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SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE PUČIŠĆA 

 

GODINA XVI        PUČIŠĆA        12. SRPNJA          BROJ 3/09       ISSN  1331-9795 
 
 
 
 
 Na temelju članka 21. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (Narodne 
novine 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 
110/04 - Uredba) i članka 16. Statuta 
Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine 
Pučišća br. 5/01 i 1/06) Općinsko vijeće 
Općine Pučišća na sjednici održanoj dana 
12. srpnja 2009. godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o utvrñivanju namjenske cijene vode 

 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom utvrñuje se iznos 
namjenske cijene za isporučenu 
komunalnu uslugu oprskbu pitkom vodom 
i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 
obveznici plaćanja, servisiranje obveza i 
financiranje investicija prikupljenim 
namjenskim sredstvima, način prikupljanja 
namjenskih sredstava.  
 

Članak 2. 
 
 Utvrñuje se iznos namjenske cijene 
za isporučenu komunalnu uslugu opskrbu 
pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje 
otpadnih voda i to: 

- 1,5 kn/m3 isporučene vode za 
domaćinstva i poljoprivredu 

- 3 kn/m3 isporučene vode za pravne 
osobe i obrte.  

Članak 3. 
 
 Obveznici plaćanja namjenske 
cijene su svi korisnici komunalne usluge 
opskrbe pitkom vodom i odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda na području 
Općine Pučišća. 
 

Članak 4. 
 
 Sredstava prikupljena plaćanjem 
namjenske cijene od korisnika usluga sa 
područja naselja Pučišća koristiti će se za: 

- financiranje izgradnje i 
rekonstrukcije sustava odvodnje 
otpadnih voda i sustava za opskrbu 
pitkom vodom na području naselja 
Pučišća 

- podmirivanje kreditnih obveza 
prema ugovoru o načinu 
financiranja izgradnje sustava za 
investiciju izgradnje II. faze sustava 
odvodnje, pročišćavanja i 
dispozicije otpadnih voda u mjestu 
Pučišća  

 
 Sredstava prikupljena plaćanjem 
namjenske cijene od korisnika usluga sa 
područja naselja Gornji Humac i Pražnica 
koristiti će se za: 

- financiranje izgradnje i 
rekonstrukcije sustava odvodnje 
otpadnih voda i sustava za opskrbu 
pitkom vodom na području naselja 
Gornji Humac i Pražnica. 
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Članak 5. 
 

 Iznos namjenske cijene biti će 
iskazan u strukturi cijene na računu 
komunalnog društva Vodovod Brač d.o.o. 
Supetar koji se dostavlja korisnicima 
usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i 
pročišćavanja otpdnih voda. 
 

Članak 6. 
 

 Prikupljena namjenska sredstva biti 
će deponirana na računu Vodovoda Brač 
d.o.o. 
 

Članak 7. 
 

 Ovlašćuje se načelnik Općine 
Pučišća da temeljem ove Odluke, a 
sukladno njenim odredbama, zaključi 
ugovor s komunalnim društvom Vodovod 
Brač d.o.o. iz Supetra.  
 

Članak 8. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Pučišća, a primjenjivati će se od 1. 
kolovoza 2009. godine. 
 
 
Klasa: 400-06/09-01/20 
Ur.broj: 2104/06-01-09-01 
Pučišća, 12. srpnja 2009. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Općine Pučišća 
 Ivica Nižetić 
 
 
 
 
 
 
..................................................................... 
 Na temelju članka 15. stavka 2. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(Narodne novine 26/03 - pročišćeni tekst, 
82/04 i 110/04 - Uredba)  i članka 5. 
Odluke o komunalnim djelatnostima koje 

se mogu obavljati na temelju ugovora u 
Općini Pučišća (Službeni glasnik Općine 
Pučišća br. 4/02) Općinsko vijeće Općine 
Pučišća na sjednici održanoj dana 12. 
srpnja 2009. godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o imenovanju Stručnog povjerenstva za 

provedbu javnih natječaja  
za obavljanje komunalnih djelatnosti 

 
 

Članak 1. 
 

 U Stručno povjerenstvo za 
provedbu javnih natječaja za obavljanje 
komunalnih djelatnosti imenuju se: 
 
 Stjepan Kusanović - predsjednik 
 Paul Mimica - član 
 Ivica Nižetić - član 
 Marija Martinić-Pipica - član 
 Antica Vrsalović - član 
 

Članak 2. 
 

 Stručno povjerenstvo provesti će 
postupak javnog natječaja koji prethodi  
zaključenju ugovora s fizičkom ili 
pravnom osobom o povjeravanju 
obavljanja komunalnih djelatnosti:  

- održavanje javnih površina 
- održavanje nerazvrstanih cesta - 

poljskih puteva 
- javna rasvjeta 

  
Članak 3. 

 
 Stručno povjerenstvo će nakon 
provedenog javnog natječaja donijeti 
zaključak o prijedlogu za odabir 
ponuditelja i dostaviti ga Općinskom 
vijeću Općine Pučišća zajedno sa svim 
pristiglim ponudama radi donošenja odluke 
o izboru ponuditelja s kojim će se 
zaključiti ugovor o povjeravanju 
obavljanja komunalne djelatnosti. 
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Članak 4. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Pučišća. 
 
 
Klasa: 363-01/09-01/19 
Ur.broj: 2104/06-01-09-01 
Pučišća, 12. srpnja 2009. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Općine Pučišća 
 Ivica Nižetić 
 
 
 
 
 
 
..................................................................... 
 Na temelju članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 
16. Statuta Općine Pučišća (Službeni 
glasnik Općine Pučišća br. 5/01 i 1/06) 
Općinsko vijeće Općine Pučišća na 
sjednici održanoj dana 3. srpnja 2009. 
godine donijelo je 
 
 

ZAKLJUČAK 
o obvezi obavljanja razgovora s 

predstavnicima Sindikata i  
Uprave Jadrankamena d.d. 

 
I. 
 

 Općinski načelnik i predsjednik 
Općinskog vijeća, kao predstavnici Općine 
Pučišća, obaviti će razgovore s 
predstavnicima Sindikata i predstavnicima 
Uprave Jadrankamena d.d. u cilju 
dobivanja informacije o stanju u tvrtci 
Jadrankamen d.d. kao najvažnijem 
gospodarskom subjektu na području 
Općine Pučišća. 
 

 

II. 
 

 Obvezuje se općinski načelnik da 
nakon obavljenih razgovorima podnese 
Izvješće Općinskom vijeću Općine 
Pučišća. 
 

III. 
 

 Ovaj Zaključak objaviti će se u 
Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa: 021-05/09-01/13 
Ur.broj: 2104/06-01-09-01 
Pučišća, 3. srpnja 2009. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Općine Pučišća 
 Ivica Nižetić 
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