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SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE PUČIŠĆA 

 
GODINA XVIII         PUČIŠĆA         15.OŽUJKA         BROJ 1/11         ISSN         1331-9795 
 
 Na temelju članka 12. Zakona o naseljima 
(Narodne novine br. 54/88), članka 19. i 35. Zakona 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te 
članka 29. Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik 
Općine Pučišća br. 4/09) Općinsko vijeće Općine 
Pučišća na svojoj 11.sjednici održanoj dana 15. 
ožujka 2011. g. donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o pribavljanju ploča s imenima 

naselja, ulica i trgova, pločica s brojevima 
zgrada i načinu podmirivanja troškova 
pribavljanja i postavljanja na objekte 

 
Članak 1. 

 
 U Odluci o pribavljanju ploča s imenima 
naselja, ulica i trgova, pločica s brojevima zgrada i 
načinu podmirivanja troškova pribavljanja i 
postavljanja na objekte (Službeni glasnik Općine 
Pučišća br. 7/10) u članku 2. stavak 2. mijenja se i 
glasi: 
"Visina naknade za pribavljanje i postavljanje 
pločica s kućnim brojevima utvrñuje se u iznosu od 
90,00 kuna." 
 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Pučišća. 
 
Klasa: 363-01/10-01/45 
Ur.broj: 2104/06-02-11-02 
Pučišća, 15. ožujka 2011. g. 
 
     Predsjednik Općinskog vijeća
    Općine Pučišća:  
 
    Ivica Nižetić, v.r. 
…………………………………………………… 
 

 Na temelju članka 391. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne 
novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i 
članka 29. Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik 
Općine Pučišća br. 4/09) Općinsko vijeće Općine 
Pučišća na svojoj 11.sjednici održanoj dana 15. 
ožujka 2011. g. donijelo je 

 
O D L U K U 

o pristupanju prodaji nekretnine u vlasništvu 
Općine Pučišća 

 
Članak 1. 

 
 Pristupa se prodaji nekretnine u vlasništvu 
Općine Pučišća označene u zemljišnim knjigama 
kao čest. zem. 3904/39 z. u. 2034 k.o. Pučišća. 

 
Članak 2. 

 
 Nekretnina iz članka 1. ove Odluke prodati 
će se putem javnog natječaja. 
Postupak javnog natječaja provesti će Povjerenstvo 
za provedbu javnog natječaja za prodaju čest. zem. 
3904/39, a prema uvjetima utvrñenim ovom 
Odlukom. 
 Članove Povjerenstva iz stavka 2. ovog 
članka bira Općinsko vijeće. 
  

Članak 3. 
 

 Uvjeti za prodaju nekretnine utvrñuju se 
kako slijedi: 
  1. Predmet prodaje je čest. zem. 3904/39 z.u. 2034 
k.o. Pučišća površine 353 m2. 
 
  2. Početna cijena iznosi 950,00 kuna/m2. 
 
  3. Ponude se podnose u roku koji odredi 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja s tim da 
rok ne može biti kraći od 7 dana od dana objave 
natječaja. Pravodobne će se smatrati samo one 
ponude koje budu zaprimljene u prijamnom uredu  
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Općine Pučišća u naznačenom roku bez obzira na 
način dostave. Nepravodobne i nepotpune ponude 
neće se razmatrati. 
 
  4. Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe.  
 
  5. Ponuda mora sadržavati: 
-ime i prezime ponuditelja, OIB, adresu prebivališta 
odnosno sjedišta 
-preslik osobne iskaznice/ izvod iz sudskog 
odnosno obrtnog registra  
-dokaz o uplati jamstva 
-visinu ponuñene cijene po m2 i ukupnu cijenu za 
353 m2 
-broj računa na koji se vraća jamčevina. 
 
  6. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu 
od 10.000,00 kuna na žiro-račun Općine Pučišća. 
 
  7. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi 
najvišu cijenu uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta 
natječaja. Ponude koje sadrže nižu cijenu od 
utvrñene početne cijene neće se razmatrati. U 
slučaju da su ponude identične natječaj će se 
ponoviti s novim iznosom početne cijene. 
 
  8. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 
dana od dana primitka obavijesti o donesenoj 
Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 
nekretnine uplatiti preostali iznos cijene (razlika 
izmeñu ponuñene cijene i uplaćene jamčevine). 
Porez na promet nekretnina snosi kupac. 
 
  9. Uplaćeni iznos jamčevine najpovoljnijem 
ponuditelju se uračunava u cijenu dok se ostalim 
natjecateljima  vraća u nominalnom iznosu u roku 
od 10 dana od dana donošenja Odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko najpovoljniji 
ponuditelj ne uplati preostali iznos cijene u 
utvrñenom roku smatrat će se da je odustao od 
ponude te gubi pravo na povrat  jamčevine, a javni 
natječaj će se poništiti. 
 
  10. Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za 
provedbu natječaja za prodaju čest. zem. 3904/39 te 
će donijeti prijedlog o izboru najpovoljnijeg 
ponuditelja ili prijedlog za poništenje natječaja . 
 
  11. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i 
prodaji nekretnine donijeti će Općinsko vijeće. 
 
  12. Nakon donošenja Odluke iz točke 11. i dokaza 
o uplati čitave kupoprodajne cijene s izabranim 
ponuditeljem će se zaključiti kupoprodajni ugovor. 
 
  13. Općina Pučišća pridržava pravo poništenja 
ovog natječaja bez posebnog obrazloženja. 
 
 

 
Članak 4. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Pučišća 
 
Klasa: 947-01/11-01/06 
Ur.broj: 2104/06-02-11-01 
Pučišća, 15. ožujka 2011. g. 
     
 
     Predsjednik Općinskog vijeća 
    Općine Pučišća: 
 
    Ivica Nižetić,v.r 
……………………………………………………... 
 
 Na temelju članka 2. Odluke o pristupanju 
prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Pučišća 
(Službeni glasnik Općine Pučišća br. 1/11) i članka 
29. Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik 
Općine Pučišća br. 4/09) Općinsko vijeće Općine 
Pučišća na svojoj sjednici održanoj dana 15. ožujka 
2011. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog 

natječaja za prodaju 
čest.zem. 3904/39 z.u. 2034 k.o. Pučišća 

 
Članak 1. 

 
 U Povjerenstvo za provedbu javnog 
natječaja za prodaju čest. zem. 3904/39 z.u. 2034 
k.o. Pučišća imenuju se: 
 
1.Dr. Tihomir Eterović- za predsjednika 
2.Nañan Galinović- za člana 
3.Antica Novačić- za člana 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Pučišća. 
 
 
Klasa: 947-01/11-01/06 
Ur.broj: 2104/06-02-11-02 
Pučišća, 15. ožujka 2011. 
 
     
     Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine Pučišća: 
 
    Ivica Nižetić,v.r 
……………………………………………………...
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 Na  temelju  članka  29. Statuta  Općine  
Pučišća („Službeni  glasnik Općine  Pučišća“ broj 
4/09), Općinsko  vijeće  Općine  Pučišća  na  svojoj 
11. Sjednici održanoj  dana  15. ožujka 2011. 
godine,a nakon rasprave po zaprimljenom 
prijedlogu grupe grañana, donijelo  je  
 

 
Z A K LJ U Č A K  

 
1. Općina  Pučišća poduzima  i  poduzimat  

će  sve  radnje  u  okviru  Statuta  Općine, Zakona  i  
Ustava  RH  a  sa  ciljem očuvanja  radnih  mjesta u  
tvrtki  „Jadrankamen“ d.d. vodeći  pri tom računa  o  
širem  interesu Općine  i  svih  njenih  grañana. 
 
 

2. Nalaže  se  načelniku  Općine da  sa  
stručnim službama  razmotri, pripremi  i  uputi  
kaznene prijave u  vezi  svih  nezakonitih  radnji  u  
pretvorbi, privatizaciji  i  poslovanju  tvrtke  
„Jadrankamen“ d.d. 
 
 

3. Ovlašćuje  se  načelnik  da  po  potrebi  i  
na  zahtjev Uprave  ili  Sindikata  
„Jadrankamena“d.d. inicira  sazivanje  Županijskog  
gospodarsko-socijalnog  vijeća  na  temu  
Jadrankamena. 
 
                     

Klasa:    021-05/11-01/02 
Ur.broj: 2104/06-02-11-05     
Pučišća,   15. ožujka   2011. 
 
     
     Predsjednik Općinskog vijeća  

  Općine Pučišća: 
 

  Ivica  Nižetić, v.r 
..................................................................... 
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