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SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE PUČIŠĆA 

 
GODINA XVII        PUČIŠĆA      17. SVIBNJA        BROJ 2/10        ISSN        1331-9795 
 
 
Na  temelju  članka  35. i  391. Zakona  o  
vlasništvu i  drugim  stvarnim  pravima  ( Narodne  
novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 
79/06  i 141/06) i  članka  29. i 36.  Statuta  Općine  
Pučišća  (Službeni  glasnik  Općine  Pučišća   br. 
4/09 ), Općinsko  Vijeće općine  Pučišća  na  svojoj 
7.redovnoj   sjednici  održanoj  dana   14. svibnja   
2010.   godine, donijelo  je 
 

O D L U K U 
o darovanju  čes. zgr. 382 k.o. Pučišća 

 
Članak  1. 

 

Općina  Pučišća  daruje  nekretninu  označenu  kao  
č.zgr. 382, mirina, površine  10 m²  REPUBLICI    
HRVATSKOJ . 

 
Članak  2. 

 
Predmetna nekretnina upisana  je  kao  vlasništvo 
Općenarodne  imovine,  nalazi  se  unutar  granica 
naselja gradskog karaktera, nije obuhvaćena 
Programom gospodarenja šumskokrškim  
područjem  za  razdoblje 1986. – 1995., u  
katastarskom  planu Općine  Pučišća  položena  je  
jugoistočno  od  Klesarske  škole,a  u  naravi  kao  
zgrada  uopće  ne  postoji. 
 

Članak  3. 
 
Svrha  darovanja  je  provedba  Parcelacijskog  
elaborata  za  č.zem. 3904/1 k.o. Pučišća, radi  
formiranja  grañevinske  čestice  na  dijelu  
čest.zem. 3904/1  za  dogradnju  Klesarske  škole  
Pučišća. 

 
Članak  4. 

 
Prava  i  obaveze  izmeñu  Općine  Pučišća  kao  
darovateljice  i  Republike  Hrvatske  kao  
daroprimateljice, regulirat  će  se  Ugovorom  za  
čije  se  sklapanje  ovlašćuje  načelnik  Općine  
Pučišća . 

Članak  5. 
 

Ova  Odluka stupa  na  snagu  danom  donošenja, a  
objavit  će  se  u  Službenom  glasniku  Općine  
Pučišća .  
 
Klasa:  947-01/10-01/11 
Ur.broj:2104/06-02-10-01 
Pučišća,   14. svibnja  2010. god. 
 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
  Općine Pučišća: 
 
  Ivica Nižetić, v.r. 
…………………………………………………… 
 
Na  temelju  članka  391. i  35. Zakona  o  
vlasništvu i  drugim  stvarnim  pravima  ( Narodne  
novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 
79/06  i 141/06) i  članka  29. Statuta  Općine  
Pučišća  (Službeni  glasnik  Općine  Pučišća   br. 
4/09 ), Općinsko  Vijeće općine  Pučišća  na  svojoj 
7.  redovnoj   sjednici  održanoj  dana  14. svibnja  
2010.   godine, donijelo  je   
 

O D L U K U 
o prodaji  nekretnine  

 
 

Članak  1. 
 

Općina  Pučišća  prodaje   FRLETI  NIKICI  iz  
Splita, Bilice II-6,  nekretninu  č.z. 3618/3 k.o. 
Pučišća , površine  71 m ². 
 

Članak  2. 
 
Nekretnina  č.z. 3618/3 k.o. Pučišća  koja  je  
predmet  prodaje  nastala  je  cijepanjem  čestice 
3618/1 k.o. Pučišća  prema  Parcelacijskom  
elaboratu br. 033/2009  izrañenom od GEO PARS 
d.o.o. Split. 
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Članak  3. 
 
Cijena  za  nekretninu  iz  članka  1. ove  Odluke  je 
=500,oo  kn (petstotina kuna) po 1 m² što  ukupno  
iznosi =35.500,oo  kn ( tridesetpettisućaipetstotina 
kuna). 
 

Članak  4. 
 
Prava  i  obveze  izmeñu  Općine  Pučišća  kao  
prodavatelja  i  Nikice  Frlete  kao  kupca, regulirat  
će  se  Ugovorom  za  čije  se  sklapanje  ovlašćuje  
načelnik Općine  Pučišća. 
 
 

Članak  5. 
 
Ova  Odluka stupa  na  snagu  danom  donošenja, a  
objavit  će  se  u  Službenom  glasniku  Općine  
Pučišća .  
 
 
Klasa.947-01/07-01/17 
Ur.broj.2104/06-02-10-05 
Pučišća, 14. svibnja 2010.  
 
     Predsjednik Općinskog vijeća 
    Općine Pučišća: 
 
     Ivica Nižetić, v.r. 
…………………………………………………… 
 
Na  temelju  članka  15. stavak 4. Zakona  o  
komunalnom  gospodarstvu ( Narodne  novine br. 
26/03, 82/04, 110/04, 38/09 i 79/09)  i  članka 12. i 
13. Odluke  o  komunalnim  djelatnostima  koje  se  
mogu  obavljati  na  temelju  Ugovora u  Općini  
Pučišća ( „Službeni  glasnik  općine  Pučišća“ br. 
04/02) , a  prema  provedenom Javnom  natječaju  
raspisanom  dana  15. ožujka 2010. godine, 
Općinsko  vijeće Općine  Pučišća  na  redovnoj 7.  
sjednici, održanoj  dana  14. svibnja  donijelo  je  
slijedeću  
 

O D L U K U 
 

o  izboru  najpovoljnijeg  ponuditelja  za  
obavljanje  komunalne djelatnosti 

održavanja  i  rekonstrukcije  javne  rasvjete  na  
području  Općine  Pučišća 

 
 

Članak 1. 
 
Ponuda  obrta  „Elektro Kaštelan“  iz  Pučišća  ne  
sadrži  tražene  isprave  i  smatra  se  
neprihvatljivom. 
 
 
 

Članak 2. 
 
Općinsko  vijeće  po  objavljenom  Javnom  
natječaju  nije  izabralo  izvoñača. 
 
 

Članak 3. 
 
Zadužuje  se  načelnik  da  objavi  novi  Javni  
natječaj za  predmetnu  djelatnost. 

 

 

Članak 4. 
 

Ovlašćuje  se  načelnik da,   do  sklapanja  novog  
Ugovora  sa  izvoñačem,   a  nakon  provedenog  
natječaja iz  točke  3.  ove  Odluke, može,  zbog  
žurnosti , nastaviti poslovanje  sa  dosadašnjim 
ugovarateljem  poslova  na održavanju  i  
rekonstrukciji  javne  rasvjete  u  Općini  Pučišća. 
 
 
 
O b r a z l o ž e nj e: 
 
Općina  Pučišća  objavila  je  15. ožujka 2010. 
godine  Javni  natječaj  za  obavljanje  komunalnih  
djelatnosti  održavanja  i  rekonstrukcije  javne  
rasvjete  na  području  Općine  Pučišća. 
Javno  otvaranje  ponuda  održano  je  2. travnja 
2010. godine  u  nazočnosti  članova  Povjerenstva. 
U  roku  za  prikupljanje  ponuda, pristigla  je jedna  
ponuda  i  to  od  obrta  „Elektro Kaštelan“  iz  
Pučišća. 
U  provedenom  postupku  utvrñeno  je  da  ponuda  
ne  zadovoljava  uvjetima  jer  ne  sadrži  potvrdu o  
plaćenim  porezima  i  doprinosima. 
Iz  dostavljene  Potvrde  Porezne  uprave, vidljivo  
je  da  nisu  plaćene  obveze  po  osnovi  poreza  i  
doprinosa. 
Povjerenstvo  je  ponudu  ocjenilo  kao  nepotpunu  
i  nije  je  razmatralo. 
 
 

 

Uputa  o  pravnom  lijeku: 
 
Protiv  ove  Odluke  ne  može  se  izjaviti  žalba, ali  
se  može  podnijeti Tužba  Upravnom  sudu  RH  u  
Zagrebu  u  roku  od  30 dana  od  dana  dostave  
ove  Odluke, sukladno  odredbi  članka 15. st. 7. 
Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu. 
Tužba  se  predaje  neposredno  Upravnom  sudu 
Republike  Hrvatske  ili  putem  pošte preporučeno,  
a  može  se  izjaviti  i  usmeno  na  Zapisnik  kod  
redovnog Suda  nadležnog  za  pružanje  pravne  
pomoći. 
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Kada  se  Tužbom  zahtijeva naknada  štete, 
potrebno  je  u  Tužbenom  zahtjevu  istaći  visinu  
štete  koja  se  potražuje. 
 
Klasa: 363-01/10-01/03 
Ur.broj:2104/06-02-10-09 
Pučišća, 14. svibnja 2010. 
 
 

 Predsjednik  Općinskog  vijeća 
  Općine  Pučišća: 
 
                I v i c a      N i ž e t i ć, v.r. 
…………………………………………………… 
 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Pučišća 
(«Službeni glasnik Općine Pučišća» broj 4/09), 
Općinsko vijeće Općine Pučišća, na svojoj 7. 
sjednici održanoj dana  14. svibnja 2010. godine, 
izdaje 
 

P R E T H O D N U   S U G L A S N O S T 
o  zaduženju  iz   Proračuna 

 
I. 
 

Utvrñuje se da je proračunskom dokumentacijom te 
planom nabave Općine Pučišća predviñeno 
ustupanje radova na izgradnji i ureñenju mjesnog 
trga u Gornjem Humcu, procijenjene vrijednosti 
nabave -2.500.000,00 kuna. Izvršenje posla 
planirano je za razdoblje 2010. - 2012. godine. U to 
svrhu je Proračunom Općine Pučišća za 2010. 
godinu za predmetne radove planirano -800.000,00 
kuna.  

 
II. 

 
Općinsko vijeće Općine Pučišća izdaje Prethodnu 
suglasnost za zaduženje iz Proračuna Općine 
Pučišća u ukupnom iznosu od 1.700.000,00 kuna 
(jedanmilijunsedamstotisuća kuna) za proračunsko 
razdoblje 2011. – 2012. godine, na način da će se 
zaduženje iz Proračuna za 2011. godinu izvršiti u 
iznosu od 600.000,00 kuna  
( šestotisuća kuna), a zaduženje iz Proračuna za 
2012. godinu u iznosu od 1.100.00 kuna 
(jedanmilijunistotisuća kuna). 
 

III. 
 

Ova Prethodna suglasnost se izdaje u svrhu 
provedbe postupka javne nabave velike vrijednosti 
za ustupanje radova na izgradnji i ureñenju mjesnog 
trga u Gornjem Humcu, procijenjene vrijednosti 
nabave -2.500.000,00 kuna 
(dvamilijunapetstotisuća kuna). 
Po okončanju provedbe postupka javne nabave, 
Općinsko vijeće Općine Pučišća izdati će konačnu 
suglasnost za zaduženje iz Proračuna. 

IV. 
 

Ova Prethodna suglasnost stupa na snagu danom 
donošenja. 
 
 
Klasa: 400-06/10-01/20 
Ur.broj: 2104/06-01-10-01 
Pučišća, 14. svibnja 2010. 
 
 
     Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine Pučišća: 
 
         Ivica Nižetić, v.r. 
..................................................................... 
 
Na  temelju  članka 29. Statuta  Općine  Pučišća 
(„Službeni  glasnik općine Pučišća“ br. 4/09), 
Općinsko  vijeće  na  svojoj 7. sjednici  održanoj  
dana  14. svibnja  2010. godine  donijelo  je  
 

O D L U K U 
 

o  davanju  suglasnosti  na  Glavni prometni  
projekt 

„Ureñenje  prometa na  području  Općine  
Pučišća – mjesto  Pučišća“ 

 
 

Članak  1. 
 
Daje  se  suglasnost  na  Glavni  prometni  projekt 
„Ureñenje  prometa  na  području  Općine  Pučišća 
– mjesto  Pučišća“ izrañen  od  tvrtke  „Prometni  
projekti“ d.o.o.  iz  Splita  u  travnju 2010. godine a  
pod  brojem  TD  5/10. 
 
 

Članak  2. 
 
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja, a  
objavit  će  se  u  „Službenom  glasniku  općine  
Pučišća“. 
 
 
Klasa: 340-01/09-01/06 
Ur.broj: 2104/06-01-10-18 
Pučišća, 14. svibnja 2010. 
 
     
     Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine   Pučišća : 
 
     Ivica    Nižetić, v.r. 
…………………………………………………… 
 
 
 
 



Broj 2/10                                   SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  PUČIŠĆA                        17. svibnja 2010. 

 4

 
 
 
 
 
 

K A Z A L O 
 
 
 
  
 

 OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
 
 
 

1. Odluka o darovanju čest.zgr. 382 k.o. Pučišća ...............................................  str. 1 
 
2. Odluka o prodaji nekretnine ...........................................................................   str. 1 

 
 
3. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 

komunalne djelatnosti održavanja i rekonstrukcije javne 
rasvjete na području Općine Pučišća ..............................................................  str.  2 
 

4. Prethodna suglasnost o zaduženju iz Proračuna .............................................  str.  3 
 
      5.   Odluka o davanju suglasnosti na glavni prometni projekt 
 «Ureñenje prometa na području Općine Pučišća-mjesto Pučišća» ................ str.  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZDAVAČ: Općina Pučišća; UREDNIK: Marino Kaštelan, i.e., načelnik 
21 412 Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, Telefon:021 633-290; Telefax: 021 633 205 

List izlazi po potrebi 

 
 



Broj 2/10                                   SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  PUČIŠĆA                        17. svibnja 2010. 

 5

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            


