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Temeljem članak 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o 

izvršenju proračuna («Narodne novine» broj 24/13) i članka 32. Statuta Općine Punat 
(«Službene novine» PGŽ broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 
sjednici održanoj 27.rujna 2013.godine donosi  
 
 
IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA 

I KAPITALA, IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE, 
IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA I 

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I 
IZDATAKA  

ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČANJ-30.LIPANJ 2013.GODINE 
 
 

Članak 1. 
 

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 
 
 U razdoblju 01. siječanj – 30. lipanj 2013.godine Općina Punat nije se 
zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. 

Odlukom Poglavarstva Općine Punat od 27.06.1994.godine preuzeta je obveza 
otplate talijanskog robnog kredita od Ponikve d.o.o. Krk. Kredit je odobrila Vlada 
Italije za nabavu opreme III faze I etape kanalizacijskog sustava mjesta Punat u svoti 
od 308.330.000 Itl. Kredit se otplaćuje u 30 jednakih, polugodišnjih obroka, od kojih 
je prvi dospio na naplatu 07.03.1999.god. Na odobreni kredit obračunava se 
nominativna godišnja kamata po stopi od 1,75% plativa polugodišnje. Stanje obveza 
po navedenom kreditu na dan 01. siječnja 2013.godine iznosio je =94.903,03 Kn. 
U razdoblju 01.01.-30.06.13. godine podmirena je cjelokupna dospjela glavnica u 
svoti od =40.552,82 Kn te stanje obveze na dan 30.06.2013.godine iznosi =54.350,21 
Kn. 
 

Članak 2. 
 
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 
 

Planom proračuna Općine Punat za 2013.godinu («Službene novine 
Primorsko-goranske županije» broj 56/12) , planirana sredstva proračunske zalihe 
iznose =91.123,19 Kn. 

Od ukupno planiranih sredstava iz stavka 1. ovog članka, u razdoblju 01.01.-
30.06.13. godine utrošeno je =36.500,00 Kn (R119+ R119.1.)  
Sredstava su utrošena za podmirenje troškova: 

� sistematskog pregleda 8 službenika Općine =8.400,00 Kn (UF-
88/13/12.02.13.) 

� večere povodom Dana oslobođenja otoka Krka (za 250 osoba)=16.250,00 Kn 
(UF-247/13/17.04.13.) 

� dobave svijeća i cvijeća povodom Dana oslobođenja otoka Krka =600,00 Kn 
(UF-253/13/17.04.13.) 
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� izrade elaborata procjena zč =11.250,00 Kn (UF-359/13/29.04.13.; 
360/13/29.04.13.; 361/13/29.04.13.; ,362/13/29.04.13.; ,363/13/29.04.13. i 
364/13/29.04.13.) 

                                                        
Članak 3. 

 
Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 
 
 U razdoblju 01.01.-30.06.2013.godine, kao i prethodnih godina, Općina Punat 
nije davala jamstva te samim time nije imala ni izdatke po jamstvima. 
 

 
Članak 4. 

 
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje  
01. siječanj- 30. lipanj 2013. godine 
 

Planom Proračuna Općine Punat za 2013.godinu, koji je donesen na sjednici 
općinskog Vijeća Općine Punat 17. prosinca 2012.godine, planirani su prihodi i 
primici u svoti od =22.649.300,00 Kn.  

Zbog obvezne uravnoteženosti proračuna, u istom iznosu planirani su i rashodi 
proračuna.  

U razdoblju siječanj-lipanj 2013. godine ostvareni su ukupni prihodi u svoti od 
=5.481.868,70 Kn,  što predstavlja izvršenje od 24,2 % u odnosu na godišnja 
planirana sredstva. 

Preneseni višak prihoda po godišnjem obračunu za 2012. godinu iznosi 
=838.961,38 Kn , te su slijedom navedenog, u razdoblju siječanj-lipanj 2013.godine 
ukupni raspoloživi prihodi iznosili =6.320.830,08 Kn. 

 
U istom obračunskom razdoblju 2012.god.ostvareni su ukupni prihodi u svoti 

od =5.326.822,89 Kn (=5.204.864,63 Kn prihoda ostvarenih u razdoblju 01-
06/2012.godine + =121.958,26 Kn viška prihoda 2011.god.). 

 
U razdoblju siječanj – lipanj 2013.godine, ostvareni su ukupni rashodi u 

svoti od =9.349.014,66 Kn , odnosno 41,28 % godišnjih planiranih sredstava. 
 

U istom obračunskom razdoblju 2012.god.ostvareni su ukupni rashodi u svoti 
od =5.015.723,21 Kn. 
 

U razdoblju siječanj-lipanj 2013.godine ostvaren je manjak prihoda nad 
izdacima u svoti od =3.028.184,58 Kn, dok je u istom obračunskom razdoblju 
2012.godine ostvaren višak prihoda nad izdacima u svoti od =311.099,68 Kn. 
 
Obrazloženje izvršenja pojedinih pozicija prihoda 

 
O ovom obračunskom razdoblju primljene su tekuće potpore (odjeljak 6331) u 

ukupnoj svoti od =10.641,26 Kn a odnose se na potpore primljene od: 
1. Državnog proračuna za sufinanciranje provedbe programa sa djecom sa 

poteškoćama u razvoju =1.200,00 Kn  
- transfer primljenih sredstava izvršiti će se u korist Dječjeg vrtića Lastavica 



 3

  
2. Agencije za mobilnost i programe EU za refundaciju dijela troškova provedbe 

programa Građani za Europu-Europa za građane =2.732,00 Kn  
3. Županijski sud Rijeka za refundaciju troškova provedbe izbora za EU 

parlament =6.709,26 Kn   
 

 U razdoblju siječanj – lipanj 2013. godini primljena je kapitalna donacija 
pravne osobe u svoti od =31.250,00 Kn (odjeljak 6632).  
 
Primljena donacija namijenjena je sufinanciranju dijela troškova projektne 
dokumentacije uređenja županijske ceste ŽC 5125 (dionica Kanajt-Punat). 
 
    
Obrazloženje pojedinih pozicija izdataka Posebnog dijela prora čuna 
 
RAZDJEL  020 Jedinstveni upravni odjel 
 

GLAVA 20: Prosvjeta        
 
 Sredstva iskazana na odjeljku 3631 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 
utrošena su u razdoblju siječanj-lipanj 2013. godine u ukupnoj svoti od =224.566,00  
za: 
- provedbu programa osnovnoškolskog obrazovanja =75.766,00 Kn ( financiranje   
  izborne nastave u OŠ PJ Punat, troškova voditelja i ostalih školskih aktivnosti); 
-  provedbu programa Osnovne glazbene škole Mirković =6.000,00 Kn; 
- sufinanciranje troškova boravke djece sa prebivalištem na području Općine Punat u    
  Dječjem vrtiću Sv.male Terezije u Puntu                      =142.800,00 Kn 

 
Sukladno Odluci o izvršavanju proračuna za 2013. godinu, iz proračunskih 

sredstava financira se 70% ukupnih troškova Dječjeg vrtića Lastavica, što je iskazano 
u okviru Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje od 
01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine u programu 4002  «Ustanove u odgoju i 
obrazovanju». 
 
 GLAVA  80: Komunalno gospodarstvo 
             

 Kapitalni projekt K901206: Otpadne vode  
  
   Sredstva iskazana na odjeljku 4214 – ostali građevinski objekti odnose se na 
izgradnju nove kanalizacijske i vodovodne infrastrukture na području Općine Punat. 

  
 Kapitalni projekt K901207: Ostali kapitalni projekt i  
 
Sredstva iskazana na odjeljku 4263 – umjetnička, literarna i znanstvena djela 

odnose se na izradu prostorno-planske i ostale tehničke dokumentacije, sredstva 
iskazana na odjeljku 4511-dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na 
uređenje plaža, a sredstva iskazana na odjeljku 4541 na adaptaciju prostora ribarnice 
(=23.995,56 Kn) i dobava letvi za sanaciju krova male sale (=2.779,07 Kn) .   
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Kapitalni projekt K901211: Uređenje cesta 
 
Sredstva iskazana na odjeljku 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim 

objektima odnose se na rekonstrukciju dijela šetnice Dunat-Punat, uređenje dijela 
ulice Nikole Tesle, uređenje šetnica i poljoprivrednih puteva, uređenje vertikalne i 
horizontalne signalizacije te ostala ulaganja u ceste u naselju Punat i Stara Baška. 

 
 
Kapitalni projekt K901212: Uređenje javnih i zelenih površina 
 
Sredstva iskazana na odjeljku 4541 – Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku 

imovinu odnose se na uređenje parka Vele vode, prostora oko istezališta i perila 
Krušije. 

 
 
GLAVA 95: Ostale aktivnosti Općine 
 
Aktivnost A901401: Tekuće aktivnosti 
 

 Sredstva proračunske zalihe iskazana su na odjeljku 3434 – ostali nespomenuti 
financijski izdaci. 
 
 Počev od listopada 2012. godine, pa zaključno sa lipnjem 2013.godine,  po 
provedenom javnom natječaju, sklopljeno je sveukupno 71. ugovor o stipendiranju, 
40 učeničkih i 31 studentski. Za ovu namjenu u razdoblju siječanj-lipanj 2013. godine 
utrošeno je sveukupno =175.800,00 Kn. 
 
 Uz stipendiste sa prebivalištem na području Općine Punat, proračunom su 
osigurana i u obračunskom razdoblju isplaćena sredstva za stipendiranje jednog 
studenta sa područja Općine Tovarnik u svoti od =3.000,00 Kn 
 
 U razdoblju siječanj-lipanj 2013. godine isplaćeno je 16 potpora za nabavu 
opreme novorođenčadi u ukupnoj svoti od =89.000,00 Kn..  
 
 Sredstva namijenjena učeničkim i studentskim stipendijama te potporama za 
nabavu opremu novorođenčadi iskazana su zbirnoj svoti u okviru odjeljka 3721 – 
Naknade građanima i kućanstvima u novcu. 

 
 
Kapitalni projekt K901402: Kapitalne aktivnosti 
 
Sredstva iskazana u okviru odjeljka 5446 – Otplata glavnice primljenih kredita u  

cijelosti su utrošena za podmirenje dospjele glavnice po osnovi otplate talijanskog 
robnog kredita za nabavu opreme uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 
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Članak 5. 
  

Ovaj Izvještaj čini sastavni dio Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine Punat za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2013. godine i objaviti će se na 
službenoj internetskoj stranici Općine Punat. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT 

 
 
KLASA:   400-08/13-01/2 
URBROJ: 2142-02-01-13-2 
Punat,  27. rujna 2013.godine 

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
                                                                                       Goran Gržančić, dr.med. 
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