
 
 

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:    021-05/11-01/9 
URBROJ: 2142-02-01-11-7 
   
Temeljem članka 5. stavka 7. i 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne 
novine“ broj 16/07 i 124/10), članka 36. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat 
(„Službene novine PGŽ“ broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na 23. sjednici održanoj 
19. prosinca 2011. godine donosi 
 

ODLUKU 
o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku 

izmjeru dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrñuje se visina sredstava koja pravne i fizičke osobe, nositelji prava na 
nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području Općine Punat za dijelove 
katastarskih općina Punat i Stara Baška. 
 

Članak 2. 
 

Visina sredstava kojima fizička osoba, nositelj prava na nekretninama, sudjeluje u 
financiranju katastarske izmjere na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina 
Punat i Stara Baška iznosi =2.000,00 kn. 
 
Nositelj prava na samo jednoj nekretnini plaća 25% iznosa iz stavka 1. ovog članka. 
 
Iznos iz stavka 1. i 2. ovog članka, nositelj prava na nekretninama može platiti u četiri (4) 
jednaka obroka u roku od godine dana od dana sklapanja Ugovora o sufinanciranju 
katastarske izmjere na području dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška. 

 
Članak 3. 

 
Visina sredstava kojima će pravna osoba, nositelj prava na nekretninama, financirati 
katastarsku izmjeru na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara 
Baška odreñuje se prema površini nekretnina i iznosi: 
 

- za nekretnine ukupne površine do 1.000 m2 =3.000,00 kn 
 

- za nekretnine ukupne površine od 1.001 m2 do 5.000 m2 =5.000,00 kn 
 

- za nekretnine ukupne površine od 5.001 m2 do 30.000 m2 =10.000,00 kn 
 



     

 

- za nekretnine ukupne površine od 30.001 m2 do 50.000 m2 =25.000,00 kn 
 

- za nekretnine ukupne površine preko 50.001 m2 =50.000,00 kn 
 

Članak 4. 
 

Općina Punat i nositelj prava na nekretninama iz ove Odluke sklopiti će Ugovor o 
sufinanciranju katastarske izmjere na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina 
Punat i Stara Baška. 

 
Članak 5. 

 
Nositelj prava na nekretninama dužan je prilikom pristupanja izlaganju katastarskih podataka 
predočiti Ugovor o sufinanciranju katastarske izmjere na području Općine Punat za dijelove 
katastarskih općina Punat i Stara Baška iz članka 4. ove Odluke i potvrdu o izvršenoj uplati 
ugovorenog iznosa. 
 

Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko 
goranske županije.  
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