
Broj 4/2012.                            SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  PUČIŠĆA                      25. listopada 2012. 

SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE PUČIŠĆA 

 
GODINA XIX        PUČIŠĆA         25. LISTOPADA        BROJ 4/12         ISSN            1331-9795
     
 

Na temelju članka 29., a u vezi s člankom 
43. Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik 
Općine Pučišća br. 4/09), Općinsko vijeće Općine 
Pučišća na svojoj 20.  sjednici održanoj dana 25. 
listopada 2012. g. donijelo je 
 

ODLUKU 
o razriješenju Predsjednika  Povjerenstva za 

izbor i imenovanja 
 

Članak 1. 
 

 Tino Jerčić razriješava se dužnosti 
Predsjednika  Povjerenstva za izbor i imenovanja. 
 

Članak 2.  
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa: 021-05/12-01/28 
Ur.broj: 2104/06-01-12-01 
Pučišća, 25. listopada 2012. g. 
 
     
     Predsjednik Općinskog vijeća 
    Općine   Pučišća: 
 
    Ivica  Nižetić,v.r. 
……………………………………………………... 
 
 Na temelju članka 29., a u vezi s člankom 
43. Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik 
Općine Pučišća br. 4/09) Općinsko vijeće Općine 
Pučišća na svojoj 20.  sjednici održanoj dana 25. 
listopada 2012. g. donijelo je 
 

ODLUKU 
o imenovanju Predsjednika  Povjerenstva za 

izbor i imenovanja 
 
 
 

 
Članak 1.  

 
 Ivo Ivelić imenuje se za Predsjednika  
Povjerenstva za izbor i imenovanja. 
 

Članak 2.  
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa:021-05/12-01/28 
Ur.broj:2104/06-01-12-02 
Pučišća, 25. listopada 2012. g. 
 
 

   Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine  Pučišća: 
 
     Ivica   Nižetić,v.r. 
……………………………………………………... 
 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 20. sjednici održanoj dana 25. listopada 
2012. g. donijelo je 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za popise birača 

 
Članak 1. 

 
 U Povjerenstvo za popise birača imenuju 
se: 

1. Dr. Tihomir Eterović, predsjednik 
2. Ivo Ivelić, član 
3. Alen Parunov, član 

 
4. Ivica Orlandini, zamjenik predsjednika 
5. Katija Matjašić, zamjenik člana 
6. Nikša Michieli-Tomić, zamjenik člana 
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Članak 2. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za popise 
birača (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 6/11). 
 

Članak 3. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa:021-05/12-01/26 
Ur.broj:2104/06-01-12-01 
Pučišća, 25. listopada 2012. g. 
 
     
    Predsjednik Općinskog vijeća 
   Općine Pučišća: 
 
   Ivica   Nižetić,v.r. 
……………………………………………………... 
 Na temelju članka 3. Odluke o davanju u 
zakup poslovnog prostora na području Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 6/09) 
i članka 29. Statuta Općine Pučišća (Službeni 
glasnik Općine Pučišća br. 4/09) Općinsko vijeće 
Općine Pučišća na svojoj 20. sjednici održanoj dana 
25. listopada 2012. g. donijelo je 
 

ODLUKU 
o razriješenju člana Povjerenstva za dodjelu 

poslovnog prostora u zakup 
 

Članak 1.  
 

 Slaven Puljak razriješava se dužnosti člana 
Povjerenstva za dodjelu poslovnog prostora u 
zakup. 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
Klasa:021-05/12-01/27 
Ur.broj:2104/06-01-12-01 
Pučišća, 25. listopada 2012. g. 
 

    
    Predsjednik Općinskog vijeća 

    Općine Pučišća: 
 
    Ivica   Nižetić,v.r. 
……………………………………………………... 

 
 
 
 

Na temelju članka 3. Odluke o davanju u 
zakup poslovnog prostora na području Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 6/09) 
i članka 29. Statuta Općine Pučišća (Službeni 
glasnik Općine Pučišća br. 4/09) Općinsko vijeće 
Općine Pučišća na svojoj 20.  sjednici održanoj 
dana 25. listopada 2012. g. donijelo je 
 

ODLUKU 
o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu 

poslovnog prostora u zakup 
 

Članak 1. 
  

Marija Martinić Pipica  imenuje se za 
člana Povjerenstva za dodjelu poslovnog prostora u 
zakup. 
 

Članak 2.  
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa:021-05/12-01/27 
Ur.broj:2104/06-01-12-02 
Pučišća, 25. listopada 2012. g. 
 
     
     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  20. 
sjednici održanoj dana 25. listopada 2012. g. 
donijelo je 
 

ODLUKU 
o razriješenju članova Povjerenstva za 

postavljanje spomen obilježja 
u mjestu Pučišća 

 
 

Članak 1.  
 

 Don Tonči Kusanović razriješava se 
dužnosti člana Povjerenstva za postavljanje spomen 
obilježja u mjestu Pučišća. 
 Stjepan Vrandečić razriješava se dužnosti 
člana Povjerenstva za postavljanje spomen obilježja 
u mjestu Pučišća 
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Članak 2.  
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa: 021-05/12-01/16 
Ur.broj:2104/06-01-12-02 
Pučišća, 25. listopada 2012. g. 
 
     
     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 20. 
sjednici održanoj dana 25. listopada 2012. g. 
donijelo je 

ODLUKU 
o imenovanju članova Povjerenstva za 

postavljanje  
spomen obilježja u mjestu Pučišća 

 
Članak 1. 

 
 Don Andro Ursić imenuje se za člana 
Povjerenstva za postavljanje spomen obilježja u 
mjestu Pučišća. 
 Emil Martinić imenuje se za člana 
Povjerenstva za postavljanje spomen obilježja u 
mjestu Pučišća. 
 

Članak 2.  
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa:021-05/12-01/16 
Ur.broj:2104/06-01-12-03 
Pučišća, 25. listopada 2012. g. 
 
     
    Predsjednik Općinskog vijeća 
    Općine Pučišća: 
 
    Ivica  Nižetić,v.r. 
……………………………………………………... 
 Na temelju članka 34. Zakona o 
predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine 
br. 10/97 i 107/07) i članka 29. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09) 
Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj  20.  
sjednici održanoj dana 25. listopada 2012. g. 
donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića "Pučišća" 
 

Članak 1. 
 

 Tino Jerčić razriješava se dužnosti člana 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pučišća". 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa:  601-01/12-01/08 
Ur. broj:2104/06-01-12-01 
Pučišća, 25. listopada 2012. g. 
 
     
                 Predsjednik Općinskog vijeća 
   Općine   Pučišća: 
   
   Ivica   Nižetić,v.r. 
……………………………………………………... 
 Na temelju članka 34. Zakona o 
predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine 
br. 10/97 i 107/07) i članka 29. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09) 
Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 20. 
sjednici održanoj dana 25. listopada 2012. g. 
donijelo je 
 

ODLUKU 
o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića "Pučišća" 
 

Članak 1. 
 

 Stjepan Kusanović imenuje se za člana 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pučišća". 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa:601-01/12-01/08 
Ur. broj:2104/06-01-12-02 
Pučišća, 25. listopada 2012. g. 
 
     
     Predsjednik Općinskog vijeća 
    Općine   Pučišća: 
 
    Ivica   Nižetić,v.r. 
……………………………………………………... 
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Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o 
zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04, 
79/07, 38/09 i 127/10) te članka 29. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09) 
Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 20. 
sjednici održanoj dana 25. listopada 2012. g. 
donijelo je 

ODLUKU 
o razriješenju člana Stožera zaštite i spašavanja 

Općine Pučišća 
 

Članak 1. 
 

Željko Šeravić razriješava se dužnosti 
člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Pučišća. 

 
Članak 2. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
Klasa: 810-01/12-01/04 
Ur. broj:2104/06-01-12-02 
Pučišća, 25. listopada 2012. g. 
 
     Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine    Pučišća: 
  
     Ivica   Nižetić,v.r. 
……………………………………………………... 
 Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o 
zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04, 
79/07, 38/09 i 127/10) te članka 29. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09) 
Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 20. 
sjednici održanoj dana 25. listopada 2012. g. 
donijelo je 

ODLUKU 
o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja 

Općine Pučišća 
 

Članak 1. 
 

 Daniela Mornar imenuje se za člana 
Stožera zaštite i spašavanja Općine Pučišća. 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
Klasa:810-01/12-01/04 
Ur. broj: 2104/06-01-12-03 
Pučišća, 25. listopada 2012. g. 
 

   Predsjednik Općinskog vijeća 
    Općine   Pučišća: 
 
    Ivica  Nižetić,v.r. 
……………………………………………………... 

 Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i 
spašavanju (Narodne novine br. 174/04 i 79/07) i 
članka 47. Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik 
Općine Pučišća br. 4/09) načelnik Općine Pučišća 
podnosi 

IZVJEŠĆE 
o  stanju  zaštite  i  spašavanja  

na  području  Općine  Pučišća  za  2012. godinu  
 

Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su 
prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, 
planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u 
zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i većih 
nesreća te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera 
za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije 
života na području na kojem je događaj nastao. 

Općina Pučišća u okviru svojih prava i obveza 
utvrđenih Ustavom i zakonom uređuje i planira, 
organizira, financira i provodi zaštitu i spašavanje. 

Kako bi ostvarila temeljne zadaće sustava 
zaštite i spašavanja Općina Pučišća u 2012. godini 
poduzela je sljedeće korake:    

- Zbog  izmjenjenih  okolnosti   i  stanja na  
terenu ukazala  se  potreba  za  izmjenom  i  
dopunom  Procjene ugroženosti  
stanovništva, materijalnih  i  kulturnih  
dobara i  okoliša  od  katastrofa  i  velikih  
nesreća  za  Općinu  Pučišća.  
Izmjena  je  napravljena u  odredbi  broja  
povjerenika  i  članova Postrojbe  Civilne  
zaštite opće  namjene  Općine  Pučišća  i  
definiranja  uloge  DVD-a Pučišća ( 
stranice  Procjene: 70, 76, 77, 78, 79) 

- Na  izrađene Izmjene  i  dopune, DUSZ – 
Područni  ured  Split dao  je  suglasnost 
13. ožujka 2012. godine, Klasa. 810-
03/12-04/03 Ur.broj: 543-15-12-4 kojom 
je utvrđeno  da  su  Izmjene  i  dopune  
izrađene  sukladno  Pravilniku  o  
metodologiji  za  izradu  procjena  
ugroženosti  i  planova  zaštite  i  
spašavanja   (N.N. 38/08). 

- Općinsko  vijeće  je na  svojoj 17. sjednici  
održanoj  dana  28. ožujka  2012. godine 
donijelo  je  Zaključak o  prihvaćanju  
Plana  zaštite  i  spašavanja i  Plana  
civilne  zaštite  Općine  Pučišća, 
Klasa:810-01/12-01/01, Ur.broj: 2104/06-
02-12-06 

- Sukladno  usvojenim  dokumentima i  
planovima, načelnik  Općine  Pučišća  je 
16. listopada 2012. godine donio:  

- Odluku  o  određivanju  operativnih  snaga  
i  pravnih osoba  od  interesa  za  zaštitu  i  
spašavanje  Općine  Pučišća, klasa: 810-
01/12-01/07, Ur.broj: 2104/06-01-12-01 

- Odluku  o  osnivanju   Postrojbe   civilne  
zaštite  opće  namjene  Općine  Pučišća,  
klasa: 810-01/12-01/08, Ur.broj: 2104/06-
01-12-01 
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Na području operativne provedbe temeljnih 
zadaća sustava zaštite i spašavanja u Općini Pučišća 
djeluju operativne snage. 

Operativne snage zaštite i spašavanja dužne su 
u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i 
poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja 
mogućnosti nastanka katastrofe i veće nesreće te 
prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti 
postojećim okolnostima u slučaju nastanka 
katastrofe i veće nesreće. 

Na  području  Općine  Pučišća tijekom  2012. 
godine nije  bilo  katastrofa i  većih  nesreća niti  su  
poduzimane  bilo  kakve aktivnosti u  otklanjanju 
posljedica. 

U  veljači  2012. godine došlo  je  do  
ekstremno  visokih   padalina snijega. Snijeg  je  u  
Pučišćima  bio  visok 15 cm, a  u  mjestima  
Pražnica  i  Gornji  Humac  čak 30 cm.  
Najkritičnija  situacija bila  je  10. i 11. veljače kada  
je količina  snijega  zaprijetila dužom  prometnom  
izoliranosti  cijele  Općine. S  obzirom  da su 
strojevi Županijskih  cesta  bili  u  kvaru, Stožer  je  
odmah ujutro 11. veljače  u  6,00 sati  angažirao  
dva  utovarivača i  tri kombinirke privatnih  
poduzetnika te  su  u  dogovoru  i  koordinaciji  sa  
ispostavom Županijskih  cesta sve  prometnice taj  
dan  dovedene  u  stanje prohodnosti. 
Zahvaljujući višednevnom angažiranju  strojeva 
privatnih  poduzetnika nije se došlo u  situaciju 
duže  prometne  izoliranosti naselja  ili  djelova  
naselja  te  nije  bilo ugroženog  stanovništva. 
Najvaći  problem  za  svo  vrijeme  trajanja  
nepogode  predstavljala  je  neredovita  opskrba 
električnom  energijom. Poseban  problem su  
dalekovodi 35 KV koji  nisu odoljeli vremenskim 
neprilikama te  su  stalno imali niz kvarova. Na  
ovu okolnost Stožer ne može  djelovati  osim 
inzistiranja na pojačanom održavanju mreže. 
Područni ured  za zaštitu i spašavanje u Splitu  
svakodnevno  je telefonski  izvještavan o stanju  u 
Općini Pučišća. Također  su dostavljena i dva 
pisana izvješća koja  se nalaze u privitku. 
 

Operativne snage zaštite i spašavanja na 
području Općine Pučišća podrazumjevaju: 

 
Vatrogastvo  
 

Na području Općine Pučišća djeluje Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Pučišća kao i interventna 
vatrogasna postrojba stacionirana u Pučišćima 
tijekom ljetnih mjeseci. Organizacija sustava zaštite 
od požara temelji se na Programu aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini. 
Temeljem navedenog Programa, a u cilju njegove 
operacionalizacije Općina Pučišća donijela je Plan 
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i 
građevina za koje prijeti povećana opasnost od 
nastajanja i širenja požara.  

Civilna zaštita  
 

Civilna zaštita se definira kao djelatnost kojoj je 
osnovni sadržaj zaštita i spašavanje stanovništva i 
materijalnih dobara od ratnih razaranja te prirodnih 
i drugih nepogoda, odnosno kao dio sustava koji 
provodi zaštitu i spašavanje. Sustav civilne zaštite u 
nadležnosti je Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje, te je Uprava postala nadležna za 
rukovođenje i zapovijedanje postrojbama civilne 
zaštite. 

 
Pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje 
 

Komunalna poduzeća, Veterinarska stanica,  
Hrvatske šume,  HEP,  Hitna medicinska pomoć,  
Dom zdravlja, Lučka kapetanija.Ove pravne osobe 
u obavljanju svojih redovitih djelatnosti obavljaju i 
poslove zaštite i spašavanja pa se tako mogu 
upotrijebiti kao dodatne snage pri rješavanju 
mogućih situacija ugroženosti kao što su požari, 
pijavice, poplave i ostale elementarne nepogode. 
  
      Općina raspolaže sa dostatnim operativnim 
snagama zaštite i spašavanja od stalno spremnih 
(DVD, Dom zdravlja i HMP, ekipe HEP-a, 
Vodovoda) do pričuvnih ( udruge građana) te 
ustrojenim stožerom zaštite i spašavanja koje ima 
zadaću rukovođenja i zapovijedanja operativnim 
snagama na razini Općine. 
       Stanje zaštite i spašavanja u Općini je na razini 
koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava 
zaštite i spašavanja kada se radi o situacijama koje 
redovite snage zaštite i spašavanja mogu riješiti 
samostalno.  
 
Klasa: 810-01/12-01/09 
Ur.broj: 2104/06-01-12-01 
Pučišća,  16. listopada 2012. g. 
 
        Načelnik Općine Pučišća: 
      
        Marino Kaštelan,  ing.el.,v.r 
……………………………………………………... 
 Na temelju članka 28.  Zakona o zaštiti i 
spašavanju (Narodne novine br. 174/04, 79/07, 
38/09 i 127/10) te članka 29. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09) 
Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj  20. 
sjednici održanoj dana 25. listopada 2012. g. 
donijelo je 

ODLUKU 
o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja  

na području Općine Pučišća za 2012. godinu 
 

Članak 1. 
 

 Usvaja se Izvješće o stanju zaštite i 
spašavanja na području Općine Pučišća za 2012. 
godinu koje je podnio načelnik Marino Kaštelan. 
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Članak 2. 
 

 Ova Odluka objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Pučišća. 
 
Klasa:810-01/12-01/09 
Ur. broj: 2104/06-01-12-02 
Pučišća, 25. listopada 2012. g.  
 
     
                   Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine   Pučišća: 
 
     Ivica   Nižetić,v.r 
……………………………………………………... 
Na temelju članka 29. stavak 1. podstavak 5. 
Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), te članka 47. Statuta 
Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća 
br. 04/09), a u skladu s Izmjenama i dopunama 
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća općine Pučišća (Službeni glasnik Općine 
Pučišća br. 01/2012) i Rješenjem Državne uprave 
za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Split, 
Klasa: 810-03/12-04/03, Urbroj: 543-15-12-4 
načelnik Općine Pučišća, dana  16.10.  2012. 
godine donosi 
 

ODLUKU 
 o određivanju operativnih snaga i pravnih 

osoba od interesa za zaštitu i spašavanje  
Općine Pučišća 

 
1. 

Operativnim snagama koje će sudjelovati u 
akcijama zaštite i spašavanja na području Općine 
Pučišća određuju se: 

 

1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Pučišća 
2. Povjerenici i zamjenici povjerenika 

Općine Pučišća  
3. Postrojba opće namjene Općine Pučišća 
4. Dobrovoljno Vatrogasno društvo DVD 

Pučišća 
5. Ordinacija Opće medicine, Ambulanta 

Pučišća 
6. Komunalno poduzeće Michieli-Tomić 

d.o.o, Gornji Humac 
7. Vaterpolo klub „Pučišća“ 
8. Hrvatska gorska služba spašavanja, 

Stanica Split 
 

2. 

Operativne snage, sudionici su zaštite i 
spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju 
za provođenje mjera i postupaka u cilju 
sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja 

posljedica katastrofa i velikih nesreća Općine 
Pučišća. 

Operativne snage dužne su u obavljanju 
redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati 
aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti 
nastanka katastrofe i velike nesreće, te prilagođavati 
obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je 
proglašena katastrofa. 

3. 

Operativnim snagama rukovodi i 
koordinira Načelnik Općine Pučišća uz stručnu 
potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine 
Pučišća. 

U katastrofama i velikim nesrećama 
Načelnik Općine Pučišća izravno zapovijeda 
operativnim snagama zaštite i spašavanja Općine 
Pučišća. 
 

4. 

Pravne osobe od interesa za zaštitu i 
spašavanje Općine Pučišća su one pravne osobe 
koje su svojim proizvodnim, uslužnim, 
materijalnim, ljudskim i drugim resursima značajni 
nositelji tih djelatnosti na području općine.  

Pravnim osobama od interesa za zaštitu i 
spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara na području Općine Pučišća određuju se: 

 
 

1. „Elektro Kaštelan“, Obrt „Zore“, Obrt 
„Cezar“, Obrt „Mali Jure“, Obrt  
„Dragon“, Obrt  „Kuzma kamen“ i  
„Jadrankamen“ d.d. 

2. Nastavni zavod za javno zdravstvo 
Splitsko-dalmatinske županije 

3. Hrvatske šume Split 
4. Veterinarska stanica  Split d.o.o. 

Ambulanta Supetar 
5. Vodovod Brač d.o.o. Supetar 
6. Hrvatske ceste d.o.o., ispostava Split 
7. Županijske ceste Split d.o.o. 
8. Lučka kapetanija Split - lučka ispostava 

Supetar 
9. HEP ODS d.o.o., Elektrodalmacija, Pogon 

Brač 
10. Hrvatske vode, VGO Split 
11. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo 

Supetar 
12. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 

područni ured Split, ŽC 112 Split 
 

5. 

Pravne osobe iz točke 4. ove Odluke, 
dobivanjem određene zadaće, stječu status 
sudjelovatelja u provedbi utvrđenih mjera zaštite i 
spašavanja na području Općine Pučišća, te su dužne 

 6



Broj 4/2012.                              SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  PUČIŠĆA                    25. listopada 2012. 

postupati sukladno odredbama Zakona o zaštiti i 
spašavanju (Narodne novine, broj 174/04, 79/07, 
38/09 i 127/10). Za razradu dobivenih zadaća i 
usklađivanje s operativnim snagama iz točke 1. ove 
Odluke, a nakon njegova donošenja, pravnim 
osobama iz točke 4. ove Odluke dostavit će se 
izvodi iz Plana zaštite i spašavanja. 

 
6. 

Prava i obveze koje proizlaze iz točke 5. ove 
Odluke uredit će se sukladno važećim zakonskim i 
podzakonskim propisima: 

‐ Zakonu o zaštiti i spašavanju (Narodne 
novine, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) 

‐ Uredbi o načinu utvrđivanja naknade za 
privremeno oduzete pokretnine radi 
provedbe mjera zaštite i spašavanja 
(Narodne novine, broj 85/06) 

‐ Uredbi o visini i uvjetima za isplatu 
naknade troškova mobiliziranih građana 
(Narodne novine, broj 91/06) 

 
7. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Pučišća, a stupa na snagu osmog dana od 
dana objave. 

 
Klasa: 810-01/12-01/07 
Urbroj:2104/06-01-12-01 
Pučišća, 16.10.2012. god. 
 
   Načelnik Općine Pučišća: 
 

Marino Kaštelan, ing.el.,v.r. 
……………………………………………………... 

 
Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i 

spašavanju („NN“ br. 174/04, 79/07 i 38/09), 
članka 3. stavak 1. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i 
opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za 
uzbunjivanja („NN“ br. 111/07) te članka 47. 
Statuta Općine  Pučišća (Službeni glasnik Općine  
Pučišća 4/09), a u skladu s Procjenom ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od katastrofa i velike nesreće za Općinu 
Pučišća,  Klasa: 810-01/12-01/01; Urbroj: 2104/06-
01-12-05 od 28. ožujka  2012.godine, Općinski 
načelnik Općine Pučišća  donosi dana 16.10.  2012. 
godine donosi 
 

 
 

O D L U K U 
O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE 

ZAŠTITE OPĆE NAMJENE  
OPĆINE  PUČIŠĆA 

 
 

I 
 

Ovom Odlukom uređuje  se osnivanje, 
sastav, veličina i popuna Postrojbe civilne zaštite 
opće namjene Općine Pučišća (u daljnjem tekstu: 
Postrojba opće namjene).  
 

II 
 

Postrojba opće namjene osniva se kao 
potpora za provodenje mjera zaštite i spašavanja 
kojih su nositelji operativne snage zaštite i 
spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti 
bave zaštitom i spašavanjem te za provodenje mjera 
civilne zaštite. 
 

III  
 

Postrojba opće namjene sastavljena je od 4 
ekipe  i  broji  ukupno  21 (dvadesetjednog ) 
pripadnika. 

Ustroj  Postrojbe  opće  namjene  je:  
zapovjednik,  
zamjenik  zapovjednika    
bolničar 

 
Pučišća:               10 pripadnika  u  2 ekipe a  svaka  
broji  5 pripadnika (voditelj  i  4  člana). 
Pražnica:               4 pripadnika  u  1  ekipi. Ekipa  
broji  4 pripadnika (voditelj  i  3  člana) 
Gornji  Humac:    4 pripadnika  u  1  ekipi. Ekipa  
broji  4 pripadnika (voditelj  i  3  člana. 
 

IV 
 

Osobni i materijalni ustroj postrojbe iz 
točke III ove Odluke uređuje se sukladno 
odredbama Pravilnika o ustrojstvu, popuni i 
opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za 
uzbunjivanja („NN“ br. 111/07). 

Osobni i materijalni ustroj Postrojbe opće 
namjene može se mijenjati sukladno promjenama u 
Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velike 
nesreće za Općinu Pučišća . 
 

V 
 

Popuna Postrojbe opće namjene provodi se 
raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih građana 
s mjestom prebivališta na području Općine Pučišća. 

 
 
Na temelju pisanog Zahtjeva nadležnog 

tijela Općine Pučišća popunu i raspoređivanje 
pripadnika u Postrojbu opće namjene obavlja 
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni 
ured za zaštitu i spašavanja Split u suradnji s 
područno nadležnom Upravom za obranu u Splitu. 
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VI 
 

Osobama koje su raspoređene u Postrojbu 
opće namjene izdaje se iskaznica pripadnika civilne 
zaštite. Evidenciju o izdanim iskaznicama 
pripadnika civilne zaštite vodi Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Split. 
 

VII 
 

  Mobilizirani pripadnici Postrojbe opće 
namjene ostvaruju prava (naknada plaće, putni 
troškovi, osiguranje itd.) sukladno važećim 
propisima. 
 

VIII      
 

Sredstva potrebna za ustrojavanje, 
opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe opće 
namjene osiguravaju se u  proračunu Općine 
Pučišća. 
 

IX 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o osnivanju Postrojbe opće namjene 
Općine Pučišća . 
 

X 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i biti će objavljena u „Službenom 
glasniku Općine Pučišća“ 
 
 
Klasa:   810-01/12-01/08 
Ur.broj: 2104/06-01-12-01 
Pučišća, 16. listopada 2012. 
                                                                                      

                                          
Načelnik Općine Pučišća: 

                                                  

                              

     Popuna   postrojbe   opće   namjene   provodi   
se   raspoređivanjem  vojnih   obveznika  i   drugih   
građana  s  mjestom  prebivališta  na  području  
Općine  Pučišća.                                                          

Marino  Kaštelan, ing.el.,v.r. 
…………………………………………………….. 

 
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 20. sjednici održanoj dana  25. 
listopada 2012. godine,  donijelo je 

 
 

SMJERNICE 
za  organizaciju  i  razvoj  sustava  zaštite  i  

spašavanja  
na  području  Općine  Pučišća  za  2013. godinu  

 
 

 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 slučaju 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 
utvrđenih Ustavom i zakonom uređuju, 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 usklađivanje djelovanja svih snaga. 

 
     Općina  Pučišća  će  odmah  pristupiti  osnivanju  
i  popuni  Postrojbe  CZ  opće  namjene.     
     U  skladu sa  donešenim  odlukama i aktima, 
postrojba će se popuniti sa 21  pripadnikom. 

 Popunu  i   raspoređivanje  pripadnika  u  
postrojbu   opće  namjene  obavit   će  Državna  
uprava  za   zaštitu  i  spašavanje  u  suradnji  sa  
područno   nadležnom Upravom  za  obranu  u 
Splitu. 
     Također  je potrebno  imenovati 5  povjerenika i 
5  zamjenika  povjerenika Civilne  zaštite Općine  
Pučišća i  to  3  povjerenika  i  zamjenika  za  
mjesto  Pučišća, a  po  1  za mjesta Pražnica  i  
Gornji  Humac. 
 
  Ovako  ustrojena  i  dobro   educirana  
mreža   povjerenika   bit   će   vrlo   bitna   potpora 
načelniku  općine   u   provedbi  mjera   i  aktivnosti  
CZ  u  slučaju  neposredne  prijetnje, katastrofe   ili  
velike  nesreće  na  području  Općine  Pučišća. 
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2. Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje 
operativnih snaga zaštite i spašavanja 

 
Cilj: povećanje i unapređenje 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 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  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 provođenje organiziranja 

sustava zaštite i spašavanja, 
- praćenja, planiranja i usklađivanja 

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 
predviđenim Proračunom. 

 
Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite: 
- u suradnji sa Državnom upravom za 

zaštitu i spašavanje planirati izvođenje 
jednodnevnog smotriranja (maksimalno 
trajanje do 4 sata) obveznika postrojbi 
civilne zaštite Općine Pučišća neradnim 
danom (subota) u razdoblju od ožujka do 
kraja svibnja 2013. g. Za te potrebe u 
Proračunu osigurati sredstva za naknadu 
putnih troškova i troškova pozivanja 
obveznika. 

- Opremiti postrojbe civilne zaštite osobnom 
i skupnom opremom u skladu sa 
raspoloživim sredstvima predviđenim 
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 2013. godini. 

 
Cilj: stalno unapređenje protupožarne 

zaštite šuma i otvorenih prostora. 
 
Programom aktivnosti utvrđuju 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. Financiranje sustava zaštite i 
spašavanja 
 

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito 
djelovanje sustava zaštite 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 provođenje zaštite i spašavanja 
(edukacija, opremanje, intelektualne 
usluge, promidžba, vježbe, djelovanje 
snaga i sl.). 

 
 5.   Sustav uzbunjivanja građana 
 

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 građana 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. 

 
 6.  Edukacija stanovništva na području 
zaštite i spašavanja 
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Cilj: podizanje   razine    svijesti    građana kao 
sudionicima sustava zaštite i spašavanja 
 

Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga 
ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim situacijama 
različito reagiraju, međutim 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: 

- provođenje informiranja građana putem 
sredstava javnog informiranja, 

- provođenje informiranja građana kroz rad 
mjesnih odbora i drugih tijela Općine, 

- prezentacije rada redovnih snaga zaštite i 
spašavanja. 

 
 
 

Klasa: 810-01/12-01/11 
Ur.broj: 2104/06-02-12-01 
Pučišća, 25. listopada  2012. g. 

 
 

   Predsjednik Općinskog vijeća  
  Općine   Pučišća: 

 
  Ivica   Nižetić,v.r. 

……………………………………………………... 
 Na temelju  članka 48.  stavka 2. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09 i 150/11) i članka 29.  Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća broj 
4/09) Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj  
20. sjednici održanoj dana 25. listopada 2012. g. 
donijelo je slijedeću 
 

O D L U K U  
o kupnji nekretnina 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom utvrđuje se da Općina 
Pučišća kupuje dio nekretnina označenih kao čest. 
zem. 2586/1, vć.pš. zemljište bez zgrade pov. 753 
m2  te čest. zem. 2585/1, vrt – zemljište bez zgrade, 
pov. 825 m2, zk.ul. 1159  k.o. Pučišća, od 
prodavateljice Dore Koljanin rođ. Martinić Dragan, 
čitav njen suvlasnički udio predmetnih nekretnina 
od 15/80 dijela cjeline.  
 Predmetne nekretnine odnosno njihov 
suvlasnički udio od 15/80 dijela cjeline, u skladu sa 
Prostornim planom Općine Pučišća, predstavljaju 
dio groblja, neizgrađeni dio te su neophodne Općini 
Pučiša radi formiranja samog groblja odnosno 
izgradnju mrtvačnice.   
   
 
 

Članak 2. 
 

 Utvrđuje se da cijena za nekretnine iz 
članka 1. stavak 1. ove odluke, suvlasnički udio od 
15/80 dijela cijeline suvlasnice Dore Koljanin rođ. 
Martinić iznosi ukupno 25.000,00  kuna (slovima: 
dvadeset i pet tisuća kuna) 
  

Članak 3. 
 

 Ovom odlukom ovlašćuje se Općinski 
načelnik da s Dorom Koljanin rođ. Martinić Dragan 
iz Splita,  kao prodavateljicom,  zaključi 
kupoprodajni ugovor za nekretnine iz članka 1. st. 
1. ove Odluke te joj isplati utvrđenu kupoprodajnu 
cijenu iz čl. 2. ove Odluke.  
 

Članak 4. 
 

 Utvrđuje  se  da se predmetne   nekretnine 
( njihov suvlasnički udio ) kupuju radi proširenja 
groblja odnosno izgradnje mrtvačnice na istom 
groblju, groblju u Pučišćima.  
  

Članak 5. 
 

 Ova odluka stupa na snagu danom objave 
u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
    
 
Klasa:947-01/12-01/34 
Ur.broj: 2104/06-01-12-01 
Pučišća, 25. listopada 2012. 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 20. sjednici održanoj dana 25. 
listopada 2012. g. donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o pristupanju prodaji nekretnina na predjelu 

Tolija 
u vlasništvu Općine Pučišća 
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Članak 1. 
 

Pristupa se prodaji nekretnina u vlasništvu 
Općine Pučišća koje se nalaze na predjelu Tolija 
označenih u zemljišnim knjigama kao čest. zem. 
3692/3 površine 2460 m2, za cijelo, čest. zem. 
3692/2, ukupne površine 2458 m2 u dijelu od 
2352/2458 dijela cjeline, te čest. zem. 3691, 
površine 1000 m2 u dijelu od 480/1000 dijela 
cjeline, sve k.o. Pučišća.  

 
Članak 2. 

 
Nekretnine iz članka 1. ove Odluke prodati 

će se putem javnog natječaja. 
Postupak javnog natječaja provesti će tročlano 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za 
prodaju nekretnina na predjelu Tolija iz čl. 1. ove 
Odluke,  a prema uvjetima utvrđenim ovom 
Odlukom. 
Članove Povjerenstva iz stavka 2. ovog članka 
imenuje Općinsko vijeće. 
  

Članak 3. 
 

Uvjeti za prodaju nekretnine utvrđuju se kako 
slijedi:   
 
1.   Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine 
Pučišća, označenih kao čest. zem. 3692/3 površine 
2460 m2, za cijelo, čest. zem. 3692/2, ukupne 
površine 2458 m2 u dijelu od 2352/2458 dijela 
cjeline, te čest. zem. 3691, površine 1000 m2 u 
dijelu od 480/1000 dijela cjeline, sve k.o. Pučišća. 

Nekretnina označena kao čest. zem. 3692/3, ukupne 
površine 2460 m2, predstavlja poljoprivredno 
zemljište, te se nekretnina prodaje za cijelo.  

Nekretnina označena kao 3692/2, ukupne površine 
2458 m2, predstavlja poljoprivredno zemljište ( u 
dijelu od 2227 m2 ) te manjim dijelom ( sjevernim, 
površine 125 m2 ) izgrađeno građevinsko zemljište.  
Dio predmetne nekretnine predstavlja prometnicu, 
te taj dio, izrijekom, ne predstavlja predmet 
prodaje. Stoga je predmet prodaje suvlasnički udio 
iste nekretnine u dijelu od 2352/2458 dijela cjeline, 
kao materijalno izdvojeni dio nekretnine.  

Nekretnina označena kao čest. zem. 3691, ukupne 
površine 1000 m2, predstavlja građevinsko 
zemljište. Dio predmetne nekretnine predstavlja 
prometnicu i nogostup, te taj dio, izrijekom, ne 
predstavlja predmrt prodaje. Stoga je predmet 
prodaje suvlasnički udio iste nekretnine u dijelu od 
480/1000 dijela cjeline, kao materijalno izdvojeni 
dio nekretnine.  

 

Predmet kupoprodaje je označen na geodetskom 
snimku GEO PARS d.o.o. Split, od 15. listopada 
2012. godine koja snimka definira točan predmet 
kupoprodaje ( oblik i površinu ).   

2.  Početna cijena iznosi:  

 - 900 kn po metru kvadratnom za zemljište 
u građevinskoj zoni, dakle za površinu od ukupno 
605 m2;  

  - 120 kn po metru kvadratnom za 
zemljište izvan građevinske zone, dakle za površinu 
od 4687 m2;   

3.  Iznos jamčevine je 100.000,00 kn 
(slovima:stotisućakuna). Jamčevina se plaća na žiro 
račun Općine Pučišća, broj 2330003-1835800005 
otvorenog kod Splitske banke-SG s pozivom na 
broj 68 7706 - OIB uplatitelja. Ponuditeljima koji 
ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća. 
Najpovoljnijem ponuditelju se iznos jamčevine 
uračunava u kupoprodajnu cijenu nekretnina, a ako 
odustane od sklapanja ugovora ili ne sklopi ugovor 
u roku od 15 dana od primitka poziva na sklapanje 
ugovora, jamčevina neće biti vraćena. 

4.  Za najpovoljniju ponudu smatrat će se 
ponuda koja je ukupno najviša po cijeni uz 
zadovoljavanje ostalih uvjeta natječaja. 

5.  Kupac preuzima obvezu izrade geodetskog 
elaborata radi provedbe postupka formiranja 
nekretnina, uključivo formiranje prometnice 
odnosno površine javne površine.  

6.  Nekretnine se prodaju kao cjelina, te nije 
moguća izdvojena prodaja pojedinih nekretnina.  

7.  Nekretnine se kupuju u viđenom stanju.   

8.  Najpovoljniji ponuđač dužan je, najkasnije 
u roku od 15 dana od primitka poziva na sklapanje 
ugovora, sklopiti kupoprodajni ugovor, odnosno, 
ako najpovoljniji ponuđač ne postupi po 
navedenom, smatrat će se da je odustao od 
sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine te će se 
natječaj ponoviti. 

9.          Najpovoljniji ponuđač dužan je, u roku od 
8 dana od zaključenja ugovora, uplatiti ugovorenu 
kupoprodajnu cijenu na žiroračun Općine Pučišća. 
U protivnom, zaključeni kupoprodajni ugovor se 
raskida.  
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10.  Natječaj je otvoren 8 dana računajući od 
dana objave u dnevnom listu „Slobodna 
Dalmacija“. 

11.  Zainteresirani svoje ponude dostavljaju u 
zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Pučišća, Trg 
sv. Jeronima 1, 21 412 Pučišća,  s naznakom 
»ponuda za kupnju zemljišta Tolija – ne otvaraj«. 

12.  Ponude koje stignu nakon proteka roka iz 
točke 10. neće se razmatrati. Svi ponuđači  bit će 
izviješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana 
od donošenja odluke Općinskog vijeća Općine 
Pučišća.  

13.  U prijavi za natječaj treba navesti ime, 
prezime, točnu adresu, OIB te broj tekućeg računa 
ili žiroračuna za slučaj povrata jamčevine. Uz 
prijavu je potrebno priložiti i preslik osobne 
iskaznice, preslik rješenja o upisu u sudski registar 
za pravne osobe, dokaz o uplati jamčevine, te visinu 
ponuđene cijene. Ponuđena cijena mora biti 
navedena posebno za zemljište u građevinskoj zoni, 
a posebno za zemljište izvan građevinske zone. 

14. Općinsko vijeće Općine Pučišća zadržava 
pravo poništenja natječaja bez obrazloženja i bez 
odgovornosti prema bilo kojem od ponuđača uz 
povrat uplaćene jamčevine. 
 

Članak 4. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Pučišća. 
 
Klasa: 947-01/12-01/35 
Ur.broj: 2104/06-01-12-01 
Pučišća, 25. listopada  2012. 
    
   Predsjednik Općinskog vijeća 
   Općine Pučišća: 
 
   Ivica Nižetić,v.r 
..................................................................... 

Na temelju odredaba Odluke o pristupanju 
prodaji nekretnina na predjelu Tolija u vlasništvu 
Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća 
br. 4/12) i članka 29. Statuta Općine Pučišća 
(Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09) 
Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj sjednici 
20.  održanoj dana 25. listopada 2012.  godine 
donijelo je 
 
 
 
 
 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog 

natječaja za prodaju 
nekretnina na predjelu Tolija u vlasništvu 

Općine Pučišća 
 

 
Članak 1. 

 
 U Povjerenstvo za provedbu javnog 
natječaja za prodaju nekretnina na predjelu Tolija 
označenih u zemljišnim knjigama kao čest. zem. 
3692/3 površine 2460 m2, za cijelo, čest. zem. 
3692/2 ukupne površine 2458 m2 u dijelu od 
2352/2458 dijela cjeline te čest. zem. 3691 površine 
1000 m2 u dijelu od 480/1000 dijela cjeline, sve 
k.o. Pučišća  imenuju se: 

 
 
1. Dr. Tihomir Eterović, za 

predsjednika 
2. Antica Novačić,  za člana 
3. Sonja Radić,  za člana 

 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Pučišća. 
 
 
Klasa: 947-01/12-01/35 
Ur.broj: 2104/06-01-12-02 
Pučišća, 25. listopada 2012. g. 
 
 
 
                                Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine Pučišća: 
 
    Ivica Nižetić,v.r. 
................................................................................... 
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