza na potrošnju u iznosu od 4.592,41 kuna te su 
iste naplaćene u cijelosti. Slijedom navedenog, poslane su ukupno 94 opomene u iznosu 
od 56.362,44 kuna od čega je naplaćeno 38.863,66 kuna.  

Nadalje, poslana je 1 ovrha po osnovi komunalne naknade u iznosu glavnice od 
5.071,20 kuna, zakonskih zateznih kamata od 157,60 kuna i troškova ovrhe od 200,00 
kuna te je do 30. lipnja 2020. godine putem Financijske agencije naplaćen iznos od 
4.568,95 kuna. Potom, 2 ovrhe po osnovi poreza na kuću za odmor u iznosu glavnice od 
2.037,30 kuna, zakonskih zateznih kamata od 124,12 kuna i troškova ovrhe od 400,00 
kuna te su obje naplaćene putem Financijske agencije u cijelosti. Slijedom navedenog, 
poslane su ukupno 3 ovrhe u iznosu glavnice od 7.108,50 kuna, zakonskih zateznih 
kamata od 281,72 kuna i troškova ovrhe od 600,00 kuna od čega je naplaćen ukupan iznos 
od 7.130,37 kuna.  

Vezano uz zakonski propisane mjere pomoći, Jedinstveni upravni odjel Općine Punat 
zaprimio je u travnju 2020. godine 1 zahtjev za oslobođenjem od plaćanja komunalne 
naknade za poslovne prostore kojima je odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, 
odnosno kojim je rad otežan ili onemogućen. Sukladno odredbi članka 15. Odluke o 
komunalnoj naknadi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/18, 7/19 i 
21/20), komunalna naknada za stambeni, garažni, poslovni prostor i građevinsko 
zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, koja se obavlja tokom cijele godine, 
plaća se polugodišnje – za obračunsko razdoblje od siječnja do lipnja s rokom dospijeća 
do 30. lipnja tekuće godine te za razdoblje od srpnja do prosinca s rokom dospijeća do 30. 
listopada tekuće godine. Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti, kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u 
kalendarskoj godini, komunalna naknada se plaća jednokratno s rokom dospijeća 15. 



srpnja tekuće godine. S obzirom da Odlukom o komunalnoj naknadi Općine Punat nije 
predviđeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i 
građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti u cijelosti  ili djelomično, 
te činjenicu da je posebnim zakonima propisano da se mjere pomoći mogu koristiti za 
razdoblje dospijeća od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. godine, zahtjev za oslobođenjem od 
plaćanja komunalne naknade je odbijen. Do 30. lipnja 2020. godine nije zaprimljen niti 
jedan zahtjev za odgodu plaćanja, obročno plaćanje kao ni za sklapanje upravnog ugovora 
u posebnim okolnostima za porezne obveze kojima je dospijeće od 20. ožujka do 20. lipnja 
2020. godine. 
 
 

 
                                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK 
 
                                                                                                                            Marinko Žic, v.r. 


