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SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE PUČIŠĆA 

 
GODINA XVI         PUČIŠĆA       25. STUDENI         BROJ 6/09      ISSN        1331-9795 
  
 
 
 
 
 
 Temeljem članka 42. Zakona 
oizmjenama i dopunama Zakona o financiranju 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave (Narodne novine 59/01), 
suglasnosti Ministarstva financija da Porezna 
uprava može obavljati poslove utvrñivanja, 
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi 
naplate županijskih, općinskih ili gradskih 
poreza (Narodne novine 79/01), i članka 29. 
Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik 
Općine Pučišća br. 5/01 i 1/06), Općinsko 
vijeće Općine Pučišća na svojoj sjednici 
održanoj dana 25. studenog 2009.  godine 
donijelo je 
 

ODLUKU 
o prijenosu  poslova utvrñivanja i naplate  

općinskih poreza na  
Poreznu upravu za 2010. g. 

 
Članak 1. 

 
 U cijelosti se prenose poslovi 
utvrñivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i 
ovrhe radi naplate svih općinskih poreza na 
Poreznu upravu i to sljedećih poreza: 
- porez na potrošnju 
- porez na kuće za odmor 
- porez na tvrtku ili naziv 

 
Članak 2. 

 
 Porezna uprava vršit će utvrñivanje 
poreza po osnovi podataka kojima raspolaže i   
 

 
podataka koje su dužni dostaviti porezni 
obveznici i nadležne općinske službe. 
 

Članak 3. 
 

 Porezna uprava će do 15-og u mjesecu 
za prethodni mjesec Općini dostavljati zbirna 
izvješća o utvrñenim i naplaćenim porezima iz 
članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 4. 
 

 Poreznoj upravi za obavljanje 
navedenih poslova pripada naknada u iznosu 
od 5% od ukupno naplaćenih prihoda. 

 
Članak 5. 

 
 Obvezuje se Općina Pučišća da 
naknadu Poreznoj upravi za obavljanje ovih 
poslova obračuna i uplati u Državni proračun 
do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec. 
 

Članak 6. 
 

 U slučaju opoziva Suglasnosti 
Ministarstva finacija da Porezna uprava može 
obavljati poslove utvrñivanja, evidentiranja, 
nadzora, naplate i ovrhe radi naplate 
županijskih, pćinskih ili gradskih poreza, ova 
Odluka ostaje na snazi do 31. prosinca godine 
u kojoj je Suglasnost opozvana. 
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Članak 7. 
 

 Ova odluka  objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Pučišća, a primjenjuje se od 1. 
siječnja 2010. g. 
Klasa: 410-01/09-01/04 
Ur.broj: 2104/06-01-09-02 
Pučišća, 25. studenog 2009. g.   
  
  Predsjednik Općinskog vijeća 
  Općine Pučišća 
  Ivica Nižetić 
 
 
 
 
 
 
............................................................................ 
 Na temelju članka 34. Zakona o 
popisima birača (Narodne novine br. 19/07) i 
članka 29. Statuta Općine Pučišća (Službeni 
glasnik Općine Pučišća br. 4/09) Općinsko 
vijeće Općine Pučišća na svojoj sjednici 
održanoj dana 25. studenog 2009. donijelo je 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za popise birača 

 
 

Članak 1. 
 

 U Povjerenstvo za popise birača 
imenuju se: 
 
 Paul Mimica, predsjednik 
 Tino Jerčić, član 
 Alen Parunov, član 
 Slaven Puljak, zamjenik predsjednika 
 Katija Matjašić, zamjenik člana 
 Nikša Michieli-Tomić, zamjenik člana 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Pučišća. 
 
Klasa: 013-02/09-01/06 
Ur.broj: 2104/06-01-09-02 
Pučišća, 25. studenog 2009.  
     
  Predsjednik Općinskog vijeća 
  Općine Pučišća 
  Ivica Nižetić 

………………………………………………… 
 Na temelju članka 78. i 81. ZOPUIG 
(NN broj 76/07) i čl. 29. Statuta Općine 
Pučišća („Sl. glasnik općine Pučišća“ broj 
4/09) Općinsko vijeće Općine Pučišća na 
sjednici održanoj dana 25. studenog 2009. 
donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o izradi Urbanističkog plana ureñenja 

“Veselje“ – izdvojena površina za  
trgovačko-industrijsku luku u uvali 

"Veselje" 
 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom započinje izrada 
Urbanističkog plana ureñenja Veselje – 
izdvojena površina za trgovačko-industrijsku 
luku u uvali Veselje (dalje u tekstu: UPU) 
 

Članak 2. 
 
 Odlukom o izradi UPU-a odreñuje se: 

- pravna osnova za izradu i donošenje 
UPU-a,  

- razlozi za izradu UPU-a, 
- obuhvat UPU-a,  
- ciljevi i programska polazišta UPU-a 
- popis stručnih podloga potrebnih za 

izradu UPU-a, 
- način pribavljanja stručnih rješenja, 
- vrsta i način pribavljanja kat. planova i 

odgovarajućih PGP 
- popis tijela i osoba odreñenih 

posebnim propisom, koji daju zahtjeve 
za izradu UPU-a te drugih sudionika 
koji će sudjelovati u izradi 

- rok za izradu UPU-a 
- zabrane i vrijeme trajanja zabrane 

izdavanja akata kojim se odobravaju 
zahvati u prostoru, odnosno grañenju, 
tijekom izrade i donošenja UPU-a 

- izvori financiranja izrade UPU-a 
  
Pravna osnova za izradu i donošenje 
UPU-a 
 

Članak 3. 
 
 Izrada i donošenje UPU-a temelji se 
na: 
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- članak 26., 75. i 100. Zakona o 
prostornom ureñenju i gradnji (NN 
broj 76/07) 

- članak 116. Odluke o donošenju 
Prostornog plana ureñenja općine 
Pučišća (Sl. glasnik br. 1/09.) 

 
Razlozi za izradu UPU-a  
 

Članak 4. 
 
 Izrada UPU-a propisana je PPU 
Općine Pučišća i ocjenjuje se kao prioritetna.  
 Izgradnjom luke posebne namjene – 
trgovačko industrijske luke (županijskog 
značaja) u uvali Veselje riješio bi se ukrcaj i 
transport arhitektonsko-grañevnog i tehničko-
grañevnog kamena eksploatacijskog polja 
Pučišća (u prvoj fazi) i eksploatacijskog polja 
Selca (u drugoj fazi). 
 Okolnost da se na području općine 
Pučišća nalazi centralni deponij za prikupljanje 
komunalnog otpada „Košer“, te zračna luka i 
planirana poslovna zona Pražnice, otvara 
mogućnost da se luka koristi i za ukrcaj i 
transport roba za te potrebe te za potrebe 
ostalih kamenoloma na području Općine.  
 Ureñenjem uvale u prvoj fazi realizirat 
će se pristanište za utovar arhitektonskog i 
tehničkog kamena, a u drugoj fazi adaptacija 
tog pristaništa za prijem druge vrste plovila, u 
funkciji obavljanja prometa odgovarajućih 
roba.  
 
Obuhvat UPU-a 
 

Članak 5. 
 

 UPU obuhvaća područje površine 
0,237 ha kopnenog dijela i cca 0,700 ha 
akvatorija mora. 
 
Ciljevi i programska polazišta UPU-a 
 

Članak 6. 
 
 Polazišta za izradu UPU-a je potreba 
da se definira izgradnja pristaništa, ukrcajna 
rampa te odgovarajuća komunalna i druga 
infrastruktura sukladno idejnom rješenju.  
 Na kopnenom dijelu zahvata ne bi bilo 
grañevina ni objekata, jer bi se utovar vršio 
hidrauličnom auto dizalicom odnosno 
kamionom i/ili utovarivačem u brod.  

 Popis stručnih podloga potrebnih za 
izradu UPU-a 
 

Članak 7. 
 
 Za izradu UPU-a ne predviña se 
potreba izrade posebnih stručnih podloga.  
 
Način pribavljanja stručnih rješenja  
 

Članak 8. 
 
 Kao podloga za izradu UPU-a pribavit 
će se više varijantnih rješenja.  
Izrada UPU-a povjerit će se pravnoj osobi 
registriranoj za izradu dokumenata prostornog 
ureñenja u postupku provedenom sukladno 
Zakonu o javnoj nabavi.  
 
Vrsta i način pribavljanja katastarskih 
planova i odgovarajućih posebnih 
geodetskih podloga  
 

Članak 9. 
 
 UPU će se izraditi na odgovarajućoj 
geodetsko-katastarskoj podlozi i geodetsko 
hidrografskoj podlozi te po potrebi na 
odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi u 
skladu sa Pravilnikom o sadržaju, mjerilima 
kartografskih prikaza, obveznim prostornim 
pokazateljima i standardu elaborata prostornih 
planova (NN broj 106/98., 39/04., 45/04. i 
103/04.) 
 Grafički dio UPU izradit će se u 
digitalnom obliku u mjerilu 1:1000. 
 
Popis tijela i osoba koji daju zahtjeve za 
izradu UPU-a te drugih sudionika koji će 
sudjelovati u izradi  
 

Članak 10. 
 
 U izradi UPU sudjelovat će tijela i 
osobe odreñene posebnim propisima, od kojih 
će se zatražiti zahtjevi (podaci, planske 
smjernice i propisani dokumenti) iz njihovog 
djelovanja potrebni za izradu UPU-a te drugi 
sudionici koji će sudjelovati u izradi.  
 Tijela, osobe i drugi sudionici iz 
prethodnog stavka su: 
 
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE 
BAŠTINE 
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Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, 
Split 
 
UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE 
Runjaninova 2, Zagreb 
 
ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO 
UREðENJE 
 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prostorno ureñenje - 
Ispostava Supetar 
 
HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG 
SUSTAVA 
Elektrodalmacija Split, Služba za razvoj i 
investicije, Pogon Brač, Supetar 
 
VODOVOD BRAČ 
Supetar, Mladena Vodanovića 23 
 
HRVATSKA AGENCIJA ZA 
TELEKOMUNIKACIJE 
10000 Zagreb, Jurišićeva 13 i 
HT - Odjel za tehničko planiranje Regija 2 - 
JUG 
21000 Split, Vinkovačka 19 
 
MUP - Policijska uprava splitsko-dalmatinska, 
Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova 
civilne zaštite 
21000 Split, Trg hrvatske bratske zajednice bb 

 
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I 
SPAŠAVANJE 
Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i 
spašavanje 
21000 Split, Moliških Hrvata 1 
 
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 
21000 Split, Ruñera Boškovića 22 
 
HRVATSKE VODE 
Vodnogospodarski odjel za vodno područje 
dalmatinskih slivova 
21000 Split, Vukovarska 35 
 
HRVATSKE ŠUME 
Uprava šuma, Podružnica Split 
21000 Split, Kralja Zvonimira 35 
 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za pomorstvo 
21000 Split, Domovinskog rata 2 
 
LUČKA KAPETANIJA SPLIT 
21000 Split, Obala lazareta 1 
 
JADRANKAMEN d.d. 
21412 Pučišća 
 
 
 

 
 
Rok za izradu UPU-a 
 

Članak 11. 
 

 Osobe iz članka 10. ove Odluke obvezne su dostaviti zahtjeve u roku 7 dana od zaprimanja 
zahtjeva.  
             Odreñuju se rokovi pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju UPU-a sa naznakom nadležnosti 
za njihovo izvršenje: 
___________________________________________________________________________  
Faza izrade i donošenja                                    Nadležnost                             Rok________ _ 
Objava Odluke o izradi UPU-a u                        Nositelj izrade                        Odmah po  
službenom glasilu i dostava Urbanističkoj                                                         donošenju 
inspekciji (članak 78. stav. 3. i član 79.  
stav 5. Zakona)___________________________________________________________________   
Obavijest o izradi Urbanističkog plana               Nositelj izrade                         Odmah po  
(članak 82. Zakona)                                                                                             donošenju_________  
Dostava Odluke pravnim osobama iz članka      Nositelj izrade                         Odmah po  
10. Odluke s zahtjevom da dostave svoje                                                            donošenju  
zahtjeve (članak 79. stav 1. Zakona)______________________________________________ ____ 
Dostava zahtjeva od strane pravnih osoba          Nositelj izrade/ Pravne osobe   7 dana od  
Iz članka 10. ove Odluke                                     i tijela članka 10. ove Odluke    zaprimanja 
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________________________________________________________________zahtjeva_________ 
Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta           Nositelj izrade                           10 dana od 
prijedloga UPU-a (članak 83. Zakona)                                                                  dostave  
               ________________________________________________________ zahtjeva_________ 
Izrada izvješća o prethodnoj raspravi                   Nositelj izrade                          10 dana od  
(stavak 1. članka 84. Zakona)                                                                                 rasprave_________ 
Izrada Nacrta prijedloga UPU-a                           Stručni izrañivač Nacrta           30 dana od  
                                                                              prijedloga                                  prethodne  
 _______________________________________________________________ rasprave_________ 
Utvrñivanje Prijedloga UPU-a i upućivanje         Načelnik  Općine                    10 dana po  
u postupak javne rasprave (članak 84. Zakona)   Pučišća                                      prijemu  
                                                                                                                                 nacrta___________  
Objava javne rasprave o Prijedlogu UPU-a u       Nositelj izrade                          najmanje 8  
tisku i službenom glasilu, te posebne pisane                                                         dana prije  
obavijesti (članak 86. i 87. Zakona)                                                                       početka javne 
                                                                                                                                rasprave__________ 
Trajanje javnog uvida (članak 88. Zakona)           Nositelj izrade                         30 dana___________  
Izrada izvješća o javnoj rasjpravi (članak 91.       Nositelj izrade i stručni           10 dana  
Zakona)                                                                  izrañivač__________________________________ 
Izrada Nacrta Konačnog prijedloga                       Nositelj izrade                        10 dana od  
UPU-a (članak 94. stav 1. Zakona)                                                                        dovršetka(i  
                                                                                                                               verifikacije) 
                                                                                                                               izvješća o ja- 
                                                                                                                               vnoj raspravi_______ 
Ishoñenje mišljenja i suglasnost (članak 94.          Nositelj izrade/ osobe i           30 dana  
stav 2., 3. i 4. Zakona) i posebni zakoni                tijela iz članka 79. Zakona____________________ 
Utvrñivanje Konačnog prijedloga                          Načelnik  Općine                    10 dana  
UPU-a (članak 95. Zakona)                                   Pučišća___________________________________ 
Ishoñenje suglasnosti prije upućivanja na             Nositelj izrade/ Županijski       60 dana  
donošenje UPU-a (članak 97. i 98. Zakona)          zavod, MZOPU____________________________ 
Donošenje UPU-a (članak 100. Zakona)               Općinsko vijeće Općine           10 dana po ishoñ- 
                                                                               Pučišća                                      enim suglasnostima 
Objava Odluke o donošenju UPU-a u                   Nositelj izrade                           odmah po  
službenom glasilu (članak 101. Zakona)                                                                 donošenju________ 
Dostava UPU-a sa Odlukom o donošenju             Nositelj izrade                           najduže 7 dana od  
Ministarstvu, Zavodu i Županijskom zavodu                                                          dana objave Odluke 
(članak 63. Zakona)                                                                                                 o donošenju Urbani- 
                                                                                                                                 stičkog plana u služ- 
                                                                                                                                 benom glasilu_____ 
Nositelj izrade u smislu Zakona je Jedinstveni upravni odjel Općine Pučišća . 
 
 
 
 
 
Zabrana grañenja tijekom izrade UPU-a 
 

 
Članak 12. 

 
             U tijeku izrade UPU-a ne zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u 
prostoru tj. grañenje jer se bez izrade UPU-a 
ne mogu ostvariti.  
 

 
Izvori financiranja izrade UPU-a  
 
 

Članak 13. 
 
               Izradu UPU-a financirat će investitor 
Jadrankamen d.d. Pučišća o čemu će se sklopiti 
poseban ugovor. 
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Završne odredbe  
 

Članak 14. 
 
              Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Pučišća.  
Klasa: 350-01/09-01/05 
Ur.broj: 2104/06-01-09-02 
Pučišća, 25. studenog 2009. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
  Općine Pučišća 
  Ivica Nižetić 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... 
 Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona 
o zakupu i prodaji poslovnog prostora 
(Narodne novine br. 91/96, 124/97 i 174/04) i  
članka 29. Statuta Općine Pučišća (Službeni 
glasnik Općine Pučišća br. 4/09) Općinsko 
vijeće Općine Pučišća na svojoj sjednici 
održanoj dana 25. studenog 2009. donijelo je 
 

 
ODLUKU 

o davanju u zakup poslovnog prostora  
na području Općine Pučišća  

 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom ureñuju se uvjeti i 
postupak davanja u zakup poslovnog prostora 
u vlasništvu ili posjedu Općine Pučišća te 
pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom 
vlasništvu Općine Pučišća, te prava i obveze 
ugovornih strana. 

 
Članak 2. 

 
 Poslovni prostor daje se u zakup putem 
javnog natječaja koji raspisuje načelnik, a za 
pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom 
vlasništvu Općine nadležno tijelo utvrñeno 
aktima te pravne osobe. 
 Iznimno od stavka 1. ovog članka 
zakupodavac će sadašnjem zakupniku 
poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava 
obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 

dana prije isteka roka na koji je ugovor 
sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o 
zakupu. 
 Ako sadašnji zakupnik ne prihvati 
ponudu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 
dana, zakupodavac će raspisati javni natječaj 
za davanje u zakup poslovnog prostora u 
kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji 
je ponuñen zakupniku iz stavka 2. ovoga 
članka. 
 

Članak 3. 
 

 Postupak natječaja provodi 
Povjerenstvo za dodjelu poslovnog prostora u 
zakup (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje se 
sastoji od pet članova. 
 Povjerenstvo imenuje Općinsko vijeće 
na prijedlog načelnika na vrijeme od četiri 
godine. 
 Predsjednik Povjerenstva je uvijek 
osoba koja obnaša funkciju načelnika. 
 Povjerenstvo radi na sjednicama na 
kojima se vodi zapisnik. 
 

Članak 4. 
 

 Natječaj za zakup poslovnog prostora 
mora sadržavati: 

- lokaciju, namjenu, površinu i opis 
poslovnog prostora 

- početni iznos mjesečne zakupnine 
- vrijeme na koje se poslovni prostor 

daje u zakup 
- iznos i način plaćanja jamčevine 
- rok za podnošenje pisanih ponuda 
- obvezu dostavljanja podataka o 

ponuñaču i potrebnih isprava 
- naznaku da se ponuda dostavlja na 

adresu: Općina Pučišća, Pučišća, u 
dvostrukim omotnicama tako što je na 
vanjskom omotu adresa Općine 
Pučišća s naznakom "za natječaj za 
dodjelu poslovnog prostora - ne 
otvaraj", a na unutarnjem omotu 
adresa ponuditelja  

- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda 
- naznaku da načelnik zadržava pravo da 

po provedenom natječaju ne izabere 
ponuñača  

- vrijeme kada se može pogledati 
poslovni prostor 

- naznaku da se neće razmatrati 
nepravodobne i nepotpune ponude te 
ponude ponuñača koji po bilo kojoj 
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osnovi na dan zaključenja natječaja 
imaju dospjelih, a nepodmirenih 
dugovanja prema Općini Pučišća 

- druge odredbe 
 
 Natječaj se objavljuje na oglasnim 
pločama Općine Pučišća, a može se objaviti i u 
dnevnom tisku i na web stranici Općine 
Pučišća. 
 

Članak 5. 
 
 Rok za dostavu ponuda ne može biti 
kraći od 15 dana od dana objave natječaja. 
 

Članak 6. 
 

 Natjecati se mogu sve pravne i fizičke 
osobe. 
 

Članak 7. 
 

 Ponuda na natječaj obvezno sadrži: 
- ime/naziv i prebivalište/sjedište 

ponuditelja 
- djelatnost koja će se obavljati u 

poslovnom prostoru 
- visinu ponuñene mjesečne zakupnine 
- ispravu o registraciji pravne osobe za 

obavljanje djelatnosti u zakupljenom 
poslovnom prostoru/ izjavu fizičke 
osobe da će ispravu o registraciji za 
obavljanje djelatnosti dostaviti Općini 
Pučišća prije početka obavljanja 
djelatnosti 

- "BON 2" 
- izjavu da se protiv odgovorne osobe 

ponuditelja ne vodi istražni odnosno 
kazneni postupak 

 
Članak 8. 

 
 Javno otvaranje ponuda obavlja 
Povjerenstvo. 
 Otvaranju ponuda može biti nazočna 
ovlaštena osoba ponuditelja. 
 Nepravodobne i nepotpune ponude te 
ponude ponuñača koji po bilo kojoj osnovi 
na dan zaključenja natječaja imaju 
dospjelih, a nepodmirenih dugovanja 
prema Općini Pučišća neće se razmatrati. 
 O javnom otvaranju ponuda vodi se 
zapisnik koji potpisuju članovi 
Povjerenstva. 

 Nakon provedenog postupka natječaja 
Povjerenstvo utvrñuje listu ponuñača s 
prijedlogom za odabir najpovoljnijeg 
ponuñača koji je ponudio najviši iznos 
zakupnine pod uvjetom da zadovoljava sve 
uvjete natječaja. 

  
Članak 9. 

 
 Odluku o izboru najpovoljnijeg 
ponuñača donosi načelnik. 
 Načelnik zadržava pravo da po 
provedenom natječaju ne izabere ponuñača. 
 

Članak 10. 
 

 Obavijest o izboru najpovoljnijeg 
ponuñača dostavlja se svim natjecateljima u 
roku od petnaest dana od dana donošenja 
odluke o izboru. 
 S izabranim ponuditeljem zaključuje se 
ugovor o zakupu poslovnog prostora u skladu 
sa zakonom, ovom Odlukom i uvjetima 
natječaja. 
 Ako ponuñač ne sklopi ugovor o 
zakupu poslovnog prostora u roku od 15 dana 
od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovog 
članka smatrat će se da je odustao od ponude. 
 U slučaju iz stavka 3. ovog članka 
natječaj se ponavlja. 

 
Članak 11. 

 
 Namjenu poslovnog prostora odreñuje 
Povjerenstvo. 
 Poslovni prostor daje se u zakup na 
odreñeno vrijeme i to na period od  jedne 
do dvadeset godina o čemu odlučuje 
Povjerenstvo posebno za svaki poslovni 
prostor za koji se raspisuje natječaj. 
   

Članak 12. 
 

 Natječaj za dodjelu poslovnog prostora 
u zakup može se ponoviti u slučaju da se 
ne izvrši izbor ili ako se sa izabranim 
ponuñačem ne zaključi ugovor o zakupu.  
 U slučaju da se i na ponovljeni natječaj 
ne javi niti jedan ponuñač za daljnje 
natječaje Povjerenstvo može odlučiti da se 
iznos početne zakupnine utvrñen za 
poslovni prostor umanji do 50% 
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Članak 13. 
 

 Ugovor o zakupu sadrži: 
- broj i datum odluke o izboru zakupnika, 
- ugovorne strane, 
- lokaciju, površinu i opis poslovnog 
prostora, 
- djelatnost koju će zakupnik obavljati u 
poslovnom prostoru, 
- odredbe o obvezi održavanja poslovnog 
prostora, 
- odredbe o uvjetima pod kojima 
zakupodavac smije vršiti preinake 
poslovnog prostora 
- odredbe o obvezi zakupnika na 
podmirenje obveza po osnovi komunalne i  
   vodne naknade i naknade za odvoz 
komunalnog otpada         
- odredbe o vremenu na koji je ugovor 
zaključen, 
- odredbe o zabrani davanja poslovnog 
prostora u podzakup, 
- iznos zakupnine, način i rok plaćanja 
- odredbe o obvezama ugovornih strana 
glede priključaka na komunalnu 
infrastrukturu i  
  mrežu za opskrbu električnom energijom 
-odredbu da se sastavnim dijelom ugovora 
smatra zapisnik o utvrñivanju stanja i 
opremljenosti poslovnog prostora i 
zapisnik o primopredaji prostora  
- odredbe o prestanku ugovora 
- mjesto i datum zaključenja ugovora, 
- potpis ugovornih strana. 
- druge odredbe 
 

 
Članak 14. 

 
 Povjerenstvo može odobriti 
postojećem zakupniku promjenu ili 
proširenje namjene poslovnog prostora pod 
sljedećim uvjetima: 

1. da je zakupnik podmirio sva 
dugovanja vezana uz zakup poslovnog 
prostora i druge obveze prema Općini 
Pučišća 

2. da zakupnik prihvati odreñivanje nove 
zakupnine prema odredbama ove 
Odluke 

 U slučaju promjene ili proširenja 
namjene poslovnog prostora zaključiti će se 
aneks ugovora o zakupu poslovnog prostora 
kojeg potpisuje načelnik. 
 
 

  Članak 15. 
 

 Načelnik može odobriti prijenos prava 
iz ugovora o zakupu sa zakupnika na sljedeće 
osobe: 

- u slučaju smrti zakupnika ili odlaska u 
mirovinu - njegovim nasljednicima 
ukoliko ispunjavaju uvjete za 
obavljanje ugovorene djelatnosti i 
podmire dospjela dugovanja po osnovi 
ugovora  o zakupu, 

- pravnoj osobi koja je pravni sljednik 
dotadašnjeg zakupnika pod uvjetom da 
dostavi dokaz o pravnom sljedništvu 
(rješenje trgovačkog suda) i podmiri 
dospjela dugovanja po osnovi ugovora 
o zakupu. 

 
 

Članak 16. 
  
 Visina početnog iznosa zakupnine 
odreñuje se u mjesečnom iznosu prema metru 
kvadratnom površine poslovnog prostora, 
položajnoj zoni u kojoj se poslovni prostor 
nalazi i vrsti djelatnosti koja će se obavljati u 
poslovnom prostoru. 
  

 

 
 
 
 
 

Članak 17. 
 

 Visina početnog iznosa mjesečne zakupnine za poslovne prostore površine veće od 10 m2 
odreñuje se prema slijedećoj tabeli: 
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 POČETNI IZNOS ZAKUPNINE (kn/m²) 
 
DJELATNOST-VRSTA 
OBJEKTA 

ZONA 

I. 
 

II. 
 

III. 
 

 
 

ugostiteljski objekti, banka, 
mjenjačnica, osiguravajuće 
društvo, turistička i putnička 
agencija, igre na sreću, prodaja 
predmeta od zlata 

30 25 20 

trgovine, uredski prostori 25 20 20 
proizvodne djelatnosti, djelatnosti 
zdravstva, odgoja i obrazovanja, 
kulture, informiranja i  druge 
djelatnosti koje obavljaju 
neprofitne organizacije, skladišni 
prostori, djelatnost političkih 
stranaka ili udruženja grañana  

15 15 10  

ostale djelatnosti, skladišta, garaže 
i garažna mjesta  

20 20 15 

terasa-otvoreni prostor koji s 
objektom čini neodvojivu cjelinu 

10 10 5 

 
 Zone navedene u tabeli obuhvaćaju prostor: 
 Zona I.    - povijesna graditeljska cjelina (prema grafičkom dijelu PPU-a) 
 Zona II.   - dio naselja izvan povijesne graditeljske cjeline (prema grafičkom dijelu PPU-a) 
 Zona III.  - izvan obuhvata naselja (prema grafičkom dijelu PPU-a) 
 
 Za poslovne prostore čija je površina manja od 10 m2 visinu početnog iznosa zakupnine 
odreñuje Povjerenstvo s tim da ne može biti manja od 400 kn mjesečno. 
 Svi iznosi zakupnine navedeni u prethodnim stavcima ovog članka umanjuju se za 30% za 
poslovne prostore na području naselja Gornji Humac i Pražnica. 
 

 
 

 
Članak 18. 

 
 Zakupnik je dužan plaćati zakupninu 
na temelju dostavljenog mjesečnog računa ili 
uplatnice Općine Pučišća. 
 Iznos ugovorene zakupnine usklañuje 
se sa promjenom tečaja EUR bez izmjene 
ugovora o zakupu kada se tečaj EUR mijenja 
za više od 10% u odnosu na tečaj kune koji je 
bio u vrijeme zaključenja ugovora. 
 Odnos kune prema EUR utvrñuje se 
prema srednjem tečaju Narodne banke 
Hrvatske i bit će naveden u ugovoru u zakupu. 
 Iznos zakupnine promjenjen u skladu 
sa stavkom 2. ovog članka obračunava se i 
fakturira zakupniku za sljedeći mjesec 
računajući od mjeseca u kojem je došlo do 
promjene tečaja. 

 

 
Članak 19. 

 
 Zakupnik je dužan snositi troškove 
tekućeg održavanja poslovnog prostora kao i o 
svom trošku izvršiti popravak kvarova i 
oštećenja koje je sam uzrokovao. 

 
Članak 20. 

 
 Ukoliko zakupodavac daje u zakup 
poslovni prostor u kojem treba izvesti 
grañevinske i/ili završne radove da bi 
udovoljavao uvjetima za početak obavljanja 
djelatnosti, Povjerenstvo može odrediti do 50% 
manju početnu mjesečnu zakupninu odnosno 
načelnik prilikom zaključenja ugovora može 
odrediti da zakupnik sam uredi poslovni 
prostor uz obvezu Općine Pučišća da 
nadoknadi zakupniku uložena sredstva. 
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Članak 21. 
 

 Zakupnik je dužan ishoditi od 
zakupodavca pisanu suglasnost prije 
započinjanja bilo kakvih radova vezanih uz 
poslovni prostor koji prelaze okvire tekućeg 
održavanja. 
 Ukoliko načelnik, uz prethodno 
pribavljeno mišljenje Povjerenstva, izda 
suglasnost za izvoñenje radova ugovorne 
strane sklopiti će aneks ugovora o zakupu u 
kojem će definirati radove koji se dozvoljavaju 
i odrediti rok za dovršenje radova.  
 U slučaju da zakupnik započne s 
izvoñenjem radova bez suglasnosti 
zakupodavca ili prekrši odredbe aneksa 
ugovora iz stavka 4. ove Odluke zakupodavac 
ima pravo raskinuti ugovor bez ostavljanja 
otkaznog roka.  
 

Članak 22. 
 

 Sve radove na poslovnom prostoru za 
vrijeme trajanja zakupa, a koji prelaze okvire 
tekućeg održavanja zakupnik će izvršiti o svom 
trošku bez prava na nadoknadu utrošenih 
sredstava osim u slučaju iz članka 20. ove 
Odluke. 
 

Članak 23. 
 

 Zakupnik je dužan poslovni prostor 
koristiti  samo u svrhu i na način odreñen 
ugovorom o zakupu. 
 Zakupnik smije privremeno prestati s 
obavljanjem djelatnosti u poslovnom prostoru 
u slučaju ureñenja prostora,  a koje je 
prethodno odobrio zakupodavac. 
 Ugovor o zakupu zakupodavac može 
raskinuti ako zakupnik prestane sa obavljanjem 
ugovorne djelatnosti bez obzira da li podmiruje 
zakupninu osim u slučaju iz stavka 2. ovog 
članka. 
 

Članak 24. 
 

 Općina Pučišća može otkazati ugovor 
o zakupu u slučajevima propisanim Zakonom 
te ukoliko zakupnik ne poštuje odredbe ove 
Odluke i odredbe ugovora o zakupu kao i u 
slučajevima: 

- ako zakupnik korištenjem poslovnog 
prostora ometa ostale suvlasnike 
nekretnine u mirnom korištenju 
suvlasničkih dijelova, 

- ako zakupnik bez opravdanog razloga 
ne koristi poslovni prostor te ga drži 
zatvorenog duže od 30 dana osim uz 
suglasnost zakupodavca, 

- ako se poslovni prostor mora rušiti ili 
zatvoriti radi dotrajalnosti ili zbog 
urbanističkih razloga, 

- ako zakupnik bez odobrenja 
zakupodavca izvrši promjenu 
djelatnosti, 

- ako zakupnik prije početka obavljanja 
djelatnosti ne dostavi ispravu o 
registraciji za obavljanje predmetne 
djelatnosti 

   
 

Članak 25. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
objave u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
Klasa:372-03/09-01/07 
Ur.broj: 2104/06-01-09-01 
Pučišća, 25. studenog 2009. 
 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
  Općine Pučišća 
  Ivica Nižetić 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
 Na temelju članka 3. Odluke o davanju 
u zakup poslovnog prostora na području 
Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine 
Pučišća br. 6/09) i članka 29. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 
4/09) Općinsko vijeće Općine Pučišća na 
svojoj sjednici održanoj dana 25. studenog 
2009. godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu 

poslovnog prostora u zakup 
 

I. 
 

 U Povjerenstvo za dodjelu poslovnog 
prostora u zakup imenuju se: 
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1. Marino Kaštelan, predsjednik 
2. Ivica Nižetić, član 
3. Joško Vrsalović, član 
4. Slaven Puljak, član 
5. Stjepan Kusanović, član 

 
 

II. 
 

 Ova Odluka objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Pučišća. 
 
 
 
Klasa: 372-03/09-01/07 
Ur.broj: 2104/06-01-09-02 
Pučišća, 25. studenog 2009. 
     
  Predsjednik Općinskog vijeća 
  Općine Pučišća 
  Ivica Nižetić 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 

Na temelju članka 29. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 
4/09)  Općinsko vijeće Općine Pučišća na 
svojoj sjednici održanoj dana 25. studenog 
2009.  godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o davanju na korištenje javnih površina 

 na području Općine Pučišća 
 
 

Članak 1. 
  
 Ovom Odlukom utvrñuju se uvjeti i 
način davanja na korištenje javnih površina, 
naknade za korištenje javnih površina, način 
korištenja javnih površina i nadzor nad 
korištenjem javnih površina. 
 

Članak 2. 
 

 Javne površine u smislu ove Odluke 
jesu: 

ulice, ceste, trgovi, javni prolazi, javna 
stubišta, mostovi, parkirališta, pješački i drugi 
putevi, parkovi, park-šume, šetališta, drvoredi, 
travnjaci, dječja igrališta, sportsko-rekreacijske 
površine i sl. 
 Javnim površinama u smislu ove 
Odluke smatraju se i: kupališta, pristaništa, 
ureñene obale, mola, lukobrani dok se na njima 
ne utvrdi granica pomorskog dobra. 
  

Članak 3. 
 
 Pravne i fizičke osobe zainteresirane 
za korištenje javnih površina podnose zahtjev 
načelniku Općine Pučišća. 
 Zahtjev treba sadržavati: 
- tvrtku ili naziv odnosno ime i prezime 

osobe s adresom sjedišta odnosno 
prebivališta 

- dokaz o registraciji za obavljanje 
djelatnosti 

- opis namjene za koju se traži korištenje 
javne površine odnosno izgled, veličinu i 
tip naprave koja se namjerava postaviti na 
javnu površinu  

- opis, površinu i način ureñenja javne 
površine 

- vrijeme korištenja javne površine 
 

Članak 4. 
 

 Načelnik je dužan odlučiti o zahtjevu u 
roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. 
 Ako zahtjev prihvati načelnik sa 
podnosiocem zahtjeva zaključuje ugovor o 
korištenju javne površine i, u slučajevima 
predviñenim ovom Odlukom, izdaje dozvolu. 
 

Članak 5. 
 
 Prilikom razmatranja zahtjeva iz 
članka 3. ove Odluke uzet će se u obzir sljedeći 
kriteriji: 
- primjerenost lokacije za namjenu za koju 

se traži javna površina 
- namjena za koji se traži javna površina 

odnosno interes Općine za djelatnostima 
koje se namjeravaju obavljati na javnoj 
površini, 

- vizualni izgled naprave koja se postavlja 
na javnu površinu i uklopljenost u 
ambijent i lokaciju 

- urednost podnosioca zahtjeva u 
podmirivanju obveza u prijašnjim 
godinama po osnovi korištenja javne 
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površine i po drugim osnovama prema 
Općini Pučišća 

- sudjelovanje podnosioca zahtjeva u 
financiranju ureñenja lokacije u 
prethodnom razdoblju   

 
Članak 6. 

 
 Ugovor o korištenju javne površine 
sadrži: 
- opis i površinu u m2 javne površine, 
- namjenu korištenja javne površine te 

izgled, veličinu i tip naprave koja se 
postavlja na javnu površinu 

- vrijeme korištenja javne površine 
- visinu naknade, rokove i način plaćanja 
- obveze korisnika javne površine (npr. 

održavanje čistoće, reda i mira, eventualno 
vraćanje u prvobitno stanje) 

- uvjete i način raskida ugovora 
- ostale odredbe 

Ugovor može sadržavati i odredbe o 
obvezi korisnika na ureñenje javne 
površine i eventualnoj nadoknadi uloženih 
sredstava. 

Ako podnositelj zahtjeva ne potpiše 
ugovor u roku od 45 dana od podnošenja 
zahtjeva smatrat će se da je odustao od 
zahtjeva. 

 
Članak 7. 

 
Korisnik javne površine prilikom 

njenog korištenja ne smije: 
- ometati odvijanje prometa vozilima i/ili 

ometati kretanje pješacima te je obvezan 
osigurati slobodan i siguran prolaz za 
pješake i prilaz poslovnim i stambenim 
objektima i u potpunosti poštovati odredbe 
Odluke o ureñenju prometa na području 
Općine Pučišća  

- onemogućavati i/ili ometati održavanje 
komunalnih objekata i ureñaja 

- prilikom obavljanja djelatnosti širiti 
prekomjerne emisije (dim, neugodni 
mirisi, otpadne vode, buka i sl.) 

 Korisnik je dužan javnu površinu 
održavati u uzornom redu. 
 

 
 

 
 

Članak 8. 
 
 Naknada za korištenje javnih površina iznosi: 
 

 
Redni 
broj 

Vrsta naprave – objekta tj. namjena javne 
površine 

Jed. 
mjere 

Rok 
korištenja 

Iznos 
(kn) 

1. Štekat pored ugostiteljskog objekta m2 godina 140 
2. Štekat natkriven betonskom pločom ili 

natstrešnicom 
m2 godina 280 

3. Štekat sa montažnim šankom  m2 godina 150 
4. Montažna tenda za štekat sa vertikalnim nosačima  m2 godina 10 
5. Kiosk (prijenosni zatvoreni objekt do 12m2 bruto 

površine) 
kom godina 6000 

6. Štand za prodaju suvenira  
(2-10m2 bruto površine) 

kom godina 4000 

7. Štand ili police za prodaju voća i povrća  
(2-10m2 bruto površine)  

kom godina 3500 

8. Štand za prodaju tekstila, nakita, dječjih igračaka, 
opreme za plažu i sl. 
(2-10m2 bruto površine) 

kom godina 2500 

9. Štand za prodaju knjiga, nosača zvuka i slike,  
umjetnina i sl. 
(2-10m2 bruto površine) 

kom godina 2000 

10. Različiti stalci za prodaju/izlaganje robe/usluga  
(do 2m2 bruto površine)  

kom godina 800 
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11. Postavljanje kamenice za izlaganje ili neposrednu 
prodaju suvenira   

m3 godina 500 

12. Neposredna prodaja iz vozila * paušal godina 500 
13. Prijenosni roštilj * paušal godina 2000 
14. Aparati za sok, sladoled, rashladni pultevi i sl.  kom godina 1500 
15. Škrinje za sladoled kom godina 1500 
16. Korištenje dodatne javne površine   

(uz objekte-naprave iz stavke 6 -15) 
m2 godina 100 

17. Samostojeći reklamni pano ili stalak za 
obavješćivanje 

kom godina 500 

18. Prodaja ribe na tržnici-ribarnici * paušal godina 500 
19. Prodaja voća i povrća na tržnici * paušal godina 800 
20. Prodaja mješovite robe na tržnici * paušal godina 1000 
21. Postavljanje stabilnih naprava za zabavu 

malodobne djece ( do 2m2 bruto površine) 
kom godina 200 

22. Korištenje javne površine za postavljanje cirkusa, 
luna-parkova, zabavišta, održavanja različitih 
manifestacija te za potrebe snimanja za film i 
televiziju  

m2 dan 5 

23. Iznajmljivanje automobila m2 godina 50 
24. Iznajmljivanje motocikala, mopeda i bicikala m2 godina 50 
25. Skladištenje brodova do 5m dužine kom godina 200 
26. Skladištenje brodova iznad 5m dužine kom godina 600 
27. Kontejneri za glomazni/grañevinski otpad kom dan 20 
28. Grañevinska skela m2 dan 5 
29. Skladištenje grañevinskog materijala  

(preko 10 dana)  
m2 dan 5 

30. Ostalo m2 dan 5 
31. Davanje na korištenje označenih parkirnih mjesta 

* 
poz. mjesec 400 

 
Za stavke koje su u tabeli označene sa "*", osim zaključenja ugovora može se izdati i posebna 

dozvola u smislu pokaza. 
Za prodaju na tržnici i ribarnici dozvole se izdaju za površinu do 2 m2. Iznimno, ukoliko nema 

drugih korisnika sa važećom dozvolom, može se koristiti i veća površina bez naknade. 
U posebnim slučajevima, kada je to opravdano zbog općeg interesa, humanih razloga i sl., 

načelnik može odobriti korištenje označenih parkirališnih mjesta uz umanjenu naknadu ili bez 
naknade. 

 
 
 

Članak 9. 
 

 Naknada iz članka 8. ove Odluke 
umanjuje se za 50 % za naselja Gornji Humac i 
Pražnica. 

 
Članak 10. 

 
Odobrenje za korištenje javne površine 

u smislu postavljanja objekata, naprava, 
štekata i sl. za prostor trga ispred župne 
crkve Sv. Jeronima u Pučišćima može se 

dati samo za održavanje manifestacija 
kulturnog i humanitarnog karaktera te u 
posebnim prigodama i to bez plaćanja 
naknade. 

Odobrenje daje načelnik na temelju 
podnesenog pisanog zahtjeva. 

 
Članak 11. 

 
Načelnik može dati odobrenje za 

korištenje javne površine za Dan Općine 
30. rujna na zahtjev korisnika koji 
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prethodno nije zaključio ugovor sa 
Općinom Pučišća bez obveze zaključenja 
ugovora sa istim i plaćanja naknade. 

Korisniku javne površine dozvoljeno 
je dvostruko proširiti površinu koju koristi 
prema ugovoru na Dan Općine, u dane 
organiziranja pučke fešte ili manifestacije 
zabavnog sadržaja koju sam organizira.   

 
Članak 12. 

 
Parkirališna mjesta koja se daju na 

korištenje bit će posebno označena i 
odreñena u skladu s odredbama Odluke o 
ureñenju prometa na području Općine 
Pučišća i projektom prometne regulacije. 

Ukoliko se postavi zahtjev za dodjelu 
na korištenje javne površine za namjenu 
parkiranja vozila, a da zatražena javna 
površina prethodno nije označena kao 
parkirališno mjesto zahtjevu će se 
udovoljiti ukoliko ne bi bio suprotan 
odredbama Odluke o ureñenju prometa i 
projektu prometne regulacije te ako su  
ispunjeni svi ostali uvjeti iz ove odluke i 
zaključiti ugovor. 

U slučaju zaključenja ugovora o 
korištenju javne površine iz stavka 2. ovog 
članka komunalni redar po zaključenju 
ugovora označit će parkirališno mjesto.  

 
            Članak 13. 

 
 Javna površina daje se na korištenje na 
vrijeme koje se računa na:  
dane, mjesece (računa se kalendarski mjesec), 
a najdulje na jednu godinu (računa se 
kalendarska godina).  
 Nakon isteka ugovora o korištenju 
javne površine korisnik je obvezan predati 
Općini javnu površinu u stanju kakva je bila 
prije početka korištenja, ukoliko nije drugačije 
ugovoreno. 

            Članak 14. 
 

 Općina Pučišća može otkazati ugovor 
o korištenju javne površine u svako doba ako: 
- korisnik koristi javnu površinu protivno 

odredbama ugovora i ove odluke 
- korisnik dodjeljenu javnu površinu da na 

korištenje trećoj osobi 
- korisnik krši odredbe Odluke o 

komunalnom redu, Zakona o buci, Odluke 
o prekršajima protiv javnog reda i mira, 

Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti i 
Odluke o ureñenju prometa 

- se ukaže neodložna potreba za ureñenjem 
javne površine od strane Općine Pučišća 

 Ukoliko Općina Pučišća otkaže ugovor 
o korištenju javne površine zbog potrebe 
ureñenja te javne površine obvezna je 
dotadašnjem korisniku ponuditi zaključenje 
drugog ugovora o korištenju druge lokacije ili 
mu nadoknaditi razmjeran iznos plaćene 
naknade za ono vrijeme za koje neće koristiti 
javnu površinu. 
 U slučaju da Općina Pučišća otkaže 
ugovor o korištenju javne površine, a korisnik 
u roku od 8 dana ne prestane s njenim 
korištenjem, komunalni redar će svojim 
rješenjem naložiti korisniku javne površine 
uklanjanje naprave sa javne površine te 
dovoñenje javne površine u prvobitno stanje. 
  

        Članak 15. 
 

 Korisnik javne površine može otkazati 
ugovor u svako doba i u tom slučaju nema 
pravo na povrat plaćene naknade. 
 

        Članak 16. 
 

 Općina Pučišća nije obvezna korisniku 
javne površine urediti zemljište za postavljanje 
naprave, nabaviti i postaviti napravu te 
osigurati priključke na komunalnu 
infrastrukturu i mrežu za opskrbu električnom 
energijom. 
 

     Članak 17. 
 

 Naknada iz članka 8. ove Odluke plaća 
se temeljem ugovora o korištenju javne 
površine i to u roku od 15 dana od dana 
zaključenja ugovora.  

Plaćanje se može vršiti putem žiro – 
računa ili na blagajni Općine Pučišća. 
Ugovorom se može predvidjeti obročno 
plaćanje naknade pod uvjetom da je 
cjelogodišnji iznos naknade viši od 
4.000,00 kuna. 
Naknada za korištenje javne površine plaća 
se za vrijeme utvrñeno u ugovoru o 
korištenju javne površine bez obzira na 
stvarno vrijeme korištenja javne površine.  
Ugovor o korištenju javne površine ne 
može se zaključiti za vrijeme duže od 
godinu dana. 
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Ugovora o korištenju javne površine ne 
obvezuje ugovorne strane na sklapanje 
ugovora u narednim godinama. 

 
 

 Članak 18. 
 

 Nadzor nad provedbom odredaba ove 
Odluke vrši komunalni redar Općine 
Pučišća. 
 

Članak 19. 
 

 Na zahtjev komunalnog redara 
korisnik je dužan predočiti ugovor o 
korištenju javne površine ili dozvolu i 
dokaz o plaćenoj naknadi. 
 

    Članak 20. 
 

 Ako komunalni redar zatekne osobu 
koja koristi javnu površinu bez ugovora o 
korištenju javne površine upozorit će je na 
obvezu podnošenja zahtjeva i sklapanja 
ugovora. Komunalni redar odrediti će u slučaju 
iz stavka 1. ovog članka privremenu lokaciju i 
dozvoliti korištenje javne površine za taj dan 
pod uvjetom da je osoba podnijela pisani 
zahtjev za dodjelu javne površine na 
korištenje. 
 Ukoliko komunalni redar ponovno 
zatekne istu osobu koja koristi javnu površinu 
bez zaključenog ugovora postupiti će sukladno 
svojim ovlastima kao i odredbama članka 18. i 
20. ove Odluke. 
  

Članak 21. 
 

 Komunalni redar donijeti će rješenje o 
uklanjanju naprava postavljenih na javnu 
površinu u slučajevima: 

- kada se osoba koristi javnom površinom 
bez zaključenog ugovora a prethodno je 
upozorena na obvezu zaključenja ugovora 
ili je ugovor prijevremeno raskinut.  

- kada se korisnik javnom površinom koristi 
protivno odredbama ove odluke i ugovora 
o korištenju javne površine 

 Ako korisnik javne površine ne postupi 
po rješenju iz stavka 1. ovog članka komunalni 
redar odredit će izvršenje rješenja po trećoj 
osobi, a na trošak korisnika javne površine. 
 Uklonjenu napravu sa javne površine 
korisnik je dužan preuzeti u roku od 30 dana 
od dana uklanjanja uz obvezu podmirivanja 

svih obveza po ugovoru o korištenju javne 
površine kao I troškova nastalih prilikom 
uklanjanja i čuvanja naprave. U protivnom će 
se zbog podmirivanja potraživanja po osnovi 
ugovora I troškova uklanjanja i čuvanja 
naprava prodati na javnoj dražbi prema 
odredbama Ovršnog zakona. 
 

Članak 22. 
 

 Novčanom kaznom kaznit će se za 
prekršaj osoba koja: 
 

- koristi javnu površinu bez zaključenog 
ugovora odnosno dozvole, a prethodno je 
upozorena na obvezu zaključenja ugovora 
ili je ugovor prijevremeno raskinut.  

- koristi javnu površinu protivno odredbama 
ove Odluke i/ili ugovora o korištenju javne 
površine 
  

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka izreći će 
se novčana kazna u iznosu od: 
- 5.000,00 do 10.000,00 kuna za pravnu 

osobu 
- 1.000,00 do 5.000,00 kuna za obrtnika i 

osobu koja obavlja drugu samostalnu 
djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja 
njezina obrta ili druge samostalne 
djelatnosti 

- 500,00 do 2.000,00 kuna za fizičku osobu. 
 

Članak 23. 
 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o naknadama za 
korištenje javnih površina na području Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 
2/02, 3/02, 5/04 i 6/04) 
 

Članak 24. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Pučišća. 
 
 
Klasa:372-03/09-01/08 
Ur.broj: 2104/06-01-09-01 
Pučišća, 25. studenog 2009 
     
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Općine Pučišća 
 Ivica Nižetić 
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………………………………………………… 
 Na temelju članka 29. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 
4/09) Općinsko vijeće Općine Pučišća na 
svojoj sjednici održanoj dana 25. studenog 
2009. godine donijelo je 
 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Sporazuma  

 
I. 
 

 Ovim Zaključkom usvaja se Sporazum 
o ureñenju meñusobnih odnosa pri izgradnji i 
korištenju trgovačko-industrijske luke posebne 
namjene u uvali "Veselje" potpisan 25. 
studenog 2009. izmeñu Općine Pučišća i 
Jadrankamena d.d. iz Pučišća. 
 

II. 
 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
objave u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa:350-01/09-01/03 
Ur.broj: 2104/06-01-09-03 
Pučišća, 25. studenog 2009. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
  Općine Pučišća 
  Ivica Nižetić 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 

Na temelju članka 83. Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i računskom 
planu (Narodne novine broj 27/05 i 127/07) i 
članka 29. Statuta Općine Pučišća (Službeni 
glsnik Općine Pučišća br. 4/09) Općinsko 
vijeće Općine Pučišća na svojoj sjednici 
održanoj dana 25. studenog 2009.  godine 
donijelo je 
 

ODLUKU 
o pokriću manjka prihoda na kraju 2008. 

godine 
 
 

Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom utvrñuju se sredstva 
za pokriće manjka prihoda na osnovu 
Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Pučišća 
za 2008. godinu u iznosu 936.538,00 kuna. 
 
 

Članak 2. 
 

 Manjak prihoda iz članka 1. ove 
Odluke pokrit će se prihodima od nefinancijske 
imovine i to u iznosu od 686.538,00 kuna te 
prihodima za posebne namjene u iznosu od 
250.000,00 kuna. 
 
 

Članak 3. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
objave u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa: 400-06/09-01/44 
Ur.broj: 2104/06-01-09-01 
Pučišća, 25. studenog 2009. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
  Općine Pučišća 
  Ivica Nižetić 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
 Na temelju članka 11. Zakona o otpadu 
(Narodne novine 178/04., 111/06. i 110/07.) i 
članka 29. Statuta Općine Pučišća (Službeni 
glasnik Općine Pučišća br. 4/09) Općinsko 
vijeće Općine Pučišća na sjednici održanoj 
dana 25. studenog 2009. donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o usvajanju Plana gospodarenja otpadom  

Općine Pučišća za razdoblje do 2015. godine 
 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom usvaja se Plan 
gospodarenja otpadom Općine Pučišća za 
razdoblje do 2015. godine. 
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Članak 2. 
 

 Plan gospodarenja otpadom iz članka 
1. ove Odluke sastavni je njezin dio i nalazi se 
u privitku. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Članak 3. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Pučišća. 
 
Klasa: 351-01/09-01/06 
Ur.broj: 2104/06-01-09-09 
Pučišća, 25. studenog 2009. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
  Općine Pučišća 
  Ivica Nižetić 
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