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SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE PUČIŠĆA 

 
GODINA XVI        PUČIŠĆA      29. PROSINCA        BROJ 7/09      ISSN        1331-9795 
  
 
 
 
 
 

        
Na temelju članka 30. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (Narodne 
novine br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 
Uredba 110/04) te članka  29. Statuta 
Općine  Pučišća (Službeni  glasnik Općine  
Pučišća br. 4/09), Općinsko  vijeće Općine  
Pučišća  na  svojoj sjednici održanoj  dana 
29. prosinca 2009. g. donijelo  je   
 
 

PROGRAM 
gradnje  objekata i  ureñaja  komunalne  

infrastrukture u  Općini  Pučišća  za   
2010. godinu 

 
OPĆE  ODREDBE 

 
Članak  1. 

 
 Ovim  Programom  odreñuje  se  
izgradnja  objekata  i  ureñaja  komunalne  
infrastrukture na  području  Općine  
Pučišća za  2010.  godinu za:  

 
- javne  površine 
- nerazvrstane  ceste 
- javnu  rasvjetu 
- groblje 
- odvodnju i  pročišćavanje 

otpadnih  voda 
 

Ovim  Programom odreñuje  se  
opis  poslova s  procjenom  
troškova za  gradnju  objekata i 
ureñaja  komunalne infrastrukture 
iz  stavka 1. ovog  članka te  iskaz 
financijskih  sredstava potrebnih za 
ostvarivanje programa  s  naznakom 
izvora  financiranja. 

 
NERAZVRSTANE  CESTE 

 
Članak 2. 

  
 Izgradnja prometnog priključka 
gospodarske zone Brdarina na županijsku 
cestu. 

Potrebna financijska sredstva -  
300.000,00  kuna. 

Izvori sredstava -  općinski  
Proračun,  Splitsko-dalmatinska  županija.  
 
JAVNE POVRŠINE 

 
Članak 3. 

 
 Izgradnja malonogometnog 
igrališta u Pražnicama.  
 Potrebna financijska sredstva – 
90.000,00 kuna. 
 Izvori sredstava – općinski 
Proračun, Splitsko-dalmatinska županija.  
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Članak 4. 
 
 Glavni mjesni trg u Gornjem 
Humcu - izgradnja i ureñenje 
 Potrebna financijska sredstva – 
800.000,00 kuna. 
 Izvori sredstava – općinski 
Proračun, Splitsko-dalmatinska županija, 
Ministarstvo mora, prometa i 
infrastrukture, Fond za regionalni razvoj. 
 Projekt luke Pučišća, izrada 
projektne dokumentacije. 
 Potrebna financijska sredstva - 
100.000,00 kuna. 
 Izvori sredstava - Splitsko-
dalmatinska županija. 
 
 
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 
OTPADNIH VODA 
 

Članak 5. 
 
 Izgradnja sustava odvodnje 
otpadnih voda.   
 Potrebna financijska sredstva – 
50.000,00 kuna. 
 Izvori sredstava – općinski 
Proračun, Hrvatske vode. 

 
  
JAVNA  RASVJETA 
 

Članak 6. 
 

Postavljanje  rasvjetnih stupova u 
mjestu Pučišća. 

Potrebna financijska sredstva -  
150.000,00  kuna. 

Izvori sredstava -  općinski  
Proračun  i Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost. 

 
 

GROBLJE 
Članak 7. 

 

 Proširenje groblja  u Pražnicama - 
projektna dokumentacija. 

Potrebna financijska sredstva - 
10.000,00 kuna. 

Izvori sredstava -  općinski 
Proračun 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 8. 
 

Ovaj  Program stupa  na  snagu  1. 
siječnja 2010. godine i objavit će se  u  
Službenom  glasniku  Općine  Pučišća. 

 
Klasa: 363-01/09-01/40 
Ur.broj: 2104/06-02-09-01 
Pučišća, 29. prosinca 2009. g. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća               

 Općine Pučišća 
 Ivica Nižetić 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................ 

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona 
o komunalnom gospodarstvu (Narodne 
novine br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 
Uredba 110/04) i članka 29. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća 
br. 4/09) Općinsko vijeće Općine Pučišća 
na svojoj sjednici održanoj dana 29. 
prosinca 2009. g. donijelo je 
 
 

PROGRAM  
održavanja komunalne infrastrukture 

za djelatnosti iz članka 19. st. 1.  Zakona 
o komunalnom gospodarstvu u 2010. 

godini u Općini Pučišća 
 
 

Članak 1. 
 

 Ovim Programom odreñuje se 
održavanje komunalne infrastrukture u 
2010. godini na području Općine Pučišća 
za komunalne djelatnosti: 
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- odvodnja atmosferskih voda 
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi 
na čišćenje javnih površina 
- održavanje javnih površina 
- održavanje nerazvrstanih cesta 
- održavanje groblja 
- javna rasvjeta 
 
 Programom iz stavka 1. ovog 
članka utvrñuje se opis i opseg poslova 
održavanja s procjenom pojedinih troškova 
po djelatnostima te iskaz financijskih 
sredstava potrebnih za ostvarivanje 
Programa s naznakom izvora financiranja. 
 
 

Članak 2. 
 
 U 2010. godini održavanje 
komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog 
Programa u Općini Pučišća obuhvaća: 
 
1. odvodnju atmosferskih voda i to: 
    - redovno čišćenje slivnika u mjestima 
Pučišća, Pražnica i Gornji Humac 
    - redovno čišćenje kanala za odvodnju 
atmosferskih voda u mjestu Pučišća 
Potrebna financijska sredstva za navedene 
radove predviñaju se u iznosu 2.000,00 
kuna, a osigurat će se iz sredstava 
komunalne naknade. 
 
2. održavanje čistoće u dijelu koji se 
odnosi na čišćenje javnih površina i to: 
    - ručno pometanje i čišćenje trgova, 
dječjih igrališta, javno-prometnih površina 
u mjestu Pučišća, Pražnica i Gornji Humac 
svakodnevno, 
     - mehaničko pranje javnih površina u 
mjestu Pučišća tijekom ljeta dva puta 
tjedno, 
     - ručno pometanje i čišćenje plaža u 
ljetnom periodu u mjestu Pučišća, 
     - čišćenje zelenih površina u mjestu 
Pučišća jedanput tjedno, 
Financijska sredstva potrebna za navedene 
radove predviñaju se u iznosu 1.000,00 
kuna, a osigurat će se iz sredstava 
komunalne naknade. 

  
3. održavanje javnih površina i to: 
    - saniranje oštećenog pločnika u 
mjestima Pučišća, Pražnica i Gornji 
Humac - 10.000,00 kuna       
    - ureñenje plaža i kupališta u mjestu 
Pučišća - 40.000,00 kuna 
    - obrezivanje stabala ručno u veljači (50 
stabala) 
    - redovna košnja trave mehaničkom 
kosilicom  
    - uklanjanje suhih stabala i sadnja novih 
uz obalu 
    - održavanje klupa i košarica za smeće 
(bojanje, popravci)  
    - obnova zelenila u svibnju na Trgu 
Hrvatski skup u Pučišćima 
Ukupna financijska sredstva za potrebe iz 
točke 3. ovog Programa predviñaju se u 
iznosu od 55.000,00 kn, a osigurat će se iz 
sredstava komunalne naknade. 
 
4. Održavanje nerazvrstanih cesta i to: 
    - strojno ravnanje cesta u mjestima 
Pučišća, Pražnica i Gornji Humac - 
250.000,00 kuna 
    - ureñenje ceste Punta - 500.000,00 kuna 
Ukupna financijska sredstva za potrebe iz 
točke 4. ovog Programa predviñaju se u 
iznosu od 750.000,00 kuna, a osigurat će 
se iz sredstava komunalne naknade i 
proračuna Splitsko-dalmatinske županije. 
 
5. Održavanje groblja 
    - čišćenje i pometanje groblja u 
Pučišćima, Pražnicama i Gornjem Humcu 
dva puta tjedno     
    - mehaničko košenje trave jedanput 
mjesečno 
    - bojanje željeznih vrata jedanput 
godišnje 
    - saniranje oštećenog kamenog pločnika 
Financijska sredstva za potrebe iz točke 5. 
ovog Programa predviñaju se u iznosu od 
10.000,00 kuna, a osigurat će se iz 
sredstava komunalne naknade. 
 
6. Javna rasvjeta 
    - redovna zamjena rasvjetnih tijela 
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Financijska sredstva za potrebe iz točke 6. 
ovog Programa predviñaju se u iznosu od 
120.000,00 kuna, a osigurat će se iz 
sredstava komunalne naknade i drugih 
izvora. 
  

Članak 3. 
 

 Ovaj Program stupa na snagu 1. 
siječnja 2010. g. i objavit će se u 
Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
Klasa: 363-01/09-01/39 
Ur.broj: 2104/06-02-09-01 
Pučišća, 29. prosinca 2009. g. 

a 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Općine Pučišća 
 Ivica Nižetić 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
 Na temelju članka 9a. Zakona o 
financiranju javnih potreba u kulturi 
(Narodne novine br. 47/90 i 27/93) te 
članka 29. Statuta Općine Pučišća 
(Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09) 
Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 
sjednici održanoj dana 29. prosinca 2009. 
donijelo je 
 

PROGRAM  
javnih potreba u kulturi za 2010. g.  

na području Općine Pučišća 
 

UVOD 
I. 

 
 Obavljanje djelatnosti kulture i 
način financiranja regulirani su Zakonom o 
financiranju javnih potreba u  kulturi 
(Narodne novine br. 4/90 i 27/93), 
Zakonom o ustanovama (Narodne novine 
br. 76/93, 29/97 i 47/99) te posebnim 
zakonima koji ureñuju pojedine djelatnosti 

kulture (Zakon o knjižnicama, Zakon o 
pravima samostalnih umjetnika i poticanju 
kulturnog i umjetničkog stvaralaštva). 
 U skladu sa Zakonom o 
financiranju javnih potreba u kulturi 
raspisan je javni poziv za podnošenje 
zahtjeva za financiranje javnih potreba u 
kulturi u 2010. g. u Općini Pučišća. Općina 
Pučišća zaprimila je četiri zahtjeva. 
Polazeći od zakona i utvrñenih kriterija 
kao i financijskih sposobnosti općinskog 
proračuna izvršena je procjena i odabir 
programa i projekata koji su uvršteni u 
ovaj Program. 
 

II. 
 

 Ovim Programom stvaraju se uvjeti 
za zadovoljavanje potreba u sljedećim 
područjima kulturnih djelatnosti: 

- zaštita i očuvanje kulturnih dobara 
- knjižnična djelatnost 
- glazbena djelatnosti 
- scenska djelatnost 
- izložbena i likovna djelatnost 

 
III. 

 
 Svrha i cilj Programa su poticanje 
kulturnog stvaralaštva te omogućavanje 
ustanovama u kulturi, kulturnim udrugama 
i pojedincima djelovanje i stvaranje na 
kulturnom planu a samim time promicanje 
kulture, obogaćivanje kulturne baštine, 
razvijanje i unapreñenje kulturnog života  
kao i turističke ponude Općine Pučišća.  
 

IV. 
 

 U skladu sa Zakonom o proračunu 
ukupno planirana sredstva za djelatnost 
kulture za 2010. godinu u iznosu od 
345.100,00 kuna rasporeñena su na dva 
programa prema nositeljima: 
 

1. Program javnih potreba u kulturi 
(ustanove - knjižnica) 

Nositelj ovog programa je Narodna 
knjižnica "Hrvatski skup" u Pučišćima. 
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Na financiranje ovog programa odnosi 
se 205.100,00 kuna i obuhvaća sljedeće 
aktivnosti: 
 
Redovna djelatnost knjižnice 
- plaće zaposlenih 173.600,00 kuna 
- ostali rashodi za zaposlene 

2.500,00 kuna 
- materijalni rashodi 9.000,00 kuna 
Opremanje Knjižnice: 
- nabava knjiga 20.000,00 kuna 
 
2. Program nezavisne produkcije 

(udruge i ostalo) 
 Za program nezavisne produkcije 
putem kojeg se iz svih područja 
kulturne djelatnosti realiziraju razni 
projekti planirana sredstva iznose 
140.000,00 kuna. Obuhvaćaju 
prvenstveno projekte koji nisu 
organizirani kroz rad Knjižnice, a 
odnose se na amaterizam, film, 
kazališne predstave, glazbene 
manifestacije i dr. 
 Nositelji programa su različite 
umjetničke i druge udruge te druge 
institucije s područja kulture i to kako 
slijedi: 
 - glazbena udruga 
"Brassčuta"………….10.000,00 kuna 
 - klapa 
"Volat"……………..10.000,00 kuna 
 - radio klub "Vidova gora", 
primopredajna sekcija 
Pučišća……………….5.000,00 kuna 
 - zimska glazbena 
škola………………15.000,00 kuna 
 - materijalni rashodi (ostale potrebe 
vezane uz kulturna dogañanja na 
području Općine 
Pučišća……………..100.000,00 kuna 

 
V. 
 

 O utrošku odobrenih sredstava 
ustanove,  udruge i druge institucije 
dužne su podnositi polugodišnja i 
godišnja izvješća načelniku. 

 
 

VI. 
 

 Ovaj Program stupa na snagu 1. 
siječnja 2010. godine i objavit će se u 
Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
Klasa: 400-06/09-01/42 
Ur.broj: 2104/06-02-09-07 
Pučišća, 29. prosinca 2009. g. 
     
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Općine Pučišća 
 Ivica Nižetić 

 
 
 
 
 
 

 
…………………………………….

 Na temelju članka 39. stavak 2. 
Zakona o športu (Narodne novine br. 
111/97 i 13/98) i članka 29. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća 
br. 4/09) Općinsko vijeće Općine Pučišća 
na svojoj  sjednici održanoj dana 29. 
prosinca 2009. g. donijelo je 
 

 
PROGRAM 

javnih potreba u športu za 2010. g. 
na području Općine Pučišća 

 
 

UVOD 
Članak 1. 

 
 Ustavom RH utvrñena je obveza 
države da potiče skrb o športu. Stoga 
Općina Pučišća sredstvima iz proračuna 
sufinancira športsku djelatnost, a 
Programom javnih potreba u športu Općina 
Pučišća iskazuje svoje opredjeljenje u ovoj 
djelatnosti. 
 Šport pridonosi zdravom životu 
grañana, odgoju i obrazovanju te 
gospodarskom razvoju društva, a činitelj je 
humanih odnosa meñu ljudima. Bavljenje 
športom, njegova promidžba športskim 
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priredbama i postizanje vrhunskih rezultata 
osnovni su motivi ulaganja u šport svakoj 
naprednoj sredini. 
 Športska djelatnost jest 
dobrovoljna, ali ona je civilizacijsko 
dostignuće utemeljeno na ljudskim 
potrebama i sposobnostima, etičkim 
načelima te znanstvenim spoznajama. 
Stoga je to posvuda društvena djelatnost od 
posebna interesa za općinu i državu. 
 
PROGRAMSKI CILJEVI 
 

Članak 2. 
 

 Osnovni ciljevi Programa javnih 
potreba u športu Općine Pučišća koji se 
financira sredstvima općinskog proračuna 
su: 

- ulaganje u razvoj mladih 
sportaša radi stvaranja široke 
kvalitativne osnove kao uvjeta 
daljnjega napretka odnosno 
očuvanja dosignute razine 
kvalitete športa u Općini 
Pučišća; 

- poticanje uključivanja u šport 
što većeg broja grañana osobito 
djece i mladeži. 

Ostvarenje ovih ciljeva kojima 
treba dodati i skrb o svim športskim 
objektima Općine Pučišća postiže 
se programskim kriterijima u 
okvirima proračunskih mogućnosti. 
Kriteriji osiguravaju potporu onim 
segmentima športa koji su prisutniji 
u promicanju općinskog športa, ali 
se ne zanemaruje niti stvaranje 
široke osnove kao preduvjet buduće 
kvalitete športa u Općini. 
 

                         OSNOVE PROGRAMSKIH KRITERIJA 
 

Članak 3. 
 

Postavljanje kriterija odnosno 
kategorizacija športova provodi se 
radi kvalitetnijeg praćenja onih 
športova i klubova koji svojim 
rezultatima, masovnošću, 

popularnošću i organiziranošću to 
zaslužuju. 
 

                     PROGRAMSKA PODRUČJA 
  

Članak 4. 
 

      Javne su potrebe u športu 
odreñene kao "aktivnosti, poslovi i 
djelatnosti od  značaja za jedinicu 
lokalne samouprave" u svezi s: 

 
1. poticanjem i promicanjem športa 
2. provoñenjem športskih aktivnosti 

djece, mladeži i studenata; 
3. djelovanjem športskih udruga, 

športskih zajednica i saveza; 
4. športskom pripremom, domaćim i 

meñunarodnim natjecanjima te općom i 
posebnom zdravstvenom zaštitom 
športaša 

5. zapošljavanjem osoba za obavljanje 
stručnih poslova u športu 

6. športsko-rekreacijskim aktivnostima 
grañana 

7. športskim aktivnostima osoba s 
teškoćama u razvoju i osoba s 
invaliditetom 

8. planiranjem izgradnje, održavanja i 
korištenja športskih grañevina 
značajnih za jedinicu lokalne 
samouprave 

9. provoñenjem i financiranjem 
znanstvenih i razvojnih projekata, 
elaborata i studija u funkciji razvoja 
športa 

 
Članak 5. 

 
 Polazeći od naprijed navedenih 
programskih ciljeva i kriterija te 
uvažavajući programska područja, Općina 
Pučišća za javne potrebe u športu u 2010. 
godini osigurati će sredstva u Proračunu, 
sukladno svojim fiskalnim mogućnostima, 
u ukupnoj visini od 140.000,00 kuna. 

 
Članak 6. 
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 Dio navedenih sredstva rasporedit 
će se športskim klubovima na području 
Općine Pučišća koji čine bazu sportske-
rekreacijske aktivnosti na području Općine. 
 Predviñena sredstva rasporedit će 
se uz sklapanje posebnih ugovora. 
Sufinanciranjem ukupnih programa 
klubova nastoji se podržati i promicati 
stručni rad sa sportašima i djecom kao i 
sustav treniranja i natjecanja koji 
podruzumjeva putne i organizacijske 
troškove te skrb o registraciji i statusu 
sportaša. 
 Sredstva će se rasporediti prema 
kriteriju razvijenosti sustava natjecanja 
odnosno ranga natjecanja i kvaliteti  i 
masovnosti pojedinog športa i to kako 
slijedi: 
 
- vaterpolo klub 
„Pučišća“...............................25.000,00 kn 
- malonogometni klub 
„Prožnica“..............................10.000,00 kn 
- karate klub „Brač“, sekcija 
Pučišća.....................................8.000,00 kn 
- nogometni klub „Postira 
sardi“........................................5.000,00 kn 
- boćarski klub "Sutvid-
Brač"........................................2.000,00 kn 
 

 
Članak 7. 

 
 Kako bi se osigurala materijalna 
osnova općinskog športa koja je bitan 
faktor u promicanju i podizanju kvalitete 
športskih aktivnosti, Općina Pučišća dio 
sredstava namijeniti će izgradnji i 
održavanju športskih objekata. Cilj je da 
objekti zadovoljavaju odreñene standarde 
opremljenosti i funkcionalnosti kako bi se 
na njima mogao kvalitetno odvijati dijelom 
natjecateljski, a dijelom rekreacijski 
športski program. 
Sukladno tome Općina Pučišća predviña 
izdvojiti skredstva za: 
- izgradnju malonogometnog igrališta u 
Pražnicama u visini od 90.000,00 kuna. 

 
Članak 8. 

 Svi korisnici ovog Programa dužni 
su podnositi polugodišnja i godišnja 
izvješća načelniku o utrošku odobrenih 
sredstava. 
 

Članak 9. 
 

 Ovaj Program stupa na snagu  1. 
siječnja 2010. godine i objavit će se u 
Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa: 400-06/09-01/42 
Ur.broj: 2104/06-02-09-08 
Pučišća, 29. prosinac 2009. g. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Općine Pučišća 
 Ivica Nižetić 
 

 
 
 
 
 
 
………………………………………….... 
 Na temelju članka 45. Zakona o 
vatrogastvu (Narodne novine br. 139/04 - 
pročišćeni tekst) te članka 29. Statuta 
Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine 
Pučišća br. 4/09) Općinsko vijeće Općine 
Pučišća na svojoj  sjednici održanoj dana 
29. prosinca 2009. g donijelo je 
 

 
PROGRAM  

javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u 
Općini Pučišća u 2010. godini 

 
I. 
 

 Općina Pučišća obvezna je 
temeljem Zakona o vatrogastvu i Zakona o 
zaštiti i spašavanju skrbiti za učinkovitu 
protupožarnu zaštitu na svom području. 
 Protupožarna zaštita prvenstveno 
obuhvaća vatrogasnu djelatnost  koja 
predstavlja sudjelovanje u provedbi 
preventivnih mjera zaštite od požara i 
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eksplozija, gašenje požara i spašavanje 
ljudi i imovine ugroženih požarom  i 
eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u 
nezgodama i opasnim situacijama te 
obavljanje drugih poslova u ekološkim i 
drugim nesrećama. 
 Dobrovoljna vatrogasna društva 
mogu osim vatrogasne djelatnosti obavljati 
gospodarske i društvene djelatnosti 
(održavanje vozila, organizacija kulturnih i 
športskih priredbi, prijevoz robe i sl.) koje 
su u svezi s obavljanjem vatrogasne 
djelatnosti sukladno odredbama posebnih 
propisa, ako se time ne umanjuje 
intervencijska spremnost dobrovoljnog 
vatrogasnog društva. 
 Vatrogasna djelatnost je stručna i 
humanitarna djelatnost od interesa za 
Republiku Hrvatsku i Općinu. 

 
 

II. 
 
 Ovim Programom utvrñuju se javne 
potrebe u protupožarnoj zaštiti u Općini 
Pučišća za 2010. godinu i sredstva za 
financiranje tih potreba koja se osiguravaju 
u Proračunu Općine Pučišća za 2010. 
godinu u ukupnoj visini od 402.000,00 
kuna kako slijedi: 
 

- financiranje djelatnosti 
dobrovoljnog vatrogasnog društva 
„Pučišća“ u iznosu od................... 
...........................400.000,00 kuna; 

- financiranje troškova telefona 
državnoj interventnoj vatrogasnoj 
postrojbi koja je smještena tijekom 
ljeta na području Općine Pučišća u 
iznosu od.................2.000,00 kuna. 

 
 

III. 
 

 Ovaj Program stupa na snagu 1. 
siječnja 2010. godine i objavit će se u 
Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
 

Klasa: 214-01/09-01/05 
Ur. broj: 2104/06-02-09-01 
Pučišća, 29. prosinca 2009. g. 
     
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Općine Pučišća 
 Ivica Nižetić 
 
 
 
 
 
 
..................................................................... 
 Na temelju članka 7. Zakona o 
socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 73/97, 
27/01 i 59/01) i članka 29. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća 
br. 4/09) Općinsko vijeće Općine Pučišća 
na svojoj sjednici održanoj dana 29. 
prosinca 2009. g. donijelo je 
 
 

PROGRAM  
socijalne skrbi Općine Pučišća u 2010. g.  
 
SVRHA PROGRAMA 
 

I. 
 

Programom socijalne skrbi osigurava se 
zaštita i pomaganje osoba koje su socijalno 
ugrožene, nemoćne ili se radi o osobama 
koje same ili uz pomoć članova obitelji ne 
mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog 
nepovoljnih osobnih, gospodarskih, 
socijalnih i drugih okolnosti.   
 
Cilj Programa socijalne skrbi je podizanje 
općeg životnog standarda grañana i 
njihovih obitelji, osiguravanje potrebnih 
sredstava za život i pružanje usluga 
pojedincima koji se uslijed društvenih ili 
prirodnih uzroka nalaze u posebnom stanju 
potrebe za društvenom pomoći. 
 
Općina Pučišća će aktivnosti na planu 
socijalne skrbi ostvariti putem ovog 
Programa kroz koji će odrediti mjere i 
oblike socijalne skrbi te kategorije 
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korisnika, a prema mogućnostima i 
sredstvima planiranim u Proračunu za 
2010. godinu 
 
Program je sastavljen iz dva dijela: 
- prvi dio se odnosi na prikaz aktivnosti 
Općine Pučišća na planu socijalne skrbi 
tijekom 2010. godine, a u drugom dijelu 
izloženi su kriteriji i postupak za 
ostvarivanje prava na socijalnu skrb. 
 
OPIS PROGRAMA 
 

II. 
 

Oblici socijalne pomoći su: 
 
- jednokratna novčana pomoć                                                                                                    
-  pomoć za novoroñeno dijete 
 
Izdaci za jednokratnu novčanu pomoć i 
pomoć za novoroñeno dijete osiguravaju se 
u programu novčane pomoći, glava 33 
Proračuna Općine Pučišća.  
 
Sredstva za realizaciju ovog Programa za 
2010. godinu utvrñuju se u sveukupnom 
iznosu od 70.000,00 kuna i to kako slijedi: 
 
- jednokratna novčana 
pomoć...................................10.000,00 kn 
- pomoć za novoroñeno 
dijete.....................................60.000,00 kn 
 
 
KRITERIJI I POSTUPAK DODJELE 
SOCIJALNE POMOĆI 
 

III. 
 

- jednokratna novčana pomoć - 
 

Jednokratna novčana pomoć može se 
odobriti samcu ili obitelji koji zbog 
trenutačnih okolnosti (npr. roñenja djeteta, 
školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana 
obitelji, elementarnih nepogoda i slično), 
prema ocjeni načelnika, nisu u mogućnosti 
djelomično ili u cijelosti zadovoljiti 
osnovne životne potrebe. 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć i 
iznos pomoći na zahtjev podnositelja u 
svakom pojedinom slučaju utvrñuje svojim 
zaključkom načelnik. 
 

- pomoć za novoroñeno dijete - 
  

Pravo na pomoć za novoroñeno dijete 
ostvaruju roditelji novoroñenog djeteta sa 
prebivalištem na području Općine Pučišća 
u iznosu od 2.500,00 kn po djetetu, a 
roditelji novoroñenog djeteta koji već 
imaju troje djece ostvaruju pravo na pomoć 
za četvrto i svako daljnje dijete u iznosu od 
5.000,00 kuna po djetetu. 
Pravo na pomoć za novoroñeno dijete 
utvrñuje se u upravnom postupku 
rješenjem pročelnika.  
 

IV. 
 

 Ovaj Program stupa na snagu 1. 
siječnja 2010. g. i objavit će se u  
Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa: 550-01/09-01/35 
Ur.broj: 2104/06-02-09-01  
Pučišća, 29. prosinca 2009. g. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća  
 Općine Pučišća 
 Ivica Nižetić 

 
  
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
 Na temelju članka 28. Zakona o 
zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 
174/04 i 79/07) i članka 29. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća 
br. 4/09) Općinsko vijeće Općine Pučišća 
na svojoj sjednici održanoj dana 29. 
prosinca 2009. g. donijelo je 
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ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i 

spašavanja na području Općine Pučišća 
za 2009. godinu  

 
 

Članak 1. 
 

 Usvaja se Izvješće o stanju zaštite i 
spašavanja na području Općine Pučišća za 
2009. godinu. 
 

Članak 2. 
 

 Ovaj Zaključak objavit će se u 
Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
 
Klasa: 810-01/09-01/12 
Ur.broj: 2104/06-02-09-03 
Pučišća, 29. prosinca 2009. g. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Općine Pučišća 
 Ivica Nižetić 
 
 
  
 
      
 
 
……………………………………………. 
 Na temelju članka 28. Zakona o 
zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 
174/04 i 79/07) i članka 29. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća 
br. 4/09) Općinsko vijeće Općine Pučišća 
na svojoj sjednici održanoj dana 29. 
prosinca 2009. g. donijelo je 

 
 

Smjernice 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine Pučišća 

za 2010. g. 
 
 

1. Definiranje sudionika zaštite i 
spašavanja na području Općine 
Pučišća i umrežavanje sustava 
zaštite i spašavanja 

 
Cilj: difiniranje snaga i materijalno 

tehničkih sredstava kojima Općina Pučišća 
raspolaže u sluačju pojave ugroze i 
uspostava sustava javnih ovlasti i 
nadležnosti, odnosno jedinstvene 
koordinacije djelovanja sustava. 
 Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju 
sudionici zaštite i spašavanja su: 

- fizičke i pravne osobe, 
- izvršna i predstavnička tijela 

jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, 

- središnja tijela državne uprave, 
- operativne snage, kao izvršni dio 

sustava zaštite i spašavanja. 
Jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, u okviru 
svojih prava i obveza utvrñenih 
Ustavom i zakonom ureñuju, planiraju, 
organiziraju, financiraju i provode 
zaštitu i spašavanje. Temeljem 
spomenutih propisa Općina Pučišća 
ima obvezu osigurati uvjete za 
premještanje, zbrinjavanje i sklanjanje 
kao i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i 
spašavanju ljudi i imovine. 
U cilju učinkovitog i racionalnog 
izvršavanja tih zadaća potrebno je: 
- definirati resurse 
- izvršioce 
- provesti usklañivanje djelovanja svih 
snaga. 

 
 

2. Opremanje, osposobljavanje i 
usavršavanje operativnih snaga 
zaštite i spašavanja 

 
Cilj: povećanje i unapreñenje 
osposobljenosti i razvoj operativnih 
snaga za reagiranje u nesrećama. 
Operativne snage zaštite i spašavanja 
sastoje se od službi i postrojbi pravnih 
osoba i središnjih tijela državne uprave 
koje se zaštitom i spašavanjem bave u 
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svojoj redovitoj djelatnosti, vatrogasnih 
zapovjedništava i postrojbi, službi i 
postrojbi DUZS, stožera zaštite i 
spašavanja, službi, zapovjedništava i 
postrojbi civilne zaštite. 
 
Službe i postrojbe pravnih osoba i 
središnjih tijela državne uprave koje se 
zaštitom i spašavanjem bave u svojoj 
redovitoj djelatnosti: 
- definirati snage, raspoloživa 

materijalno tehnička sredstva i 
potrebe (za dodatnom opremom, 
usavršavanjem, obukom, vježbama 
i sl.). 

 
Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe: 
- izvršiti opremanje, osposobljavanje 

i usavršavanje prema planovima 
zaštite od požara. 

 
Stožer zaštite i spašavanja: 
- konstantno provoñenje 

organiziranja sustava zaštite i 
spašavanja, 

- praćenja, planiranja i usklañivanja 
aktivnosti sustava zaštite i 
spašavanja, 

- zapovjedanje snagama zaštite i 
spašavanja u slučaju ukazane 
potrebe, 

- obuka članova stožera zaštite i 
spašavanja u skladu sa planom i 
programom obuke stožera zaštite i 
spašavanja, 

- opremanje članova stožera zaštite i 
spašavanja osobnom i skupnom 
opremom u skladu sa raspoloživim 
sredstvima predviñenim 
Proračunom. 

 
Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite: 

- u suradnji sa Državnom upravom 
za zaštitu i spašavanje planirati 
izvoñenje jednodnevnog 
smotriranja (maksimalno trajanje 
do 4 sata) obveznika postrojbi 
civilne zaštite Općine Pučišća 
neradnim danom (subota) u 
razdoblju od ožujka do kraja 

svibnja 2010. g. Za te potrebe u 
Proračunu osigurati sredstva za 
naknadu putnih troškova i troškova 
pozivanja obveznika. 

- nastaviti opremanje postrojbi 
civilne zaštite osobnom i skupnom 
opremom u skladu sa raspoloživim 
sredstvima predviñenim 
Proračunom, a prema planu 
opremanja odobrenom od stožera 
zaštite i spašavanja Općine Pučišća. 

 
3. Izvršenje zadaća u skladu sa 

Programom aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 
2010. godini. 
 
Cilj: stalno unapreñenje 
protupožarne zaštite šuma i 
otvorenih prostora. 
 
Programom aktivnosti utvrñuju se 
konkretni zadaci na kojima su se 
predstavnička tijela županija, 
gradova, općina, pojedina 
ministarstva, državne upravne 
organizacije, javna poduzeća, 
ustanove dužna posebno angažirati 
tijekom godine u cilju preventivne 
aktivnosti i uspostavljanja 
učinkovite organizacije u sustavu 
zaštite od požara, osobito zaštite od 
šumskih i drugih požara otvorenih 
prostora. . 

 
4. Usvajanju procjene ugroženosti i 

planova zaštite i spašavanja 
 
 Cilj: donošenje temeljnog 
dokumenta na razini općine iz područja 
zaštite i spašavanja 
  
- općinski načelnik sukladno članku 

29. Zakona o zaštiti i spašavanju 
predlaže Općinskom vijeću nacrt 
Procjene ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša Općine Pučišća kao i nacrt 
Plana zaštite i spašavanja. 
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Općinsko vijeće kao predstavničko 
tijelo donosi citirane dokumente.  

 
5. Financiranje sustava zaštite i 

spašavanja 
Cilj: racionalno, funkcionalno i 
učikovito djelovanje sustava zštite i 
spašavanja. 
Prema članku 28. Zakona o zaštiti i 
spašavanju potrebno je utvrditi 
izvore i način financiranja sustava 
zaštite i spašavanja na području 
Općine. Stoga je u Proračunu 
Općine u skladu sa ostalim 
propisima potrebno ugraditi 
slijedeće stavke: 

- sredstva za vatrogastvo (predvidjeti 
sredstva sukladno zakonu o 
vatrogastvu) 

- sredstva za razne udruge koje se 
bave zaštitom i spašavanjem na 
području Općine (crveni križ, 
gorska služba spašavanja, udruga 
lovaca i sl.) 

- sredstva za provoñenje zaštite i 
spašavanja (edukacija, opremanje, 
intelektualne usluge, promidžba, 
vježbe, djelovanje snaga i sl.). 

 
6. Sustav uzbunjivanja grañana 

Cilj: uspostava sustava 
uzbunjivanja 
- Prema Zakonu o zaštiti i 
spašavanju vlasnici i korisnici 
objekata u kojima se okuplja veći 
broj ljudi (škole, vrtići...) dužni su 
uspostaviti i održavati odgovarajući 
sustav uzbunjivanja grañana te ga 
povezati sa jedinstvenim Državnim 
centrom 112. Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje obavlja poslove 
obavješćivanja i uzbunjivanja 

stanovništva i koordinira 
jedinstveni sustav uzbunjivanja. 

     - Istaknuti obavijest o telefonskom 
broju i znakove za uzbunjivanje na 
vidljivom mjestu na svim javnim 
ustanovama i stambenim zgradama. 
     - U suradnji sa Državnom upravom 
za zaštitu i spašavanje i korisnicima 
prostora nadograditi i umrežiti sustav. 
7. Edukacija stanovništva na području 

zaštite i spašavanja 
Cilj: podizanje razine svijesti 
grañana kao sudionicima sustava 
zaštite i spašavanja 
Nesreća bilo kojeg oblika i obima 
rijetko koga ostavlja ravnodušnim. 
Ljudi u takvim situacijama različito 
reagiraju, meñutim većine ne zna 
kako privilno reagirati što ponekad 
može imati kobne poslijedice. U 
pravcu postizanja privilnog 
postupanja i smanjenja štete 
potebno je konstantno educirati 
stanovništvo te je tako potreno: 

- provoñenje informiranja grañana 
putem sredstava javnog 
informiranja, 

- provoñenje informiranja grañana 
kroz rad mjesnih odbora i drugih 
tijela Općine, 

- prezentacije rada redovnih snaga 
zaštite i spašavanja. 

 
Klasa: 810-01/09-01/12 
Ur.broj: 2104/06-02-09-02 
Pučišća, 29. prosinca 2009. g. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Općine Pučišća 
 Ivica Nižetić 
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……………………………………………... 
 Na temelju članka 9. Zakona o 
naseljima (Narodne novine br. 54/88) i 
članka 29. Statuta Općine Pučišća (Službeni 
glasnik Općine Pučišća br. 4/09) Općinsko 
vijeće Općine Pučišća na svojoj sjednici 
održanoj dana 29. prosinca 2009. donijelo je 
 
 
 

ODLUKU 
o imenovanju ulica, trgova i mostova u 

naselju Pučišća 
 
 

Članak 1. 
 

 U naselju Pučišća imenuju se ulice, 
trgovi i mostovi kako je prikazano u tabeli: 

 
 
 
 

REDNI 
BROJ 

NAZIV ULICE SKRAĆENI  
NAZIV 

OPIS - LOKACIJA 

   
  1. 

 
Brdarina 

 
Brdarina 

šire područje od glavnog 
križanja - rotora prema zapadu 

   
  2. 

 
Tolija 

 
Tolija 

od kuće Kate Cicarelli do kuće 
D. Eterović-Tranj i dalje do rotora 

  3. Obala Trifuna 
Bokanića 

 
Trifuna Bokanića 

 
od kaštila Aquila do Velog mosta 

  
  4. 

 
Ulica Vicka Prodića 

 
Vicka Prodića 

 
od kaštila Žuvetić do rotora 

   
  5. 

 
Put Gospe Lurdske 

 
Gospe Lurdske 

od kuće Kovačić-Bava kalom i 
starim putem do obilaznice 

   
  6. 

 
Prehavac 

 
Prehavac 

prilaz kućama iza crkve Gospe 
Lurdske (apartmani Grikula) 

 
  7. 

 
Put Goja 

 
Put Goja 

šire područje južno od Puta  
Gospe Lurdske 

 
  8. 

 
Put Rogoja 

 
Put Rogoja 

od kuće Lukše Cicarellija do kuće 
Nikše Plastića 

   
  9. 

 
Put Molega Raca 

 
Put Molega Raca 

od kuće Kavo do izlaza na obilaznicu 
iznad kuće Irme Radić 

 
10. 

 
Vinarska ulica 

 
Vinarska 

od kuće Nedjeljko Martinić preko 
kuće J. Penzo do obilaznice 

 
11. 

 
Put Čelinjoka 

 
Put Čelinjoka 

od kuće Andrije Petrovića do kuće 
Zdravka Martinića Dragana 

 
12. 

 
Pod šipak 

 
Pod šipak 

od kuće Magdalene Martinić-ðevo 
do Vinarske 

 
13. 

 
Veli Ratac 

 
Veli Ratac 

područje izmeñu ulica Vinarske, Vele 
štrode, Težačke i Pod šipak 

 
14. 

 
Pod volat 

 
Pod volat 

prolaz izmeñu Vele štrode i Put 
Molega raca kod konobe "Lado" 

 
15. 

 
Trg Hrvatskog skupa 

 
Trg Hrvatskog skupa 

središnji trg od zgrade Općine do 
kaštila Aquila 

 
16. 

 
Težačka ulica 

 
Težačka 

od kuće Mladena Martinić-Visilo do 
Vinarske 

 
17. 

 
Velo štroda 

 
Velo štroda 

od središnjeg trga (Uprava JK) do 
obilaznice 
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18. Ulica don A. 
Ciccarellija 

 
Don A. Ciccarellija 

iza Doma Kulture do trga ispred 
crkvice na Botku 

19. Kaleta Moro Kaleta Moro iza zgrade Općine 
 
20. 

 
Picokarina štroda 

 
Picokarina štroda 

od zgrade Općine do kuće Zdravka 
Eterovića-Antona 

 
21. 

 
Vrh Raca 

 
Vrh Raca 

od ulice Pod šipak do kuće Nevena 
Drpića 

 
22. 

 
Maslinarska ulica 

 
Maslinarska 

od kuće Radić-Lima do Vele štrode 
(kuća J. Martinić-Perme) 

 
23. 

 
Put turna 

 
Put turna 

od kuće Pero Martinić Prijević preko 
Turna do kuće M. Kamber 

 
24.  

 
Trg sv. Jeronima 

 
Trg sv. Jeronima 

trg ispred Župne crkve i zgrade 
Općine 

25. Put sv. Lucije Sv. Lucije od kuće Sansir do Turna 
 
26. 

 
Žbocadurska ulica 

 
Žbocadurska 

od Turna do kuće Jurice  
Eterović-Faraun 

27. Ulica fra Jeronima 
Mihaića 

Fra J. Mihaića od Doma časnih sestara (Trg  
B. Deškovića) do stare pekare 

28. Trg Ciprijana Žuvetića Žuvetićev trg trg ispred crkvice na Botku 
 
29. 

 
Botak 

 
Botak 

od trga Ciprijana Žuvetića do 
proširenja iznad Klesarske škole 

 
30. 

 
Onzulovica 

 
Onzulovica 

od kuće Frane Antičevića prema 
Čelinjoku 

31. Veli most Veli most most na početku Nove rive 
 
32. 

 
Put aloja 

 
Put aloja 

od kuće Tonči Eterović-Tranja 
prema Čelinjoku 

 
33. 

 
Novo riva 

 
Novo riva 

od Velog mosta do spomen ploče Papi 
Ivanu Pavlu II. 

34.  Trg Branislava 
Deškovića 

Deškovićev trg trg od ribarnice do Banke 

35. Kala Kala prolaz od kuće Grego do kuće Puljak 
 
36. 

 
Ulica Andrije Alešija 

 
Andrije Alešija 

od kuće I. Eterović-Bile do kuće 
Anñelić sa Krmejanovim dvorima 

 
37. 

 
Uza Vrstoga 

 
Uza Vrstoga 

od ulice fra Karla Eterovića do 
Vrstoga 

38. Ulica pučiških 
iseljenika 

Pučiških iseljenika od Vrstoga do kuće Igora Novakovića 
- Neposta 

 
39. 

 
Kavadurska ulica 

 
Kavadurska 

od kuće Darije Drpić do izlaza na 
obilaznicu 

 
40. 

 
Solina 

 
Solina 

od kuće Puljak do mosta kod kuće 
Baturić 

41. Ulica fra Karla 
Eterovića 

Fra K. Eterovića od samoposluge na Solinama do stare 
pekare 

42. Njivice Njivice šire područje oko stare uljare 
 
43. 

 
Solinski dolac 

 
Solinski dolac 

od trafostanice kod kuće Srećka 
Eterovića prema obilaznici 

 
44. 

 
Latešo brdo 

 
Latešo brdo 

od kuće Roka Eterovića-Martina do 
kapelice Srca Isusova 
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45. Veli put Veli put 
 

od kuće Tonča Orlandinija-Špade do 
izlaza na obilaznicu 

46. Most Valerija 
Michielija 

Most Valerija 
Michielija 

most ispred ambulante Doma zdravlja 

47. Pod Granier Pod Granier od Banke uz more do kuće Puljak 
 
48. 

 
Zidarski put 

 
Zidarski put 

od kuće Dragana Martinića-Dragana 
do ulice Latešo brdo 

 
49. 

 
Klesarska ulica 

 
Klesarska 

od obilaznice do kuće Vojmira 
Martinića-Cezara (ispod obilaznice)  

50. Šetalište Ivana Pavla II. Ivana Pavla II. od spomen ploče do restorana Lučica 
 
51. 

 
Ulica sv. Roka 

 
Sv. Roka 

putem uz crkvicu sv. Roka do kuće 
Bauk-Bačvar i dalje do Lučice 

 
52. 

 
Bunja 

 
Bunja 

područje od groblja obilaznicom i 
cestom prema kući Željka Radića 

53. Poljana sv. Stjepana Sv. Stjepana proctor ispred groblja sv. Stjepana 
54. Put Punte Put Punte od groblja prema kamenolomu Punta 
 
55. 

 
Put Macela 

 
Put Macela 

od mosta na Solinama do spoja na 
obilaznicu kod groblja 

56. Put Čada Put Čada od spoja sa obilaznicom prema Čadu 
 
57. 

 
Lumbordica 

 
Lumbordica 

drugi red kuća iznad ulice Put Punte 
(I.Fabijanović - V.Kačić) 

58. Most Jurja Mladinića Most J. Mladinića most na Solinama kod kuće Baturić 
59. Most pučiških 

pomoraca 
Most pučiških 
pomoraca 

most kod Banke (Trg B. Deškovića) 

 
60. 

 
Most Aquila 

 
Most Aquila 

most ispred terase ugostiteljskog 
objekta Aquila 

 
61. 

 
Kala Ivana Puljizića 

 
Puljizića kala 

od kuće Antuna Martinića-Meštrante 
do Josipa Eterovića Tubrije 

 
62. 

Park hrvatskih 
branitelja 

Park hrvatskih 
branitelja 

park - zelena površina sa  
sportsko-rekreacijskim centrom 

 
 
 

Članak 2. 
 
 Na ploči s oznakom imena ulice 
pisati će puno ime ulice, dok će skraćeno 
ime ulice pisati na pločici s brojem zgrade. 
 

Članak 3. 
 

 Sastavni dio ove Odluke je grafički 
prikaz ulica u naselju Pučišća koji se čuva 
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Pučišća. 
 Redni broj u tabeli iz članka 1. ove 
Odluke ujedno je i broj ulice iz grafičkog 
prikaza. 
 Precizan opis odnosno lokacija 
ulice dana  je u grafičkom prikazu. 

 
 

Članak 4. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu 1. 
siječnja 2010. g. i objavit će se u 
Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
Klasa:021-05/09-01/33 
Ur.broj: 2104/06-02-09-03 
Pučišća, 29. prosinca 2009. 
     
 Predsjednik Općinskog vijeća  
 Općine Pučišća 
 Ivica Nižetić 
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   …………………………………………………..

   Temeljem članka 13. Zakona o javnoj 
nabavi (Narodne novine br. 110/07 i 125/08) i članka 
29. Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine 
Pučišća br. 4/09) Općinsko vijeće Općine Pučišća na 
svojoj  sjednici održanoj dana 29. prosinca 2009.g. 
donijelo je 

 
 

 
PLAN  

nabave za proračunsku 2010. g. 
 
 

Članak 1. 
 

  Utvrñuje se Plan nabave za 
proračunsku 2010. godinu kako slijedi: 

 
       

Red. 
br. 

Pozicija 
plana 

Financijski 
plan za 
2010.g. 

Predmet nabave Procijenjena 
vrijednost  
(bez PDV-a) 

Planirana 
vrijednost 
(s PDV-om) 

Postupak i 
način nabave 
 

   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL    
1. 10/1/1 –

32211 
15.000,00 Uredski material 12.195,00 15.000,00 čl.129 

2. 
 

10/1/1-
32212 

10.000,00 Literatura 8.130,00 10.000,00 čl.129 

3. 10/1/1-
32214 

2.000,00 Materijal i sredstva za čišćenje i 
održavanje 

1.626,00 2.000,00 čl.129 

4. 10/1/1- 
322312 

56.000,00 Električna energija poslovni prostor 45.500,00 56.000,00 pregovarački 

5. 10/1/1- 
32242 

5.000,00 Materijal za tekuće održavanje 
postrojenja  i opreme 

4.070,00 5.000,00 čl.129 

6. 10/1/1-
32251 

6.000,00 Sitni inventar 4.900,00 6.000,00 čl.129 

7. 10/1/1-
32311 

30.000,00 Usluge telefona 24.500,00 30.000,00 čl.129 

8. 10/1/1-
32313 

13.000,00 Poštarina 10.500,00 13.000,00 čl.129 

9. 10/1/1- 
32373 

45.000,00 Usluge odvjetnika i pravnog 
savjetovanja 

37.000,00 45.000,00 čl.129 

10. 10/1/1- 
32389 

25.000,00 Ostale računalne usluge 20.000,00 25.000,00 čl.129 

11. 10/1/1-
32391 

5.000,00 Grafičke i tiskarske usluge, usluge 
kopiranja i uvezivanja 

4.070,00 5.000,00 čl.129 

12. 10/1/1-
32394 

2.500,00 Usluge pri registraciji prijevoznih 
sredstava 

2.000,00 2.500,00 čl.129 

13. 10/1/1-
32921 

2.500,00 Premije osiguranja prijevoznih 
sredstava 

2.000,00 2.500,00 čl.129 

14. 10/1/2-
32241 

20.000,00 Materijal i dijelovi za tekuće 
održavanje grañ.objekata 

16.000,00 20.000,00 čl.129 

15. 10/1/2-
42211 

20.000,00 Računala i računalna oprema 16.000,00 20.000,00 čl.129 

16. 10/1/30-
42621 

7.000,00 Ulaganja u računalne programe 5.700,00 7.000,00 čl.129 

17. 10/1/36-
412612 

225.000,00 Prostorni plan 
1. UPU VESELJE 
2. UPU GOSPODARSKA 

ZONA PRAŽNICA 
3. IDEJNI PROJEKT ZA 

STAMBE.IZGRADNJU 

183.000,00 
  40.000,00 
 
 122.000,00  
 
  20.000,00 

225.000,00 
  50.000,00 
 
150.000,00 
 
  25.000,00 

 
čl.129 
 
otvoreni 
 
čl.129 
 

   KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURA 

   

18. 
 

12/1/1-
32241 

30.000,00 Materijal i dijelovi za tekuće i 
invest. održavanje grañ.objekata 

24.000,00 30.000,00 čl.129 
 
 

19. 12/1/2-
322311 

155.000,00 Električna energija-javna rasvjeta 126.000,00 155.000,00 pregovarački 
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20. 12/1/2-
32242 

10.000,00 Materijal za tekuće i investicijsko 
održavanje opreme 

8.000,00 10.000,00 čl.129 

21. 12/1/2-
32322 

110.000,00 Usluge održavanja opreme 89.000,00 110.000,00 otvoreni 

22. 12/1/3-
32321 

250.000,00 Usluge održavanja grañevinskih 
objekata-poljski putevi 

1. sv.Juraj-Bračuta 
2. Mali ratac 
3. Mratinje brdo-Kruška 
4. Zaobilaznica Talija-Batak 
5. Mjesto Gornji Humac 
6. Mjesto Pražnica 

203.000,00 
 
   33.000,00 
   25.000,00 
   25.000,00 
   20.000,00 
   50.000,00 
   50.000,00 

250.000,00 
 
  40.000,00 
  30.000,00 
  30.000,00 
  25.000,00 
  62.500,00 
  62.500,00 

 
 
čl.129 
čl.129 
čl.129 
čl.129 
čl.129 
čl.129 

23. 12/2/2-
42141 

50.000,00 Izgradnja kanalizacije 40.500,00 50.000,00 pregovarački 

24. 12/2/5-
42144 

150.000,00 Javna rasvjeta 
7. VELI RED 
8. LATEŠO BRDO 

121.500,00 
101.500,00 
  20.000,00 

150.000,00 
125.000,00 
  25.000,00 

 
otvoreni 
čl.129 

25. 12/2/6-
32241 

20.000,00 Materijal za tekuće održavanje 
grañev.objekata 

16.000,00 20.000,00 čl.129 

26 12/2/6-
32321 

20.000,00 Usluge tekuće održavanja 
grañ.objekata 

16.000,00 20.000,00 čl.129 

27. 12/2/6-
412612 
 
421313 

120.000,00 Projekt-regulacije prometa 
1. PROJEKTNA 

DOKUMENTACIJA 
2. IZRADA PROMETNE 

SIGNALIZACIJE 

97.500,00 
28.500,00 
 
69.000,00 

120.000,00 
  35.000,00 
 
  85.000,00 

 
čl.129 
 
otvoreni 

28. 12/2/11-
42149 

800.000,00 Pijaca Gornji Humac 2.000.000,00 800.000,00 otvoreni 

29. 12/2/12-
32321 

500.000,00 Cesta – Punta   400.000,00 500.000,00 otvoreni 

30. 12/2/14-
412612 

   10.000,00 Groblje-Pražnica      8.000,00   10.000,00 čl.129 

31. 12/2/16-
42145 

  90.000,00 Igralište Pražnica    73.000,00 90.000,00 otvoreni 

32. 12/2/18-
42125 

  70.000,00 Ugostiteljski objekt Aquilla 57.000,00 70.000,00 čl.129 

33. 12/2/20-
42129 

400.000,00 Grañevinski objekt-Pražnica 325.000,00 400.000,00 otvoreni 

34. 12/2/21-
32321 

  70.000,00 Grañevinski objekt—Macel   57.000,00 70.000,00 čl.129 

35. 12/2/22-
32321 

 150.000,00  Dječji vrtić Pučišća-krovište 122.000,00 150.000,00 otvoreni 

36. 12/2/23-
32321 

100.000,00 Dječji vrtić Pražnica-krovište   81.000,00 100.000,00 otvoreni 

37. 12/2/24-
421312 

300.000,00 Cesta - Brdarina 244.000,00 300.000,00 otvoreni 

38. 12/2/25-
412612 

100.000,00 Luka Pučišća-dokumentacija   81.000,00 100.000,00 otvoreni 

39. 12/3/1-
32342 
42273 

1.050.000,00 Odvoz otpada 
Iznošenje i odvoz smeća 
Nabava kontejnera 

853.000,00 
610.000,00 
243.000,00 

1.050.000,00 
   750.000,00 
   300.000,00   

 
koncesija 
otvoreni 

40. 12/3/2-
32375 

     20.000,00 Geodetsko-katastarske usluge   16.000,00      20.000,00 čl.129 

    
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 

   

42. 13/1/1-
412612 

    30.000,00 Zaštita i spašavanje-projektna 
dokumentacija 

   24.500,00    30.000,00 čl.129 

    
KULTURNE MANIFESTACIJE 

   

43. 30/1/2-
3237 

    15.000,00 Intelektualne i osobne usluge-
ugovori o djelu, autorski honorari 

15.000,00 15.000,00 čl.129 

44. 30/1/2-
32931 

    30.000,00 Reprezentacija 24.500,00 30.000,00 čl.129 

       



Broj 7/09                       SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PUČIŠĆA           29. prosinca 2009. 

 18 

    
LOKALNI IZBORI-MJESNI 
ODBORI 

   

45. 31/1/3-
32211 

    10.000,00 Uredski material   8.000,00 10.000,00 čl.129 

       

    
TURIZAM 

   

46. 41/1/1-
322313 

16.000,00 Električna energija-priključak za 
brodove 

13.000,00 16.000,00 pregovarački 

47. 41/1/1-
32322 

  2.000,00 Usluga održavanja postrojenja i 
opreme 

1.600,00  2.000,00 čl.129 

48. 41/1/1-
32334 

20.000,00 Usluge promidžbe 16.000,00 20.000,00 čl.129 

49. 41/1/1-
32341 

20.000,00 Opskrba vodom 16.000,00 20.000,00 čl.129 

50. 41/1/1-
3237 

50.000,00 Intelektualne i osobne usluge 
ugovori o djelu, autorski honorari 

40.500,00 50.000,00 čl.129 

       

 
 
 

Članak 2. 
 

 Plan nabave za proračunsku 2010.godinu  
stupa na snagu 1. siječnja 2010. g. i bit će objavljen 
u Službenom glasniku Općine Pučišća. 

 
Klasa:  400-06/09-01/50 
Ur.broj:  2104/06-02-09-01 
Pučišća, 29.prosinca 2009.g. 
 

   Predsjednik Općinskog vijeća 
   Općine Pučišća   

 Ivica Nižetić 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
 Na temelju članka 14. Zakona o 
proračunu (Narodne novine br. 87/08) i 
članka 29. Statuta Općine Pučišća 
(Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09) 
Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 
sjednici održanoj dana 29. prosinca 2009. 
g. donijelo je 
 
 

 
ODLUKU  

o izvršavanju Proračuna Općine Pučišća 
za 2010. g.  

 
 

Članak 1.  
 

 Ovom Odlukom ureñuje se 
struktura prihoda i primitaka, rashoda i 
izdataka Proračuna Općine Pučišća za 
2010. godinu i njegovo izvršavanje te 
prava i obveze korisnika proračunskih 
sredstava. 
 

 
Članak 2. 

 
 Proračun se sastoji od općeg i 
posebnog dijela te plana razvojnih 
programa. 
 Opći dio Proračuna čini Račun 
prihoda i rashoda i Račun financiranja. 
 Račun prihoda čine porezni prihodi, 
pomoći, prihodi od imovine, 
administrativne pristojbe, prihodi prema 
posebnim propisima, ostali prihodi i 
prihodi od prodaje nefinancijske imovine. 
 Račun rashoda čine rashodi za 
zaposlene, materijalni rashodi, finacijski 
rashodi, pomoći, potpore i naknade, 
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donacije i ostali rashodi te rashodi za 
nabavu nefinancijske imovine. 
 Račun financiranja čine izdaci za 
financijsku imovinu. 
 Posebni dio Proračuna sastoji se od 
plana rashoda i izdataka proračunskih 
korisnika rasporeñenih u tekuće i razvojne 
programe. 
 Rashodi i izdaci Proračuna moraju 
biti rasporeñeni u Proračunu prema 
propisanim proračunskim klasifikacijama 
te uravnoteženi s prihodima i primicima. 
 Plan razvojnih programa čine 
rashodi za nefinancijsku imovinu 
(investicije), kapitalne pomoći i donacije u 
sljedeće tri godine koji su razrañeni po 
pojedinim programima proračunskih 
korisnika po godinama u kojima će rashodi 
za programe teretiti proračune i po 
izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu 
programa. 
  

Članak 3. 
 

 Sredstva Proračuna osiguravaju se 
proračunskim korisnicima (u daljnjem 
tekstu: Korisnici) koji su u Posebnom 
dijelu Proračuna odreñeni za nositelje 
sredstava na pojedinim stavkama. 
 Korisnici smiju proračunska 
sredstva koristiti samo za namjene koje su 
odreñene Proračunom i to do visine 
utvrñene u njegovu Posebnom dijelu. 
  

 
Članak 4. 

 
 Korisnici koriste sredstva 
Proračuna u skladu sa svojim godišnjim 
financijskim planom, a po dinamici 
utvrñenoj mjesečnim planovima. 

 
Članak 5. 

 
 Korisnici mogu imati samo jedan 
račun. 
 

 
 
 

Članak 6. 
 

 Ako se tijekom godine,  na temelju 
propisa smanji djelokrug ili nadležnost 
korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, 
ili ako korisnik bude ukinut, neutrošena 
sredstva za njegove izdatke prenose se u 
tekuću zalihu Proračuna ili na korisnika 
koji preuzme njegove poslove. 

 
Članak 7. 

 
 Proračun se izvršava na temelju 
godišnjeg plana za izvršavanje Proračuna 
po dinamici utvrñenoj mjesečnim 
planovima, a u skladu s njegovim 
likvidnim mogućnostima. 
 

Članak 8. 
 

 Korisnici su obvezni općinskom 
načelniku dostaviti godišnji financijski 
plan i mjesečnu dinamiku potrebnih 
sredstava po pojedinim stavkama. 
 Proračunska sredstva korisnicima 
se dodjeljuju na temelju raspoloživih 
sredstava. 

 
Članak 9. 

 
 Korisnici Proračuna ne mogu 
zapošljavati djelatnike bez prethodne 
suglasnosti načelnika Općine. 
 Radi pravovremenog doznačavanja 
sredstava za plaće korisnici su obvezni 
jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti 
akt o zasnivanju ili prestanku radnog 
odnosa djelatnika u roku od osam dana od 
dana zasnivanja ili prestanka radnog 
odnosa. 
 

Članak 10. 
 
 Općina Pučišća može se zadužiti 
uzimanjem kredita na domaćem tržištu 
novca i kapitala i kod izvoñača radova 
isključivo za kapitalni projekt obnove i 
razvitka (investiciju) koji financira iz svog 
Proračuna na temelju odluke 
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predstavničkog tijela i u skladu sa 
zakonskim odredbama. 
 

Članak 11. 
 

 Trgovačko društvo i javna ustanova 
kojih je osnivač ili vlasnik odnosno 
suvlasnik Općina Pučišća mogu se zadužiti 
samo uz suglasnost Općine Pučišća. 
 Odluku o suglasnosti za 
zaduživanje iz stavka 1. ovog članka 
donosi Općinsko vijeće.  

 
Članak 12. 

 
 Naredbodavatelj za izvršavanje 
Proračuna je načelnik Općine Pučišća 

 
Članak 13. 

 
 Za osiguranje zakonitog, 
racionalnog i svrsishodnog korištenja 
sredstava Proračuna odgovoran je načelnik 
Općine Pučišća. 
 

Članak 14. 
    
 Načelnik Općine Pučišća dužan je 
Općinskom vijeću podnijeti polugodišnje 
izvješće o izvršenju Proračuna za prvo 
polugodište 2010. godine do 15. rujna 
2010. godine. 
 Godišnje izvješće o izvršenju 
Proračuna za 2010. godinu načelnik je 
dužan podnijeti Općinskom vijeću radi 
donošenja do 1. lipnja 2011. godine.  

 
Članak 15. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu 1. 
siječnja 2010. g, a objaviti će se u 
Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
Klasa: 400-06/09-01/49 
Ur.broj: 2104/06-02-09-02 
Pučišća, 29. prosinca 2009. 
 
.  Predsjedni Općinskog vijeća 

Općine Pučišća 
  Ivica Nižetić 

……………………………………………. 
 Na temelju članka 48. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 18. 
Odluke o plaćama, naknadama plaća, 
dodacima na plaću i drugim materijalnim 
pravima službenika i namještenika te o 
radnom vremenu u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Pučišća (Službeni 
glasnik Općine Pučišća br. 1/04)  i članka 
47. Statuta Općine Pučišća (Službeni 
glasnik Općine Pučišća br. 4/09) načelnik 
Općine Pučišća dana 21. prosinca 2009. 
godine donio je 

 
ODLUKU 

o visini iznosa nagrade za božićne 
blagdane (božićnice)  i dara za dijete 

 za 2009. g. 
 
 

I. 
 

 Visina nagrade za božićne blagdane 
(božićnica) za zaposlene u Općini Pučišća 
utvrñuje se u iznosu od 625,00 kuna neto. 
 Visina dara za dijete za zaposlene u 
Općini Pučišća utvrñuje se u iznosu od 
400,00 kuna neto za svako dijete. 
 
 

II. 
 

 Isplata po osnovi navedenoj u točci 
I. ove Odluke izvršit će se iz sredstava 
Proračuna Općine Pučišća. 
 

III. 
 

 Ova Odluka objavit će se u 
Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
Klasa: 400-06/09-01/51 
Ur.broj: 2104/06-01-09-01 
Pučišća, 21. prosinca 2009. 
 
  Načelnik Općine Pučišća 
  Marino Kaštelan 
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