
Broj 6/11                                             SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  PUČIŠĆA                               14. listopada 2011. 

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PUČIŠĆA

GODINA XVIII       PUČIŠĆA      14. LISTOPADA      BROJ 6/11      ISSN            1331-9795

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  15.sjednici  održanoj  dana  14.  listopada 
2011. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za popise birača

Članak 1.

        U Povjerenstvo za popise birača imenuju se:

Dr. Tihomir Eterović, predsjednik
Tino Jerčić, član
Alen Parunov, član

Slaven Puljak, zamjenik predsjednika
Katija Matjašić, zamjenik člana
Nikša Michieli-Tomić, zamjenik člana

Članak 2.

Stupanjem na snagu  ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za popise 
birača (“Službeni glasnik Općine Pučišća”, 6/09)

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u  Službenom glasniku Općine Pučišća.

Klasa: 013-02/11-01/02
Ur.broj: 2104/06-02-11-01
Pučišća, 14. listopada 2011. g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća:

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

Na  temelju  članka  8.  Zakona  o 
ugostiteljskoj  djelatnosti  (“Narodne  novine”   br. 
138/06, 152/08, 43/09 i 88/10) i članka 29. Statuta 
Općine  Pučišća  (“Službeni  glasnik  Općine 
Pučišća”br.  4/09) Općinsko vijeće Općine Pučišća 
na svojoj  15.sjednici  održanoj dana 14. listopada 
2011. godine donijelo je

ODLUKU
 o izmjeni Odluke o radnom vremenu 

ugostiteljskih objekata

Članak 1.

U  Odluci  o  radnom  vremenu 
ugostiteljskih  objekata  (Službeni  glasnik  Općine 
Pučišća br. 2/07 i 3/07) u članku 7. riječi "općinsko 
poglavarstvo"  zamijenjuju  se  riječima  "izvršno 
tijelo Općine Pučišća".

Članak 2.

Ova Odluka stupa na sangu osmog dana 
od  dana  objave  u   Službenom  glasniku  Općine 
Pučišća.

Klasa: 335-01/11-01/01
Ur.broj: 2104/06-02-11-01
Pučišća, 14. listopada 2011. 

   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  Općine  Pučišća  na  svojoj 
15.  sjednici  održanoj  dana  14.  listopada  2011.  g. 
donijelo je
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ODLUKU
o stavljanju van snage Zaključka o utvrđivanju 

radnog vremena za 
ugostiteljski objekt konoba "Tomić"

Članak 1.

Ovom  Odlukom  stavlja  se  van  snage 
Zaključak  o  utvrđivanju  radnog  vremena  za 
ugostiteljski objekt konoba "Tomić" od 15. srpnja 
2010. godine, klasa: 335-01/10-01/01.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u  Službenom glasniku Općine Pučišća.

Klasa: 335-01/11-01/02
Ur.broj: 2104/06-02-11-01
Pučišća, 14. listopada 2011. 

   Predsjednik Općinskog vijeća
   Općine Pučišća:

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

Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o 
postupanju  s  nezakonito  izgrađenim  zgradama 
(“Narodne novine” br. 90/11) i članka 29. Statuta 
Općine Pučišća (“Službeni glasnik Općine Pučišća” 
br. 4/09) Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 
15.sjednici  održanoj  dana  14.  listopada  2011.  g. 
donijelo je

ODLUKU
o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Članak 1.

Ovom  se  Odlukom  utvrđuju  vrijednosti 
jediničnih  iznosa  za  položajne  zone  na  području 
Općine  Pučišća  utvrđene  odredbom  članka  2. 
Odluke o komunalnom doprinosu Općine  Pučišća 
(“Službeni  glasnik  Općine  Pučišća”  br.  7/04)  u 
svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na temelju Uredbe o 
naknadi  za  zadržavanje  nezakonito  izgrađenih 
zgrada u prostoru (“Narodne novine” br. 101/11).

Članak 2.

Vrijednost jediničnog iznosa za položajne 
zone utvrđuje se u kunama i to u iznosu od:

- 20  kuna  za  I.  zonu  (naselje  Pučišća  i 
Zračna luka "Brač")

- 15 kuna za II. zonu (naselje Gornji Humac 
i Pražnica).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u  Službenom glasniku Općine Pučišća.

Klasa: 360-01/11-01/13
Ur.broj: 2104/06-02-11-04
Pučišća, 14. listopada 2011. g.

 
Predsjednik Općinskog vijeća 
Općine Pučišća:

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

Na temelju članka 4.  stavka 4. Zakona o 
postupanju  s  nezakonito  izgrađenim  zgradama 
(“Narodne novine” br. 90/11) i članka 29. Statuta 
Općine Pučišća (“Službeni glasnik Općine Pučišća” 
br. 4/09) Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 
15.sjednici  održanoj  dana  14.  listopada  2011. 
godine donijelo je

ODLUKU
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na 

nezakonito izgrađenoj zgradi

Članak 1.

Ovom  Odlukom  određuje  se  broj  etaža 
koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi 
na  temelju  Zakona  o  postupanju  s  nezakonito 
izgrađenim zgradama.

Članak 2.

Na  nezakonito  izgrađenoj  zgradi 
izgrađenoj unutar građevinskog područja u odnosu 
na Prostorni plan Općine Pučišća (Službeni glasnik 
Općine  Pučišća  br.  1/09),  a  izgrađenoj  protivno 
odredbama istog Plana, može se ozakoniti onoliki 
broj etaža koliko taj Plan dozvoljava za predmetnu 
lokaciju  i  još  dvije  etaže  od  kojih  je  jedna 
potkrovlje.

Na  nezakonito  izgrađenoj  zgradi  izvan 
građevinskog područja u odnosu na Prostorni plan 
Općine  Pučišća  (Službeni  glasnik  Općine  Pučišća 
br.  1/09),  a  izgrađenoj  protivno  odredbama  istog 
Plana, dozvoljeno je ozakoniti ukupno tri etaže od 
kojih je jedna potkrovlje.
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Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u Službenom glasniku Općine Pučišća.

Klasa: 360-01/11-01/13
Ur.broj: 2104/06-02-11-03
Pučišća, 14. listopada 2011.

     Predsjednik Općinskog vijeća
  Općine Pučišća:

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

Temeljem  članka  34.  Zakona  o 
komunalnom gospodarstvu  (“Narodne novine”  br. 
26/03, 82/04, 110/04, 178/04,38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11 i 90/11 ) i članak 29. Statuta Općine 
Pučišća  (“Službeni  glasnik  Općine  Pučišća”  br. 
4/09)  Općinsko  vijeće  na  svojoj  15.  sjednici 
održanoj dana 14. listopada 2011. godine donijelo 
je

ODLUKU
o priključenju na komunalnu infrastrukturu za 

opskrbu pitkom vodom na području Općine 
Pučišća

  
Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju uvjeti i obveze 
priključenja  nekretnine  na  komunalnu 
infrastrukturu  za  opskrbu  pitkom  vodom  na 
području Općine Pučišća.

Pod uvjetima priključenja podrazumijeva se:
- postupak priključenja,
- tehničko-tehnološki uvjeti,
- rok za izvedbu priključka,
- naknada za priključenje,
- način plaćanja naknade i
- kaznene odredbe

Članak 2.

Vlasnik  nekretnine  dužan  je  priključiti 
svoju  nekretninu  na  komunalnu  infrastrukturu  za 
opskrbu  pitkom  vodom  ukoliko  nekretnina  s 
obzirom na svoju namjenu zahtjeva priključenje na 
istu  te  ukoliko  su  izgrađeni  objekti  i  uređaji 
komunalne  infrastrukture koji to omogućuju.

Članak 3.

Priključenje  na  komunalnu  infrastrukturu 
za   opskrbu  pitkom  vodom  znači  spajanje 
nekretnine na vodoopskrbni sustav.

Članak 4.

Priključak   je  dio  vodovodne  instalacije 
od mjesta spajanja s javnom vodovodnom mrežom 
do  vodovodne  instalacije  vlasnika  nekretnine, 
odnosno  do vodomjera smještenog u vodomjernom 
oknu na nekretnini vlasnika uključujući i ventil iza 
vodomjera.

Članak 5.

Nekretnina  se  priključuje  na  javnu 
vodovodnu  mrežu   izravnim priključkom koji  ne 
smije prelaziti preko nekretnine koje su u vlasništvu 
trećih osoba.

Članak 6.

Priključak  se  u  pravilu  izvodi  u  pravcu 
okomitom na javnu  vodovodnu mrežu, dužine do 
20 m, a vodomjerno okno se postavlja neposredno 
iza regulacijske linije nekretnine.

Članak 7.

Priključenje  na  komunalnu  infrastrukturu 
za opskrbu pitkom vodom treba se izvesti na način 
da  svaki  posebni  dio  zgrade  koji  predstavlja 
samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor 
i sl.) ima svoj vodovodni priključak.

Članak 8.

Nositelj izvedbe vodovodnog priključka je 
“Vodovod  Brač”  d.o.o.   Supetar   (U  daljnjem 
tekstu:  Komunalno  društvo  )  kojem   vlasnik 
nekretnine podnosi zahtjev za izvedbu vodovodnog 
priključka.  Uz  zahtjev  za  izvedbu  vodovodnog 
priključka vlasnik nekretnine prilaže Komunalnom 
društvu  i  svu   potrebnu  dokumentaciju  koja  je 
utvrđena Pravilnikom o vodoopskrbi.

Članak 9.

Komunalno društvo je dužno u roku od 30 
dana odgovoriti na zahtjev vlasnika nekretnine.
Ukoliko  je  zahtjev  za  izvedbu  vodovodnog 
priključka  pozitivno  rješen  Komunalno  društvo  i 
vlasnik  nekretnine  zaključuju  Ugovor  o  izvedbi 
vodovodnog priključka kojim se  definira:
-  tehničko-tehnološki  uvjeti  izvedbe  vodovodnog 
priključka,
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-  cijena  i  način  plaćanja  izvedbe  vodovodnog 
priključka,
- rok izvedbe priključka
- uvjeti korištenja priključka.

Članak 10.

Komunalno društvo  je  dužno, ukoliko je 
odgovor   pozitivan  za  podnositelja  zahtjeva  tj. 
vlasnika  nekretnine,  istoga  uputiti  s  Ugovorom  o 

izvedbi vodovodnog priključka  u Općinu Pučišća 
kako bi Jedinstveni upravni odjel Općine  Pučišća 
mogao vlasniku nekretnine razrezati iznos naknade 
za  priključenje  na  komunalnu  infrastrukturu  za 
opskrbu pitkom vodom.
Naknada  za  priključenje  na  komunalnu 
infrastrukturu za opskrbu pitkom  vodom prihod je 
proračuna  Općine  Pučišća  i  namjenjen  je  za 
financiranje građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za opskrbu pitkom vodom  u skladu s 
programom gradnje kojeg donosi Općina Pučišća.

Članak 11.

Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom iznosi:

R.B
.

NAZIV  PRIKLJUČKA CIJENA

1 ZA STAMBENE GRAĐEVINE (po samostalnoj 
uporabnoj cjelini)

a

2 ZA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE,
PROIZVODNO-GOSPODARSKE NAMJENE TE 
USLUŽNE DJELATNOSTI ( proporcionalno sa 
veličinom  presjeka priključka, odnosno profila 
vodomjera)

- # 20 mm (3/4 “) …………………………………
- # 25 mm ( 1”) …………………………………...
- # 32 mm (5/4”) ………………………………….
- # 40 mm (6/4”)………………………………….
-# 59 mmm( 2”) ………………………………….
- # 65 mm(21/2”)…………………………………..
- 80 mmm ( 3”9 ………………………………….
- #100 mmm ( 4”) ………………………………….
- # 125 mm (5”) …………………………………..
- # 150 mmm(6”) …………………………………

a
1,56a
2,56a
4,00a
6,25a
10,56a
16,00a
25,00a
39,00a
56,25a

3 ZA HIDRANTE a
4 ZA POLJOPRIVREDNU NAMJENU b

TUMAČ: a= 2000,00 kn                   b=300,00 kn

Članak 12.

Kada vlasnik nekretnine (toč.2. tablice iz prethodnog članka) postavi zahtjev Komunalnom društvu za 
promjenu profila priključka - povećanje profila koji mu Komunalno društvo odobri dužan je Općini Pučišća 
platiti razliku naknade za povećanje profila priključka.
Kada vlanik nekretnine (toč. 2. tablice iz prethodnog članka) postavi zahtjev Komunalnom društvu za promjenu 
profila priključka - smanjenje profila istom se neće odobriti povrat razlike naknade.

Članak 13.

Jedinstveni upravni odjel Općine Pučišća izdat će vlasniku nekretnine potvrdu o plaćenoj naknadi za 
priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom koju je isti dužan dostaviti Komunalnom 
društvu.
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Članak 14.

Komunalno  društvo  je  dužno  izvedbu 
vodovodnog priključka izvršiti  u roku od 30 dana 
od dana zaključenja ugovora o izvedbi vodovodnog 
priključka sa vlasnikom nekretnine, odnosno u roku 
30  dana  od  dana  prijama  pismena  vlasnika 
nekretnine  (podnositelj  zahtjeva)  da  je  u  cjelosti 
izvršio  radove  specificirane  u  tehničkim uvjetima 
koji su sastavni dio ugovora o izvedbi vodovodnog 
priključka.

Komunalno  društvo  će  postupiti  prema 
navedenom u st.  1.  ovog članka samo ukoliko je 
vlasnik  nekretnine  koja  se  priključuje  na 
komunalnu  infrastrukturu  za  opskrbu  pitkom 
vodom u cjelosti podmirio svoju obvezu po osnovi 
naknade za priključenje Općini Pučišća.

Članak 15.

Vlasnik  nekretnine  za  izvedbu 
vodovodnog priključka plaća Komunalnom društvu 
cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala.

Članak 16.

Za  slučaj  da  je  za  priključenje  određene 
nekretnine  potrebna  gradnja  određenog  objekta 
odnosno  uređaja  komunalne  infrastrukture  za 
opskrbu   pitkom  vodom  koja  nije  predviđena 
Programom  gradnje  Općine  Pučišća  budući 
korisnici  koji  bi  se  priključili  na  tu  komunalnu 
infrastrukturu  mogu  sudjelovati  u  financiranju 
izgradnje  određenog  objekta,  odnosno  uređaja  uz 
povrat  uloženih  sredstava  u  određenom roku pod 
uvjetima  utvrđenim  pisanim ugovorom s Općinom 
Pučišća.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka  upućuju 
se na račun Općine Pučišća, a rok povrata sredstava 
ne  može  biti  dulji  od  5  godina  od  sklapanja 
ugovora.                    

Članak 17.

Novčanom  kaznom  u  iznosu  od  2.000,00  do 
5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komunalno 
društvo ako:
-  izvrši  priključenje  nekretnine  na  komunalnu 
infrastrukturu  za  opskrbu  pitkom vodom  za  koju 
vlasnik  nekretnine  nije  platio  Općini  Pučišća 
naknadu za priključenje.
priključi nekretninu na komunalnu infrastrukturu za 
opskrbu  pitkom  vodom  protivno  uvjetima 
određenim ugovorom iz članka 9. ove Odluke.

ne priključi nekretninu na komunalnu infrastrukturu 
za opskrbu pitkom vodom u rokovima određenim 
člankom 14. ove Odluke. 
Za  prekršaje  iz  st.  1.  ovog  članka   kaznit  će  se 
novčanom  kaznom  od  500,00  -  2.000,00  kuna 
odgovorna osoba u Komunalnom društvu.

Članak 18.
 
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 

do 7.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba
ako se protupravno koristi priključkom na uređaje 
za opskrbu pitkom vodom.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 
2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba
ako se protupravno koristi priključkom na uređaje 
za opskrbu pitkom vodom.

Članak 19.

Svi postupci pokrenuti  zahtjevom stranke 
za  utvrđivanje  naknade  za  priključenje  na 
komunalnu  infrastrukturu  za  opskrbu  pitkom 
vodom zaprimljenim u Općini Pučišća do stupanja 
na  snagu  ove  Odluke  biti  će  riješeni  prema 
odredbama  Odluke  o  priključenju  na  komunalnu 
infrastrukturu  za  opskrbu  pitkom  vodom  na 
području Općine Pučišća (“Službeni glasnik Općine 
Pučišća” br. 1/02, 5/03, 9/05, 8/06, 3/07).

Članak 20.

Stupanjem na  snagu ove  Odluke prestaje 
važiti  Odluka  o  priključenju  na  komunalnu 
infrastrukturu  za  opskrbu  pitkom  vodom  na 
području Općine Pučišća (“Službeni glasnik Općine 
Pučišća” br. 1/02, 5/03, 9/05, 8/06, 3/07).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u Službenom glasniku Općine Pučišća.

Klasa: 325-01/11-01/21 
Ur.broj: 2104/06-02-11-01
U Pučišćima, 14. listopada 2011. g.

   Predsjednik Općinskog vijeća 
   Općine Pučišća:

   Ivica Nižetić,v.r.
……………………………………………………...
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Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i 
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  («Narodne 
novine» br.  33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09) i članka 38. stavak 2. Statuta Općine 
Pučišća  («Službeni  glasnik  Općine  Pučišća»  br. 
4/09)  Općinsko  vijeće  Općine  Pučišća  na  svojoj 
15.sjednici  održanoj  dana  14.  listopada  2011. 
godine donijelo je

ODLUKU 
o visini naknade troškova članovima Općinskog 

vijeća 

Članak 1.

Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  visina 
naknade troškova i uvjeti za ostvarivanje prava na 
naknadu  troškova za  članove  Općinskog  vijeća  u 
vezi  s  obavljanjem  dužnosti  člana  Općinskog 
vijeća.

Članak 2.

Predsjednik  Općinskog  vijeća  ima  pravo 
na  naknadu  troškova  za  obnašanje  dužnosti 
predsjednika  Općinskog  vijeća  u  neto  iznosu  od 
800 kuna mjesečno koja naknada uključuje i rad na 
sjednicama Općinskog vijeća.

Članovi  Općinskog vijeća  imaju  prvo  na 
naknadu troškova na ime izgubljene zarade i drugih 
troškova  u  neto  iznosu  od  300  kuna  za  svaku 
održanu  sjednicu  Općinskog  vijeća  kojoj  su 
nazočili.

Pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka 
pripada  i  predsjednicima mjesnih odbora  kada  su 
nazočni na sjednicama Općinskog vijeća.

Članak 3.

Naknada iz članka 2. ove Odluke isplaćuju 
se  nakon  održane  sjednice  Općinskog  vijeća,  a 
prilikom obračuna  plaća  za  zaposlenike  u  Općini 
Pučišća.  

Naknada se isplaćuje temeljem evidencije 
o  nazočnosti  članova  Općinskog  vijeća  na 
sjednicama,  a  koja  se  vodi  u  Jedinstvenom 
upravnom  odjelu  Općine  Pučišća  temeljem 
zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća.

Članak 4.

Članovi Općinskog vijeća koji su upućeni 
na  službeno  putovanje  kao  izaslanstvo  Općine 

Pučišća temeljem Odluke Općinskog vijeća imaju 
pravo  na  naknadu  troškova  prijevoza  i  dnevnice 
sukladno  propisima  koji  vrijede  za  službenike  u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pučišća.

Članovima Općinskog vijeća naknada iz stavka 1. 
ovog  članka  isplaćuje  se  sukladno  odredbama 
Proračunu  Općine  Pučišća  kojim  su  predviđena 
sredstva za tu namjenu.
   

Članak 5.

Stupanjem na  snagu ove  Odluke prestaje 
važiti Odluka o visini naknade troškova članovima 
Općinskog  vijeća,  poglavarstva  i  članovima 
povjerenstava  («Službeni  glasnik   Općine 
Pučišća»br. 1/06).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 
2012. godine i objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Pučišća.

Klasa: 021-05/11-01/22
Ur.broj: 2104/06-02-11-01
Pučišća, 14. listopada 2011.

   Predsjednik Općinskog vijeća
  Općine Pučišća:

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