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SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE PUČIŠĆA 

 
GODINA XX         PUČIŠĆA         13. KOLOVOZA         BROJ 5/13      ISSN               1331-9795 
 
 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 18/13) Općinsko vijeće 
Općine Pučišća na svojoj 2.sjednici održanoj dana 
7. kolovoza 2013. godine donijelo je 
 

Odluku o izmjenama i dopunama  
Statuta Općine Pučišća  

 
Članak 1. 

 
 U Statutu Općine Pučišća (Službeni 
glasnik Općine Pučišća br. 4/09 i 1/13) u članku 4. 
stavak 1. mijenja se i glasi: 
 "Granice Općine Pučišća idu rubnim 
granicama katastarskih općina: Gornji Humac, 
Pražnica i Pučišća osim na predjelu Podsmrčevika 
koji predio se nalazi u katastarskoj općini Gornji 
Humac, a pripada Općini Selca kako je opisano i 
prikazano u Odluci o promjeni granice između 
Općine Pučišća i Općine Selca." 

 
Članak 2. 

 
 Članak 7. mijenja se i glasi: 
 "Dan Općine Pučišća obilježava se 30. 
rujna na blagdan Sv. Jeronima." 
 

Članak 3. 
 

 U članku 29. stavak 1. alineja 6. mijenja se 
i glasi: 
 "-  donosi odluku o stjecanju i otuđivanju 
pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom 
imovinom Općine kada ona ima vrijednost koja 
sukladno zakonskim odredbama predstavlja 
nadležnost predstavničkog tijela." 
 
 
 
 
 
 

Članak 4. 
 

 U članku 41. stavku 1. alineji 7. iza riječi 
"usluge" stavlja se zarez i dodaje tekst koji glasi: "a 
kako je to pobliže uređeno Poslovnikom Općinskog 
vijeća." 

 
 

Članak 5. 
 

 U članku 47. stavak 3. alineja 5. mijenja se 
i glasi: 
 "- odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom 
imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne 
prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom, a 
ako je ta vrijednost manja od 70.000,00 kuna tada 
može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna, a ako je 
ta vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna tada 
odlučuje najviše do 1.000.000,00 kuna ako je 
stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te 
raspolaganje ostalom imovinom planirano u 
proračunu i provedeno u skladu sa zakonom." 
 Alineja 9. mijenja se i glasi: 
 "- donosi plan prijama u službu u 
jedinstveni upravni odjel Općine i daje prethodnu 
suglasnost za raspisivanje natječaja i zapošljavanje 
u ustanovama kojih je osnivač Općina," 
 Alineja 16. briše se. 
 
 

Članak 6. 
 

 U članku 49. stavku 1. riječi "do 15. rujna" 
zamjenjuju se riječima "do 30. rujna" 
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Članak 7. 
 

 Članak 67. mijenja se i glasi: 
 "Na području Općine Pučišća mogu se 
osnovati sljedeći mjesni odbori:  
 

1.Mjesni odbor Gornji Humac (za             
područje naselja    Gornji Humac) 
 
2.Mjesni odbor Pražnica (za područje 
naselja Pražnica) 
 
3.Mjesni odbor Tolija-Botak (za 
sjeverozapadni dio naselja Pučišća s 
granicom koja ide ulicom Vicka Prodića i 
cestom Pučišća-Pražnica) 
  
4.Mjesni odbor Ratac-Goj (za jugozapadni 
dio naselja Pučišća od ulice Vicka Prodića 
i ceste Pučišća-Pražnica do Solinskog 
dolca) 
 
5.Mjesni odbor Latešo brdo-Punta (za 
jugoistični dio naselja Pučišća s granicom 
u Solinskom dolcu)." 

 
Članak 8. 

 
 Članak 68. mijenja se i glasi: 
 
 "Inicijativu i prijedlog za osnivanje 
mjesnog odbora i teritorijalni preustroj već 
osnovanog mjesnog odbora mogu dati: 
 

- najmanje 20 % građana upisanih u popis 
birača za područje za koje se traži 
osnivanje mjesnog odbora, 

- udruga građana čiji broj članova čini 20 % 
građana upisanih u popis birača za 
područje za koje se traži osnivanje 
mjesnog odbora 

- načelnik, 
- predsjednik Općinskog vijeće, 
- 1/3 članova Općinskog vijeća. 

 Prijedlog iz stavka 1. ovog članka podnosi 
se u pisanom obliku. 
 Prijedlog iz stavka 1. ovog članka kojeg 
podnose građani treba sadržavati ime i prezime,  
JMBG i potpis svih podnositelja prijedloga. 
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka kojeg podnose 
udruge treba sadržavati: izvod iz registra za udrugu, 
ime i prezime i JMBG članova udruge." 

 
Članak 9. 

 
 U članku 69. stavak 3. mijenja se i glasi: 
 "Pravovaljani prijedlog načelnik upućuje 
Općinskom vijeću koje odlučuje o njemu većinom 
glasova svih članova." 
 

Članak 10. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
 
Klasa: 021-05/13-01/12 
Ur.broj: 2104/06-02-13-03 
Pučišća, 7. kolovoza 2013. 
 
     
     Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine Pučišća: 
     

   Stjepan Kusanović;v.r. 
……………………………………………………... 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 18/13) Općinsko vijeće 
Općine Pučišća na svojoj 2. sjednici održanoj dana 
7. kolovoza 2013. godine donijelo je 
 

Odluku o izmjenama i dopunama  
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pučišća  

 
 

Članak 1. 
 

 U Poslovniku Općinskog vijeća Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09 i 
1/13) u članaku 13. iz stavka 1. dodaje se novi 
stavak koji glasi: 
 "Član Vijeća ima pravo zatražiti i dobiti od 
općinske uprave sve one materijale (u pisanom ili 
digitalnom obliku) koji se odnose na pitanja koja su 
predmet dnevnog reda na sjednicama Vijeća i u 
njegovoj nadležnosti." 
 

Članak 2. 
 

 U članku 27. brojevi točaka dnevnog reda: 
"4. i 5." zamjenjuju se brojevima: "3. i 4.". 
 

Članak 3. 
 

 U članku 29. stavku 1. iza riječi "Vijeća" 
stavlja se zarez i dodaju se riječi: "tako što se 
glasuje za sva tri predložena člana zajedno. " 
 

Članak 4. 
 

 U članku 32. stavku 2. iza riječi "Vijeća" 
stavlja se zarez i dodaju se riječi: tako što se glasuje 
za dva predložena člana i predsjednika zajedno." 
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Članak 5. 
 

 U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 "Povjerenstvo za izbor i imenovanje u 
dogovoru s političkim opcijama i grupacijama 
zastupljenim u Vijeću daje prijedloge za dva 
potpredsjednika Vijeća. Ukoliko ima više 
prijedloga, stavljaju se na glasovanje redom dok se 
ne izaberu dva potpredsjednika."  
 

Članak 6. 
 

 U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 "Kod izbora predsjednika i 
potpredsjednika Vijeća glasuje se pojedinačno za 
svakog od njih." 
 

Članak 7. 
 

 U članku 58. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 "Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih 
razloga predsjednik Vijeća može odlučiti da 
sjednicu prekine i zakaže nastavak za određeni dan 
i sat o čemu se izvješćuju samo odsutni vijećnici." 
 

Članak 8. 
 

 Članak 71. mijenja se i glasi: 
 "Vijeće vrši izbor, imenovanja i 
razrješenja u skladu sa zakonom, Statutom Općine i 
drugim propisima. 
 Izbor, razrješenja i imenovanja vrše se na 
način kako je to utvrđeno ovim Poslovnikom ako 
zakonom nije drugačije određeno." 
 
 

Članak 9. 
 

 U članku 72. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 "Na prijedlog  1/3 članova Vijeća Vijeće 
može donijeti odluku da se izbor, imenovanje 
odnosno razrješenje obavi tajnim glasovanjem." 
 

 
Članak 10. 

 
 U članku 81. stavak 3. mijenja se i glasi: 
 "Iza toga predsjednik proglašava koji su 
kandidati izabrani odnosno razriješeni" 
 

 
Članak 11. 

 
 U članku 83. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 "Poimenično se glasuje ako to odredi 
predsednik Vijeća zato što smatra da je potrebno 
točno utvrditi rezultate glasovanja ili ako to zatraži 
1/3 članova Vijeća." 
 
 

Članak 12. 
 
 U članku 98. iza stavka 1. dodaje se stavak 
2. koji glasi: 
 "Članovi radnih tijela biraju se na način da 
se glasuje za sve članove radnog tijela zajedno. 
Ukoliko ima više prijedloga, stavljaju se na 
glasovanje redom dok određeni prijedlog ne dobije 
većinu glasova." 

 
Članak 13. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa: 021-05/13-01/13 
Ur.broj: 2104/06-02-13-03 
Pučišća, 7. kolovoza 2013. 
 
     
     Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine Pučišća: 
     
                                Stjepan Kusanović,v.r 
…………………………………………………….. 

Na temelju članka 95. stavka 3. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 
76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i 
članka 29. Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik 
Općine Pučišća br. 4/09 i 1/13) Općinsko vijeće 
Općine Pučišća na svojoj 2. sjednici održanoj dana 
7. kolovoza 2013. godine donijelo je 
 
 

M I Š LJ E NJ E 
 

I. 
 

da je Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna 
Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije 
izrađen od Javne ustanove Zavoda za prostorno 
uređenje Splitsko-dalmatinske županije usklađen u 
najvećoj mogućoj mjeri sa zahtjevima, prijedlozima 
i primjedbama koje je temeljem odredbi članka 79. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji Općina 
Pučišća dostavila nositelju izrade putem: 

- dopisa načelnika o prijedlozima za izradu 
izmjena i dopuna Prostornog plana 
Splitsko-dalmatinske županije od 30. 
ožujka 2011. g, klasa: 350-01/11-01/01, 
ur.broj:2104/06-01-11-04 i dopisa od 30. 
travnja 2011. g., klasa: 350-01/11-
01/01,ur.broj:2104/06-01-11-07 s 
popratnim prilozima, 

- Zaključka Općinskog vijeća o utvrđivanju 
prijedloga Općine Pučišća za izradu nacrta 
prijedloga Prostornog plana Splitsko- 
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- dalmatinske županije donesenog na 
sjednici održanoj dana 8. lipnja 2011. 
godine (Službeni glasnik Općine Pučišća 
br. 4/11),  

- Zaključka Općinskog vijeća o naknadno 
pristiglim zahtjevima za dopunu prijedloga 
Općine Pučišća u postupku izrade izmjena 
i dopuna Prostornog plana Splitsko-
dalmatinske županije donesenog na 
sjednici održanoj dana 20. rujna 2011. 
godine (Službeni glasnik Općine Pučišća 
br. 5/11) osim dijela Zaključka koji se 
odnosi na planiranje golf igrališta bez 
smještajnih kapaciteta, a za koja se 
preporuča ograničenje obuhvata na 
zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske. 

 
II. 
 

 Mišljenje iz točke I. dostavit će se Javnoj 
ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Splitsko-
dalmatinske županije. 
 
 
Klasa: 350-01/11-01/01 
Ur.broj: 2104/06-01-13-31 
Pučišća, 7. kolovoza 2013. 
 
     
  Predsjednik Općinskog vijeća 
  Općine Pučišća: 
 
  Stjepan Kusanović,v.r. 
…………………………………………………… 

 
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11 i 144/12) te članka 29. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09 i 
1/13) Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojo  2. 
sjednici održanoj dana 7. kolovoza 2013. godine 
donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke  

o komunalnom doprinosu Općine Pučišća 
 
 

Članak 1. 
 

 U Odluci o komunalnom doprinosu 
Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća 
br. 7/04 i 2/11) u članku 3. u tabeli za prvu zonu 
zadnji redak koji započinje riječima: "za investitore 
poslovnih prostora namijenjenih obavljanju 
deficitarnih zanimanja utvrđenih odlukom 
Općinskog vijeća" se briše i umjesto njega dodaje 
se novi redak koji glasi: 

 
za investitore 
objekata 
poljoprivredne 
nekomercijalne 
namjene i 
pratećih 
pomoćnih 
objekata 

15 
kn/m3 

4 
kn/m3 

6 
kn/m3 

3 
kn/m3 

2  
kn/m3 
 
 

 
 
 
 

 
 U članku 3. u tabeli za drugu zonu zadnji 
redak koji započinje riječima: "za investitore 
poslovnih prostora namijenjenih obavljanju 
deficitarnih zanimanja utvrđenih odlukom 
Općinskog vijeća" se briše i umjesto njega dodaje 
se novi redak koji glasi: 
 
za investitore 
objekata 
poljoprivredne 
nekomercijalne 
namjene i 
pratećih 
pomoćnih 
objekata 

10 
kn/m3 

3 
kn/m3 

4 
kn/m3 

2 
kn/m3 

1 
kn/m3 

 
Članak 2. 

 
 U članku 6. iza stavka 2. dodaje se novi 
stavak koji glasi: 
 "Od obveze plaćanja komunalnog 
doprinosa, u iznosu od 50% od ukupno utvrđenog 
komunalnog doprinosa, oslobodit će se osobe koje 
imaju status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz 
Domovinskog rata u smislu Zakona o pravima 
hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04, 92/05, 
02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 
140/12 i 18/13)." 

Članak 3. 
 

  Odredbe ove Odluke primjenjivat 
će se u svim postupcima u kojima nije doneseno 
konačno rješenje o komunalnom doprinosu do dana 
stupanja na snagu ove Odluke. 

 
Članak 4. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
Klasa: 363-01/13-01/18 
Ur.broj: 2104/06-02-13-01 
Pučišća, 7. kolovoza 2013. 
     
  Predsjednik Općinskog vijeća
  Općine Pučišća: 
   

               Stjepan Kusanović,v.r 
…………………………………………………… 
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 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. 2/13 - pročišćeni tekst) 
Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj  2. 
sjednici održanoj dana 7. kolovoza 2013. godine 
donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu 

poslovnog prostora u zakup 
 
 

I. 
 

 U  Povjerenstvo za dodjelu poslovnog 
prostora u zakup imenuju se: 
 

1. Marino Kaštelan, predsjednik 
2. Stjepan Nižetić, član 
3. Joško Vrsalović, član 
4. Toni Eterović, član 
5. Stjepan Kusanović, član 

 
 

II. 
 

 Ova Odluka objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa: 372-03/13-01/14 
Ur.broj: 2104/06-02-13-01 
Pučišća, 7. kolovoza 2013. 
 
 

     
    Predsjednik Općinskog vijeća 

     Općine Pučišća: 
     
    Stjepan Kusanović,v.r. 
……………………………………………………. 
 

Na temelju članka 6. Uredbe o postupku 
davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom 
dobru (Narodne novine br. 36/04 i 63/08) i članka 
29. Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik 
Općine Pučišća br. 2/13 - pročišćeni tekst) 
Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj  2. 
sjednici održanoj dana 7. kolovoza 2013. godine 
donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o imenovanju Vijeća za davanje 

koncesijskog odobrenja 
 
 

Članak 1. 
 

 U Vijeće za davanje koncesijskog 
odobrenja imenuju se: 
 
1.   Alen Parunov, (predstavnik Općine Pučišća) 
2.   Nađan Galinović, (predstavnik Općine Pučišća) 
3.   Tihomir Eterović, (predstavnik Općine Pučišća) 
4. Mate Ivanković, (predstavnik županijskog 
upravnog tijela nadležnog   za poslove pomorstva) 
5. Vedran Bezmalinović, (predstavnik lučke 
kapetanije/ispostave) 
 

Članak 2. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važit Odluka o imenovanju Vijeća za davanje 
koncesijskog odobrenja (Službeni glasnik Općine 
Pučišća br. 4/05 i 3/07) 
 

Članak 3. 
 

 Ova odluka objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa: 342-01/13-01/12 
Ur.broj: 2104/06-02-13-01 
Pučišća, 7. kolovoza 2013.  
 
 
     Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine Pučišća: 
     
                  Stjepan Kusanović,v.r. 
……………………………………………………. 
 

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 
82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 
90/11, 144/12) i članka 5. Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
ugovora u Općini Pučišća (Službeni glasnik Općine 
Pučišća br. 4/02) i članka 29. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 2/13 - 
pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Pučišća 
na svojoj  2. sjednici održanoj dana 7. kolovoza 
2013. godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog 

povjerenstva  
za provedbu javnih natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti 
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Članak 1. 

 
 U Odluci o imenovanju Stručnog 
povjerenstva za provedbu javnih natječaja za 
obavljanje komunalnih djelatnosti (Službeni glasnik 
Općine Pučišća br. 3/09) članak 1. mijenja se i 
glasi: 
 "U Stručno povjerenstvo za provedbu 
javnih natječaja za obavljanje komunalnih 
djelatnosti imenuju se: 
 
1. Stjepan Kusanović, predsjednik 
2. Ena Eterović, član 
3. Vinko Šesnić, član 
4. Lucija Špacal, član 
5. Antica Novačić, član 
 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa: 363-01/13-01/19 
Ur.broj: 2104/06-02-13-01 
Pučišća, 7. kolovoza 2013. 
 
 
     Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine Pučišća: 
     
     Stjepan Kusanović,v.r. 
……………………………………………………. 
 
 Na temelju članka 29. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća broj 2/13 
- pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Pučišća 
na svojoj  2. sjednici održanoj dana 7. kolovoza 
2013. godine donijelo je 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
 

 Prihvaća se Izvješće načelnika o pitanju 
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa objekta 
Zadružni dom - hotel Porat i daje suglasnost na 
potpisivanje Protokola o uređenju međusobnih 
odnosa u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa 
objekta Zadružni dom - hotel Porat sastavljenog 28. 
lipnja 2013. godine.  
 
 
 
 
 
 
 

 
II. 
 

 Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Pučišća. 
 
 
 
Klasa:350-01/07-01/04 
Ur.broj: 2104/06-02-13-07 
Pučišća, 7. kolovoza 2013. 
 
     
  Predsjednik Općinskog vijeća 
  Općine Pučišća: 
 
  Stjepan Kusanović,v.r. 
……………………………………………………. 
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