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SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE PUČIŠĆA 

 
GODINA XVII          PUČIŠĆA         28. LIPNJA          BROJ 3/10         ISSN          1331-9795 
 

Na  temelju  članka  45.  Statuta  Općine  Pučišća 
(„Službeni  glasnik općine Pučišća“ br. 4/09) i  
članaka 21. i 25.   Poslovnika  Općinskog vijeća  
općine  Pučišća ( „Službeni  glasnik  općine  
Pučišća“ br. 4/09), Općinsko  vijeće  na  svojoj 1.  
Izvanrednoj sjednici  održanoj  dana  28. lipnja 
2010. godine  donijelo  je  
 

Z A K LJ U Č A K  
 

po  Izvješću  Mandatnog  povjerenstva 
 o  prestanku  mandata  članu  Vijeća  i  
verifikaciji  mandata  zamjeniku člana 

 

 

I. 
 
Prihvaća  se  Izvješće  Mandatnog  povjerenstva o  
prestanku  mandata  članu  vijeća   Paulu  Mimici  
temeljem  članka 39.  stavak 6. Statuta  Općine  
Pučišća. 
 

II. 
 
Na  temelju podnesenog  Izvješća  verificira  se  
mandat   dr. Tihomiru  Eteroviću  kao  zamjeniku  
člana  Općinskog  vijeća. 
 

III. 
 
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  odmah, a  objavit  će  
se  u  „Službenom  glasniku  općine  Pučišća“. 
 
   
Klasa: 021-05/10-01/07 
Ur.broj: 2104/06-01-10-03 
Pučišća, 28. lipnja 2010. 
     
     Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine Pučišća: 
 
      Ivica  Nižetić, v.r 
…………………………………………………… 
 

Na  temelju  članka 43. Statuta  Općine  Pučišća 
(„Službeni  glasnik općine Pučišća“ br. 4/09) i 
članaka 23. i 29.  Poslovnika  Općinskog vijeća  
općine  Pučišća ( „Službeni  glasnik  općine  
Pučišća“ br. 4/09), Općinsko  vijeće  na  svojoj 1.  
Izvanrednoj sjednici  održanoj  dana  28. lipnja 
2010. godine  donijelo  je  
 

O D L U K U 
 

o  izmjeni   Odluke  o  izboru  Mandatnog 
povjerenstva 

(„Službeni  glasnik Općine  Pučišća“ br. 2/09) 
 
 

Članak  1. 
 
Članak  1. mijenja  se  i  glasi: 
 
U  Mandatno  povjerenstvo Općinskog  vijeća  
općine  Pučišća  biraju  se: 
1. dr. TIHOMIR  ETEROVIĆ,  za  predsjednika 
2. JOŠKO  VRSALOVIĆ, za  člana 
3. IVO  PLASTIĆ, za  člana 
 
 

Članak  2. 
 
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  odmah, a  objavit  će  
se  u  „Službenom  glasniku  općine  Pučišća“. 
 
      
    
 
Klasa: 021-05/10-01/08 
Ur.broj: 2104/06-01-10-01 
Pučišća, 28. lipnja 2010. 
     
     Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine Pučišća: 
 
    Ivica Nižetić, v.r 
…………………………………………………… 
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Na  temelju  članka   34. Zakona  o  lokalnoj i  
područnoj samoupravi („Narodne  novine“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08)  te  članka  
30. Statuta  Općine  Pučišća („Službeni  glasnik 
općine Pučišća“ br. 4/09) i  članka 34.  Poslovnika  
Općinskog vijeća  općine  Pučišća ( „Službeni  
glasnik  općine  Pučišća“ br. 4/09), Općinsko  
vijeće  na  svojoj 1.  Izvanrednoj sjednici  održanoj  
dana  28. lipnja 2010. godine  donijelo  je  
 

O D L U K U 
 

o  izmjeni   Odluke  o  izboru  potpredsjednika 
Općinskog  vijeća Općine  Pučišća 

(„Službeni  glasnik Općine  Pučišća“ br. 2/09) 
 

Članak  1. 
 
Članak  1. mijenja  se  i  glasi: 
 
Za  potpredsjednike  Općinskog  vijeća  Općine  
Pučišća   biraju  se: 
1. STJEPAN   KUSANOVIĆ 
2.  dr. TIHOMIR  ETEROVIĆ 
 

Članak  2. 
 
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  odmah, a  objavit  će  
se  u  „Službenom  glasniku  općine  Pučišća“. 
 
Klasa: 021-05/10-01/09 
Ur.broj: 2104/06-01-10-01 
Pučišća, 28. lipnja 2010. 
     
     Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine Pučišća: 
 
     Ivica Nižetić, v.r 
…………………………………………………… 
 
Na  temelju  članka  15. st. 2.  Zakona  o  
komunalnom  gospodarstvu  („Narodne  novine“ br. 
26/03 – pročišćeni  tekst, 82/04  i 110/04 – Uredba)  
i  članka  5. Odluke  o  komunalnim  djelatnostima  
koje  se  mogu  obavljati  na  temelju  Ugovora u  
Općini  Pučišća  („Službeni  glasnik općine 
Pučišća“ br. 4/02) te članaka 23. st. 6.  Poslovnika  
Općinskog vijeća  općine  Pučišća ( „Službeni  
glasnik  općine  Pučišća“ br. 4/09), Općinsko  
vijeće  na  svojoj 1.  Izvanrednoj sjednici  održanoj  
dana  28. lipnja 2010. godine  donijelo  je  
 

O D L U K U 
 

o  izmjeni   Odluke  o  imenovanju Stručnog  
povjerenstva  za  provedbu 

javnih  natječaja  za  obavljanje  komunalnih  
djelatnosti 

(„Službeni  glasnik Općine  Pučišća“ br. 3/09) 
 

Članak  1. 
 
Članak  1. mijenja  se  i  glasi: 
 
 U  Stručno  povjerenstvo  za  provedbu  javnih  
natječaja  za  obavljanje  komunalnih  djelatnosti  
imenuju  se :   
1.  STJEPAN   KUSANOVIĆ, predsjednik 
2.  dr. TIHOMIR  ETEROVIĆ, član 
3.   IVICA  NIŽETIĆ, član 
4.   MARIJA  MARTINIĆ-PIPICA, član 
5.   ANTICA  NOVAČIĆ, član 
 
 

Članak  2. 
 
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  odmah, a  objavit  će  
se  u  „Službenom  glasniku  općine  Pučišća“. 
 
    
Klasa: 021-05/10-01/10 
Ur.broj: 2104/06-01-10-01 
Pučišća, 28. lipnja 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 1.  Izvanrednoj sjednici  
održanoj  dana  28. lipnja 2010. godine  donijelo  je  
 

O D L U K U 
 

o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  o  davanju  na  
korištenje  javnih  površina 

na  području  Općine  Pučišća 
 

 
Članak  1. 

 
U  Odluci  o  davanju  na  korištenje  javnih  
površina  na  području  Općine  Pučišća („Službeni  
glasnik  općine  Pučišća“ br. 6/09), tablica  naknada  
za  korištenje  javnih  površina  u  članku  8:  
nadopunjuje  se  na  način  da  se  iza  rednog  broja 
31.  dodaje  redni  broj  32.  koji  glasi: 
 
Red. 
br. 

Vrsta naprave-
objekta 

tj. namjena javne 
površine 

Jed. 
mjere 

Rok 
korištenja 

Iznos 
(kn) 

 
 

32 Postavljanje stabilnih  
naprava za zabavu 
( od 2m2 do100 m2) 

bruto površine 

m2 godina 75,00  
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Članak  2. 
 
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja, a  
objavit  će  se  u  „Službenom  glasniku  općine  
Pučišća“. 
 
    
Klasa: 372-03/09-01/08 
Ur.broj: 2104/06-01-10-02 
Pučišća, 28. lipnja 2010. 
     
     Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine Pučišća: 
 
     Ivica Nižetić, v.r 
…………………………………………………… 
 
Na  temelju  Zakona  o  zaštiti od  buke ( N.N. broj 
17/90 i 26/93), članka 37. Zakona o javnom  redu  i  
miru ( N.N.  broj 5/90, 30/90, 47/90 i 29/94)  te 
članka  29. Statuta  Općine  Pučišća („Službeni  
glasnik općine Pučišća“ br. 4/09), Općinsko  vijeće  
na  svojoj 1.   Izvanrednoj sjednici  održanoj  dana  
28. lipnja 2010.   donijelo  je  
 

O D L U K U 
 

o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  o  javnom  redu  i  
miru  

 
Članak  1. 

 
U  Odluci  o  javnom  redu  i  miru ( „Službeni  
glasnik  općine  Pučišća“ broj 5/99), članak 6. 
mijenja  se i  glasi: 
 
-  grañevinske  radove  koji  izazivaju    buku  
dopušteno  je  izvoditi  u  vremenu  od  8,oo  
do14,oo sati  i  od  17,oo   do  20,oo sati“. 
-  u vremenu  od  14,oo  do  17,oo sati  je  dnevni  
odmor  i  u  to  vrijeme  nije  dozvoljeno        
izvoñenje   nikakvih  radova  kojima  se  stvara  
buka. 
-  u  periodu  od  15. lipnja  do  15. rujna  vrijedi  
cjelodnevna  zabrana  svih  grañevinskih  radova  
koji  proizvode  buku, a  osobito:  iskopi,  rad  s  
bušilicom,  brusilicom,  čekićem, radovi  i  
transporti  s  velikim  vozilima ( kamioni, bageri, 
viljuškari,  kiperi  isl.) te  radova   koji  se  izvode  
tako  da  izazivaju  plinske, dimne i  druge 
neadekvatne  emisije. 
-  ostali  radovi  koji  se  izvode  bez  buke: 
žbukanje, ureñenje  interijera i sl. mogu  se   
izvoditi. 
-  iznimno, na  zahtjev  izvoñača  radova  ili  
vlasnika  objekta, Jedinstveni  upravni  odjel   
općine  Pučišća, može odobriti  izvoñenje  radova  
u  zabranjenom  periodu i  to  u  slijedećim  
slučajevima: 

   a) ako  zbog  prekida  već  započetih  radova  
postoji  opasnost od  nastanka znatne štete na 
objektu koji  se  gradi( ne  podrazumijeva  se  šteta  
koja  može  nastati iz  pada  tržišne vrijednosti 
nekretnine ili  pak  šteta u  slučaju  plaćanja penala 
zbog  kašnjenja radova). 
   b) ako  se  radi o  radovima  popravka  ili  
sanacije  vodovodne ili  elektro  mreže  na   objektu  
ili  mjesnom  vodu. 
   c) ako  se  radi  o  sanaciji  oštećene septičke  ili  
crne  jame  čija  sanacija  ne  trpi  odgodu 
   d) ako  se  radi  o  radovima  na  objektu  koji  
zbog  zaštite prolaznika zahtjevaju hitnu 
intervenciju. 
    e) ako  se  radi  o radovima na  objektima  od  
općeg  interesa na  kojima  se , zbog  njihove 
specifičnosti , ne  može  vršiti  obnova  ili  sanacija  
tijekom  godine, već  je  nužno takve zahvate  vršiti  
u  ljetnom  periodu ( vrtići, škole, ñački  dom i sl.) 
 
-  radovi  navedeni  pod  a., b., c., d. i  e. iz   
prethodnog  stavka  ovog  članka  moraju  se    
završiti  u  najkraćem mogućem roku kojeg  će  
odrediti  Jedinstveni  upravni  odjel općine   Pučišća 
u   svom  odobrenju. 
 
 

Članak  2. 
 
Ova  Odluka  stupa  na  snagu   8  dana  od objave u   
„Službenom  glasniku  općine  Pučišća“. 
 
   

Klasa: 363-01/10-01/20 
Ur.broj: 2104/06-01-10-01 
Pučišća, 28. lipnja 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  1.  Izvanrednoj  
sjednici  održanoj  dna  28. lipnja 2010. godine  
donijelo  je  
 

O D L U K U 
 

o  prihvaćanju Sporazuma   „ u Pučišćima, dana  
21.06.2010. godine „ 

 
Članak  1. 

 
Općinsko  vijeće  Općine Pučišća  prihvaća  
Sporazum  izmeñu  Općine  Pučišća,  „Grikula“ 
d.o.o. Pučišća  i  Stjepana  Eterovića  „Grikula“. 
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Članak  2. 

 

Ovlašćuje  se  načelnik  Općine  Pučišća  da  
potpiše  Sporazum. 
 
 

Članak  3. 
 

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja, a  
objavit  će  se  u  „Službenom  glasniku  općine  
Pučišća“. 
 
 
 
Klasa: 947-01/10-01/16 
Ur.broj: 2104/06-01-10-02 
Pučišća,  28. lipnja 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  1.  Izvanrednoj 
sjednici  održanoj  dana  28. lipnja 2010.   donosi  
 

O D L U K U 
 

o  sudjelovanju  u  Natječaju  za  prodaju 
imovine 

Poljoprivredne  zadruge  „Dubrava“ u  stečaju 
 

 
Članak  1. 

 
Općina  Pučišća  zainteresirana  je  za  kupnju  
imovine  Poljoprivredne  zadruge „Dubrava“ 
Pučišća – u  stečaju  koja  se  prodaje  putem  
Oglasa  objavljenog  u  dnevnom  tisku „Slobodna  
Dalmacija“  od  04.06.2010. 
 
 

Članak 2. 
 
 

Zadužuje   se  načelnik  Općine  da  sastavi  Ponudu  
i  javi  se  na  oglas. 
 
 

Članak  3. 
 
 

Iznos  Ponude  proglašava  se  poslovnom  tajnom  
Općine  Pučišća i  može  se  javno  obznaniti  tek  
nakon  otvaranja  Ponuda. 
 

 
Članak  4. 

 
U  slučaju  prihvaćanja  Ponude  Općine  Pučišća, 
Općinsko  vijeće  će  donijeti  Odluku  o  
potpisivanju  Kupoprodajnog  ugovora. 
 
 

Članak 5. 
 

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja, a  
objavit  će  se  u  „Službenom  glasniku  općine  
Pučišća“. 
 
 
Klasa: 320-01/10-01/03 
Ur.broj: 2104/06-01-10-02 
Pučišća, 28. lipnja 2010. 
     
     Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine Pučišća: 
 
      Ivica Nižetić, v.r 
…………………………………………………… 
 
Temeljem članka 36. Statuta općine Pučišća 
(Službeni glasnik općine Pučišća 4/09) Općinsko 
vijeće općine Pučišća  na svojoj 1. Izvanrednoj 
sjednici održanoj 28. lipnja 2010. godine razmatralo 
je podnesak ravnateljice O.Š. Pučišća  Klasa: 602-
02/10-01/39, Urbroj: 2104-10-01-01 te je na  istoj 
sjednici donijelo slijedeći 

 
ZAKLJUČAK 

I. 
 

Ocjenjuje se da je Načelnik po usmenom zahtjevu 
ravnateljice O.Š. Pučišća postupio u potpunosti u 
skladu sa svojim ovlastima, Statutom općine 
Pučišća, te relevantnim odlukama Općinskog 
vijeća, uputivši Ravnateljicu da podnese pismeni 
zahtjev Vijeću.      

                                      II. 

Izražava se nezadovoljstvo postupkom Ravnateljice 
koja je tu uputu ignorirala te tako iskazala 
nedostatak poštovanja spram tijela lokalne 
samouprave te njihovih odluka. 

                                       III. 

Nakon razmatranja naknadno upućenog podneska 
od strane ravnateljice O.Š. Pučišća, Općinsko vijeće 
općine Pučišća odobrava postavljanje grañevinske 
skele na javnoj površini oko zgrade Škole i to u 
periodu od 28. lipnja do 02. srpnja 2010. godine. 
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                                       IV. 

Ovlašćuje se Načelnik da ukoliko zbog 
nepredviñenih okolnosti doñe do produljenja 
navedenog roka, isti može produljiti posebnom 
odlukom. 

 
                        V. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom glasniku općine 
Pučišća“. 

 Klasa:363-01/10-01/23 
 Ur.broj: 2104/06-01-10-02 
 Pučišća,28. lipnja 2010.  
 
     
     Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine Pučišća: 
 
      Ivica Nižetić, v.r 
…………………………………………………… 
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