
 
 

Temeljem čl. 20 i 21. Zakona o pravu na pristup 
105. i 106. Statuta Općine Punat (SN PGŽ broj 25/09 i 35/09) te čl. 88. i 89. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Općine Punat (SN PGŽ broj 25/09), objavljuje se za javnost informacija o sazivu i 
dnevnom redu 

 
32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Punat,

godine u „Maloj sali“ Narodnog doma
     

Nakon usvajanja zapisnika s 31. sjednice i pitanja vijećnika, predlaže se sljedeći
 

 
1. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske lučke uprave Krk 
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
4. Dodatak Sporazuma o provoñenju kata

području Općine Punat 
a) Prijedlog Zaključka 

5. Plan korištenja sredstava 30% dijela boravišne pristojbe u 2013. godini
a) Prijedlog Zaključka 

6. Imovinsko-pravni predmeti:
a) Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazum

vlasništva; 
b) Prijedlog Zaključka o prodaji/zamjeni z.č. 3306/1, k.o. Punat;
c) Prijedlog Zaključka o prodaji z.č. 2891, k.o. Punat;
d) Prijedlog Zaključka o prodaji 1/3 dijela z.č. 4823/4, k.o. Punat;
e) Prijedlog Zaključka o pr
f) Prijedlog Zaključka o kupnji 1/18 dijela z.č. 8745/2, k.o Punat.

7. Razno. 
 

 
 
 
 
Grañani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih
koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:
• da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem 

Upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije o
dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti 
sudjelovanja na sjednici;  

• ukupan broj nazočnih grañana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvr
vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o 
temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba 
koje su potrebne na sjednici; 

• pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrñuje se prema vremenu prijavljivanja;

• osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski 
najkasnije 4 sata prije početka sjednice. 

 

 
 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PUNAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 008-02/13-01/4 
URBROJ: 2142-02-03/6-13-1 
Punat, 15. veljače 2013. godine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temeljem čl. 20 i 21. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 172/03 i 144/10); čl. 
105. i 106. Statuta Općine Punat (SN PGŽ broj 25/09 i 35/09) te čl. 88. i 89. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Općine Punat (SN PGŽ broj 25/09), objavljuje se za javnost informacija o sazivu i 

32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Punat, koja će se održati u četvrtak, 21. veljače 2013. 
u „Maloj sali“ Narodnog doma s početkom u 18,00 sati

  
Nakon usvajanja zapisnika s 31. sjednice i pitanja vijećnika, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske lučke uprave Krk 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Dodatak Sporazuma o provoñenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na 

Prijedlog Zaključka  
Plan korištenja sredstava 30% dijela boravišne pristojbe u 2013. godini 

 
pravni predmeti: 

Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazumnog raskida Ugovora o prijenosu prava 

Prijedlog Zaključka o prodaji/zamjeni z.č. 3306/1, k.o. Punat; 
Prijedlog Zaključka o prodaji z.č. 2891, k.o. Punat; 
Prijedlog Zaključka o prodaji 1/3 dijela z.č. 4823/4, k.o. Punat; 
Prijedlog Zaključka o prodaji z.č. 8889, k.o. Punat; 
Prijedlog Zaključka o kupnji 1/18 dijela z.č. 8745/2, k.o Punat. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
           Marijan Kereži v.r.

Grañani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih
koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:

da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem 
Upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, 
dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti 

ukupan broj nazočnih grañana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrñuje predsjednik Općinskog 
vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o 
temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba 

prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrñuje se prema vremenu prijavljivanja;

osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski 
najkasnije 4 sata prije početka sjednice.  

R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
GORANSKA ŽUPANIJA 

informacijama (NN broj 172/03 i 144/10); čl. 
105. i 106. Statuta Općine Punat (SN PGŽ broj 25/09 i 35/09) te čl. 88. i 89. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Općine Punat (SN PGŽ broj 25/09), objavljuje se za javnost informacija o sazivu i 

u četvrtak, 21. veljače 2013. 
s početkom u 18,00 sati 

Nakon usvajanja zapisnika s 31. sjednice i pitanja vijećnika, predlaže se sljedeći 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske lučke uprave Krk  

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
starske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na 

nog raskida Ugovora o prijenosu prava 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marijan Kereži v.r. 

Grañani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe 
koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom: 

da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem 
državanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, 

dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti 

ñuje predsjednik Općinskog 
vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o 
temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba 

prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrñuje se prema vremenu prijavljivanja; 

osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski 


