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ZAKLJUČAK

Na temelju članka 45. Statuta Općine
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09,
1/13, 5/13 i 6/13) i članka 25. Poslovnika Općinskog
vijeća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09,
1/13 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Pučišća na
svojoj 7. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2014.
godine donijelo je

I.
Članu Općinskog vijeća Općine Pučišća
Marku Eteroviću-Soriću prestao je mandat smrću
dana 05. lipnja 2014. godine.

ZAKLJUČAK

II.

I.

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom
glasniku Općine Pučišća.

Prihvaća
se
Izvješće
Mandatnog
povjerenstva Općinskog vijeća Općine Pučišća
Klasa: 021-05/14-01/22, Ur.broj: 2104/06-02-14-02
od 17. lipnja 2014. godine o prestanku mandata
člana Općinskog vijeća Općine Pučišća i
ispunjavanju uvjeta za početak obnašanja dužnosti
zamjenika člana Općinskog vijeća.

Klasa: 021-05/14-01/22
Ur.broj: 2104/06-02-14-04
Pučišća, 17. lipnja 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća:

II.
Ovaj Zaključak i predmetno Izvješće objavit
će se u Službenom glasniku Općine Pučišća.

Stjepan Kusanović, v.r
.......................................................................................
Na temelju članka 81. stavak 2. Zakona o
lokalnim izborima (NN 144/12), članka 45. Statuta
Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br.
4/09, 1/13, 5/13 i 6/13) i članka 25. Poslovnika
Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Pučišća
br. 4/09, 1/13 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Pučišća
na svojoj 7. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2014.
godine donijelo je

Klasa: 021-05/14-01/22
Ur.broj: 2104/06-02-14-03
Pučišća, 17. lipnja 2014. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća:
Stjepan Kusanović,v.r
.......................................................................................

ODLUKU

Na temelju članka 80. stavak 1. Zakona o
lokalnim izborima (NN 144/12), članka 39. Statuta
Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br.
4/09, 1/13, 5/13 i 6/13) te članaka 23. i 25.
Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni
glasnik
Općine Pučišća br. 4/09, 1/13 i 5/13) Općinsko vijeće
Općine Pučišća na svojoj 7. sjednici održanoj dana
17. lipnja 2014. godine donijelo je

I.
Budući Zakonom predviđeni uvjeti za
verifikaciju mandata i početak obnašanja dužnosti
zamjenika preminulog člana Općinskog vijeća
Općine Pučišća Marka Eterovića-Sorića nisu
zadovoljeni, do ispunjenja tih uvjeta Općinsko
vijeće Općine Pučišća nastavit će s radom u
nepotpunom sastavu odnosno sa deset vijećnika.
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.......................................................................................

II.

Na temelju članka 15. i članka 146.
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
(Narodne novine br. 56/13) i članka 29. Statuta
Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća
br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13) Općinsko vijeće Općine
Pučišća na svojoj 7. sjednici održanoj dana 17.
lipnja 2014. godine donijelo je

Ovaj Odluka objavit će se u Službenom
glasniku Općine Pučišća.
Klasa: 021-05/14-01/22
Ur.broj: 2104/06-02-14-05
Pučišća, 17. lipnja 2014. godine

ODLU KU
o izmjeni Odluke o uređivanju pravnog
statusa komunalnih vodnih građevina na
području Općine Pučišća

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća

Članak 1.

Stjepan Kusanović, v.r
.......................................................................................

U Odluci o uređivanju pravnog statusa
komunalnih vodnih građevina na području Općine
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća 3/14)
članak 3. mijenja se i glasi:
„Komunalne
vodne
građevine
za
javnu
vodoopskrbu i komunalne vodne građevine za
javnu odvodnju otpadnih voda na području Općine
Pučišća koje se vode kao vlasništvo Općine Pučišća
i to:
- kanalizacijska mreža na predjelu Macel u
naselju Pučišća u vrijednosti od
762.020,86 kn
- vodovodna mreža na predjelu Latešo brdo
u naselju Pučišća u vrijednosti od 8.760,00
kn
- kanalizacijska mreža u Ulici Put Molega
raca u naselju Pučišća u vrijednosti od
12.005,97 kn
- vodosprema Pučišća u vrijednosti od
469.338,03 kn
- vodovod Pučišća-Pražnica-Gornji Humac
(PPGH) u vrijednosti od 9.383.716,63 kn
- hidrant Pražnica u vrijednosti od 5.058,69
kn
kao i ostale komunalne vodne
građevine na području Općine Pučišća
prenose
se
u
vlasništvo
javnog
isporučitelja vodnih usluga Vodovoda Brač
d.o.o. Supetar bez naknade.
Sastavni dio ove odluke čini kartica osnovnog
sredstva evidentiranog u poslovnim knjigama
Općine Pučišća.“
Članak 2.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13) i članka 29.
Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine
Pučišća br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), Općinsko vijeće
Općine Pučišća na svojoj 7. sjednici održanoj dana
17. lipnja 2014. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće načelnika o provedbi
plana gospodarenja otpadom Općine Pučišća za 2013.
godinu Klasa:351-01/14-01/07, Ur.broj: 2104/06-0114-01 od 24. ožujka 2014. godine.
II.
Izvješće je 28. ožujka 2014. godine
dostavljeno Upravnom odjelu za graditeljstvo,
komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša
Splitsko-dalmatinske županije te je objavljeno na
službenoj mrežnoj stranici Općine Pučišća
www.pucisca.hr .
III.
Ovaj Zaključak i predmetno Izvješće objavit
će se u Službenom glasniku Općine Pučišća.

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

Klasa: 351-01/14-01/07
Ur.broj: 2104/06-02-14-02
Pučišća, 17. lipnja 2014. godine

Klasa: 325-01/14-01/02
Ur.broj: 2104/06-02-14-05
Pučišća, 17. lipnja 2014. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća:

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća :
Stjepan Kusanović, v.r.
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Stjepan Kusanović,v.r.
.....................................................................

aktivnog sudjelovanja pri izradi nacrta prijedloga
društvenog ugovora o provedbi projekta.

Na temelju članka 41. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine
br. 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 29. Statuta Općine
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09,
1/13, 5/13 i 6/13), Općinsko vijeće Općine Pučišća
na svojoj 7. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2014.
godine donijelo je

II.
U pripremi projekta Općina Pučišća će se
aktivno zauzeti za poduzimanje svih potrebnih
mjera za rješavanje administrativnih poslova iz
područja svoje nadležnosti, a koje su potrebne za
izradu nacrta prijedloga društvenog ugovora koji će
definirati prava i obaveze svih dionika u projektu.

ZAKLJUČAK

III.

I.

Ovaj Zaključak donosi se u svrhu stvaranja
pretpostavki za izradu društvenog ugovora između
svih dionika u projektu, izradu projektne
dokumentacije, apliciranja prema međunarodnim
fondovima EU, resornim ministarstvima, Saboru
RH i ostalim institucijama vezanim za podršku i
provedbu projekta „SVJETSKO SELO PISACA
BRAČ“.

Daje se suglasnost na prijedlog Izmjena i
dopuna Statuta Dječjeg vrtića Pučišća koji prijedlog je
dostavljen od strane ravnateljice dopisom Klasa: 60101/14-15, Ur.broj: 380-01/14-15 od 03. lipnja 2014.
godine, a prethodno je utvrđen od strane Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Pučišća.
II.

IV.

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom
glasniku Općine Pučišća.

Konačnu suglasnost na sklapanje
društvenog ugovora daje Općinsko vijeće Općine
Pučišća na osnovu dostavljenog nacrta prijedloga
ugovora.

Klasa: 601-01/14-01/03
Ur.broj: 2104/06-02-14-02
Pučišća, 17. lipnja 2014. g.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenim glasniku Općine
Pučišća.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća:

Klasa: 334-01/14-01/01
Ur.broj: 2104/06-02-14-02
Pučišća, 17. lipnja 2014. g.

Stjepan Kusanović,v.r.
.......................................................................................
Na temelju članka 29. Statuta Općine
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09,
1/13, 5/13 i 6/13), a na osnovu podnesene
informacije o projektu „ Svjetsko selo pisaca OTOK BRAČ“ od strane Centra za integralni
razvoj srednjodalmatinskih otoka d.o.o., Općinsko
vijeće Općine Pučišća, na svojoj 7. sjednici
održanoj dana 17. lipnja 2014. godine, donosi

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća:
Stjepan Kusanović,v.r.
...................................................................................
Na temelju članka 29. Statuta Općine
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09,
1/13, 5/13 i 6/13) i članka 95. Poslovnika Općinskog
vijeća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09,
1/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Pučišća, na
zahtjev općinskog načelnika, na svojoj 7. sjednici
održanoj dana 17. lipnja 2014. godine donijelo je
slijedeće

ZAK LJ U ČAK
o davanju prethodne suglasnosti na projekt
„ Svjetsko selo pisaca - OTOK BRAČ“
I.
Ovim Zaključkom Općina Pučišća daje
prethodnu suglasnost na projekt „Svjetsko selo
pisaca - OTOK BRAČ“ i potvrđuje namjeru

M I Š LJ E NJ E
I.
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Odobrenje za izvođenje radova Klasa: 36301/14-01/11, Ur. br: 2104/06-01-14-05, od 16.
lipnja 2014. g. izdano tvrtki ADAMAS d.o.o. iz
Solina za radove na objektu vlasnika Maria
Martinića, Put Molega raca 4, Pučišća, prema
autentičnom tumačenju ovog Vijeća u skladu je sa
člankom 6. Odluke o javnom redu i miru (Službeni
glasnik Općine Pučišća br. 5/99 i 3/10).

-

-

II.
Ovo Mišljenje objavit će se u Službenom glasniku
Općine Pučišća.

iznosu od 361.608,00 kn biti umanjeni
prihodi Proračuna Općine Pučišća;
Općina Pučišća izdala je bjanko zadužnicu
na iznos od 280.000,00 kn u slučaju
neizvršavanja ugovornih obveza prema
Ministarstvu;
u neposrednoj blizini gradilišta nema
turističkih sadržaja ni privatnih stambenih
objekata te ne postoji mogućnost
značajnijeg narušavanja javnog reda i
mira.
II.

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku
Općine Pučišća.

Klasa: 363-01/14-01/11
Ur.broj: 2104/06-02-14-07
Pučišća, 17. lipnja 2014. g.

Klasa: 402-01/14-01/05
Ur.broj: 2104/06-02-14-08
Pučišća, 17. lipnja 2014. g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća:
Stjepan Kusanović,v.r.
.......................................................................................

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća:

Na temelju članka 29. Statuta Općine
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09,
1/13, 5/13 i 6/13) i članka 95. Poslovnika Općinskog
vijeća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09,
1/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Pučišća, na
zahtjev općinskog načelnika na svojoj 7. sjednici
održanoj dana 17. lipnja 2014. godine donijelo je
slijedeći

Stjepan Kusanović,v.r.
.......................................................................................
Na temelju članka 29. Statuta Općine
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09,
1/13, 5/13 i 6/13) i članka 95. Poslovnika Općinskog
vijeća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09,
1/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Pučišća, na
zahtjev općinskog načelnika na svojoj 7. sjednici
održanoj dana 17. lipnja 2014. godine donijelo je
slijedeći

Z A K LJ U Č A K
I.

Z A K LJ U Č A K

U slučaju da se u periodu zabrane izvođenja
građevinskih radova koji proizvode buku sukladno
članku 6. Odluke o javnom redu i miru (Službeni
glasnik Općine Pučišća br. 5/99 i 3/10), ostvare sve
zakonske pretpostavke za otvaranje gradilišta i
početak radova na izgradnji Mrtvačnice s
pogrebnom dvoranom na Poljani sv. Stjepana u
Pučišćima, odobrava se izvođenje istih radova na
ovom objektu, a uzimajući u obzir slijedeće
specifične okolnosti:
- radi se o objektu od općeg i strateškog
interesa za sve građane Općine Pučišća;
- realizacija je planirana Proračunom i
Planom nabave Općine Pučišća za 2014.
godinu;
- za izgradnju je osigurano sufinanciranje
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije te Splitsko-dalmatinske
županije;
- radovi se moraju izvršiti do 31.studenog
2014. godine, u protivnom će za iznos
navedenih sufinanciranja u ukupnom

I.
Zahtjevu tvrtke
Jadrankamen d.d. u
stečaju, Klasa: 340-01/14-01/02, Ur.broj: 380-1401, od 17. Lipnja 2014. g. za davanje suglasnosti
za prolaz kamiona i utovar brodova na lokaciji
Stara pilana Luka u Pučišćima tijekom srpnja i
kolovoza 2014. godine nije moguće udovoljiti
jer
bi
se
takvom
suglasnošću, prema
autentičnom tumačenju ovog Vijeća, kršile
odredbe članka 6. Odluke o javnom redu i miru
(Službeni glasnik Općine Pučišća br. 5/99 i
3/10), a velika
je
i
realna
mogućnost
ugrožavanja sigurnosti pješaka i kupača te
cestovnog i morskog prometa na području
naselja Pučišća, posebno u periodu odvijanja
turističke sezone.
II.
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Općina Pučišća podržava nastojanje tvrtke
Jadrankamen d.d. da u skladu sa prostornoplanskim dokumentima i „Sporazumom o uređenju
međusobnih odnosa pri izgradnji i korištenju
trgovačko-industrijske luke posebne namjene u
uvali Veselje“ od 25.11.2009. godine, nastavi s
aktivnostima na realizaciji tog projekta kojim bi se
dugoročno
riješio
problem
transporta
atrhitektonsko-građevnog
i
tehničko-građevnog
kamena morskim putem.

Vijeća, o čemu daje prijedlog Vijeću koje potom
iste okolnosti utvrđuje posebnim aktom.
Mandatno povjerenstvo je na svojoj 2. sjednici
konstatiralo slijedeće:
1. Danom 05. lipnja 2014. godine nažalost je,
prijevremeno, smrću, prestao mandat članu
Općinskog vijeća Općine Pučišća Marku
Eteroviću-Soriću (članak 80. stavak 1.
alineja 6. Zakona o lokalnim izborima,
članak 39. Statuta Općine Pučišća i članak
23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Pučišća ).
2. Člankom 81. stavkom 2. Zakona o
lokalnim izborima propisano je da člana
predstavničkog tijela izabranog na
kandidacijskoj listi političke stranke
zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste
s koje je izabran i član kojem je mandat
prestao, a određuje ga politička stranka
koja je bila predlagatelj kandidacijske
liste.
3. Pokojni Marko Eterović-Sorić bio je
nositelj i izabran je s liste predlagatelja
Hrvatskog demokratskog slobodarskog
saveza Dalmacije (HDSSD), sa sjedištem
na adresi Put Borika 13 u Splitu.
Kandidacijska lista HDSSD-a za članove
Općinskog vijeća Općine Pučišća na
izborima održanim 2013. godine čini
sastavni dio ovog Izvješća.
4. Dana 28. travnja 2014. godine u Općini
Pučišća zaprimljena je Obavijest, Klasa:
021-05/14-01/19, Ur. broj: 16-14-01,
kojom g. Tonči Drpić, bivši predsjednik
ogranka HDSSD-a Pučišća, a sada u ime
Kluba nezavisnih vijećnika obavještava
predsjednika Općinskog vijeća Općine
Pučišća g. Stjepana Kusanovića da je s
danom 22.04.2014. godine prestao
djelovati ogranak HDSSD-a Pučišća te da
tri vijećnika izabrana s te liste osnivaju
Klub nezavisnih vijećnika.
Ista Obavijest sastavni je dio ovog
Izvješća.
5. Općina Pučišća je dopisom Klasa: 02105/14-01/21,Ur.broj: 2104/06-01-14-01 od
10. lipnja 2014. godine obavijestila
političku stranku HDSSD sa sjedištem u
Splitu o smrti člana njihove kandidacijske
liste na proteklim lokalnim izborima te je
pozvala da dostavi valjanu obavijest o
imenovanju zamjenika preminulog člana
Općinskog vijeća.
Predmetni dopis čini sastavni dio ovog
Izvješća.
6. Stranka HDSSD se svojim dopisom Klasa:
021-05/14-01/21,
Ur.broj:
16-14-02
zaprimljenim na protokol Općine Pučišća
dana 17. lipnja 2014. godine očitovala da

III.
Ovaj Zaključak dostavit će se društvu
Jadrankamen d.d. u stečaju, a objavit će se u
Službenom glasniku Općine Pučišća.
Klasa: 340-01/14-01/02
Ur.broj: 2104/06-02-14-02
Pučišća, 17. lipnja 2014. g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća:
Stjepan Kusanović,v.r.
.......................................................................................
IZVJEŠĆE
o prestanku mandata člana Općinskog vijeća
Općine Pučišća i ispunjavanju uvjeta za početak
obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog
vijeća
Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća
Općine Pučišća je na svojoj 2. sjednici održanoj
dana 17. lipnja 2014. godine s početkom u 19.30 h,
razmatralo činjenice i dokumentaciju vezanu za
prestanak mandata preminulog vijećnika Marka
Eterovića-Sorića te imenovanje njegova zamjenika
u Općinskom vijeću Općine Pučišća.
U radu Povjerenstva uzete su u obzir
odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13), Zakona o lokalnim izborima (NN
144/12), Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik
Općine Pučišća br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13) i
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pučišća
(Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09, 1/13 i
5/13).
Mandatno povjerenstvo je temeljem članka
45. Statuta Općine Pučišća i članka 25. Poslovnika
Općinskog vijeća zaduženo izvijestiti Općinsko
vijeće o prestanku mandata člana Vijeća i uvjetima
za početak obnašanja dužnosti zamjenika člana
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je zaprimila obavijest Općine Pučišća te da
će se o imenovanju zamjenika preminulog
člana Vijeća očitovati u najkraćem
mogućem roku te o tome dostaviti valjanu
obavijest Općini Pučišća.
Dopis HDSSD-a od 17. lipnja 2014. je privitak
ovom Izvješću.
Sukladno navedenom Mandatno povjerenstvo
jednoglasno predlaže Općinskom vijeću Općine
Pučišća da donese slijedeći :
ZAKLJUČAK
Članu Općinskog vijeća Općine Pučišća Marku
Eteroviću-Soriću prestao je mandat smrću dana 05.
lipnja 2014. godine.
Nadalje, Mandatno povjerenstvo jednoglasno
predlaže Općinskom vijeću Općine Pučišća da
donese slijedeću :
ODLUKU
Budući Zakonom predviđeni uvjeti za
verifikaciju mandata i početak obnašanja dužnosti
zamjenika preminulog člana Općinskog vijeća
Općine Pučišća Marka Eterovića-Sorića nisu
zadovoljeni, do ispunjenja tih uvjeta Općinsko
vijeće Općine Pučišća nastaviti će s radom u
krnjem sazivu odnosno sa deset vijećnika.
Klasa: 021-05/14-01/22
Ur.broj: 2104/06-02-14-02
Pučišća, 17. lipnja 2014.
MAN
DATNO POVJERENSTVO:
1.

Josip Bauk, predsjednik,v.r

2.

Vinko Šesnić, član,v.r

3.

Nikola Martinić, član,v.r
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Klasa: 110-01/14-01/05
Ur. br: 2104/06-01-14-01
Pučišća, 30. svibnja 2014. g.
Na temelju članka 5. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (N.N. br. 86/08 i NN br. 61/11) i članka 47. Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br.
4/09, 1/13, 5/13 i 6/13) u predmetu imenovanja vršitelja dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Pučišća, općinski načelnik donosi
R J E Š E NJ E
1.

2.
3.
4.
5.

Sonja Radić iz Pučišća, Fra Jeronima Mihaića 8, službenica sa višom stručnom spremom – ekonomist,
zaposlena u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pučišća na dosadašnjem radnom mjestu – voditelj
knjigovodstveno-računovodstvenih poslova, imenuje se za vršitelja dužnosti pročelnice Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Pučišća na određeno vrijeme, odnosno do imenovanja pročelnika temeljem javnog natječaja.
Službenica temeljem ovog rješenja stupa na dužnost od 01. lipnja 2014. godine.
Danom stupanja na dužnost službenica ima 16 godina i 14 dana radnog staža u struci.
Plaća službenice za vrijeme obavljanja dužnosti v. d. pročelnice utvrđuje se tako da predstavlja umnožak
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pročelnice 1,50 i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za
svaku navršenu godinu radnog staža.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Pučišća.
O b r a z l o ž e nj e

U postupku su utvrđene činjenice da je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pučišća dana 31.
ožujka 2014. godine započela s korištenjem bolovanja radi komplikacija u trudnoći. Nakon što je isto bolovanje
produljeno na neodređeno vrijeme odnosno do početka korištenja obveznog rodiljnog dopusta, nastupile su okolnosti
zbog kojih je trebalo imenovati vršitelja dužnosti pročelnice.
Službenica Sonja Radić do sada je bila raspoređena na radno mjesto voditelja knjigovodstvenoračunovodstvenih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pučišća, te je odlučeno da se do izbora pročelnika, a
po raspisanom natječaju za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pučišća na određeno vrijeme,
imenuje za vršitelja dužnosti pročelnice.
Plaća službenice utvrđena je za radno mjesto pročelnice u skladu s člankom 2. Odluke o plaćama, naknadama
plaća, dodacima na plaću i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika, te o radnom vremenu u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 1/04).
Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci rješenja.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave
rješenja.

Načelnik Općine Pučišća
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