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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i 

članka 29. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18 i 

2/21), Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 2. sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2021. godine 

donijelo je 

 

 

ODLUKU  

o izmjenama i dopunama  

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pučišća  

 

Članak 1. 

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13 i 5/13) 

članak 26. mijenja se i glasi: 

„Vijeće je konstituirano izborom predsjednika Vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova 

Vijeća. 

 

Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pučišća ili 

službenik kojeg on ovlasti. Ako u Općini Pučišća nije imenovan pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

ili službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela 

državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti. 

 

Konstituirajuća sjednica Vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora. 

 

Ako se Vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 3. ovog članka ovlašteni sazivač sazvat će novu 

konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se 

Vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u 

nastavnom roku od 30 dana. 

 

Ako se Vijeće ne konstituira u rokovima iz stavka 3. i 4. ovog članka raspisat će se novi izbori. 

 

Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste 

koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici 

predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom  listiću.“ 

 

Članak 2. 

U članku 37., 38., 46., 49. i 56.,  riječi: „i zamjenik načelnika“ u odgovarajućem padežu brišu se. 

 

Članak 3. 

U članak 45. stavku 4. riječi: „središnjeg“ brišu se. 

 



Članak 4. 

Članak 63. mijenja se i glasi:  

„Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća. 

  

Općinsko vijeće o donošenju i promjeni Statuta, Poslovnika o radu Općinskog vijeća, proračuna i godišnjeg 

izvještaja o izvršenju proračuna, izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, odluke o 

raspisivanju referenduma, odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine, odluke o preustroju 

osnovanih i osnivanju novih mjesnih odbora, proglašenju osobe počasnim građaninom Općine Pučišća i 

dodjeli nagrade za životno djelo odlučuje većinom glasova svih članova kao i u drugim slučajevima 

predviđenim zakonom ili drugim propisom.“ 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pučišća“. 

            Predsjednik Općinskog vijeća 
                          Općine Pučišća 
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