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Na temelju  članka  41.  stavak 3.  i  5.  Zakona o  financiranju  političkih  aktivnosti  i
izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14) 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 sjednici održanoj dana 19. prosinca 2015. g. donijelo je

ODLUKU
o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

proračuna Općine Pučišća za stranku 
Hrvatski demokratski slobodarski savez Dalmacije-HDSSD

I.

Obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine
Pučišća političkoj stranci Hrvatski demokratski slobodarski savez Dalmacije - HDSSD, OIB:
04089297962,  zbog  ne  objavljivanja  podataka  o  donacijama  za  prvih  šest  mjeseci  2015.
godine, a na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva.

II.

Obustava isplate sredstava iz proračuna Općine Pučišća traje do objave podataka o
donacijama, a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja objave
podataka o donacijama.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Pučišća.
Klasa: 400-06/15-01/07
Ur.broj: 2104/06-02-15-03
Pučišća, 19. prosinca 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović

…………………………………………………………………………………………………
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03

- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13 i 153/13) te 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 sjednici održanoj  dana
19. prosinca 2015. g. donijelo  je  

ODLUKU o izmjenama i dopunama 
PROGRAMA

gradnje  objekata i  uređaja  komunalne  infrastrukture u  Općini  Pučišća 
 za   2015. godinu

Članak 1.



U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Pučišća za
2015. godinu (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 8/14)  članak 2. mijenja se i glasi:

"Opis poslova te procjena troškova potrebnih za gradnju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u ukupnom iznosu 934.500,00 kuna prikazani su u tabeli kako slijedi:

JAVNE POVRŠINE
  Izgradnja glavnog mjesnog trga u Gornjem 
  Humcu    64.000,00
JAVNA RASVJETA
  Javna  rasvjeta  u  mjestu  Pučišća-šetalište
I.Pavla 
  II.

   32.000,00

  Javna rasvjeta u mjestu Pučišća  151.000,00
GROBLJE
Izgradnja mrtvačnice na mjesnom groblju u
Pučišćima

687.500,00

Članak 2.

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

Klasa: 363-01/14-01/24
Ur.broj: 2104/06-02-15-02
Pučišća, 19. prosinca 2015. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović

…………………………………………………………………………………………………
Na temelju članka 28. st. 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.

26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13 i 153/13) te 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 sjednici
održanoj  dana 19. prosinca 2015. g. donijelo  je  

ODLUKU  o izmjenama i dopunama
PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture 

u 2015. godini u Općini Pučišća

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini u Općini  Pučišća
(Službeni glasnik Općine Pučišća br. 8/14) članak 2. mijenja se i glasi:

"U 2015. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u 
Općini Pučišća obuhvaća:



održavanje javne rasvjete 142.000,00 kn
podmirivanje troškova električne energije za 
javnu rasvjetu

225.000,00 kn

uređenje i održavanje plaža u mjestu Pučišća 123.000,00 kn

uređenje i održavanje poljskih puteva 175.000,00 kn

popločenje ulica na području Općine Pučišća 136.000,00 kn

čišćenje i održavanje javnih površina i 
groblja

182.000,00 kn
  
  

održavanje malonogometnog igrališta u 
Gornjem Humcu

 
118.750,00 kn

održavanje nerazvrstanih cestaq 120.000,00 kn

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:
"Sveukupno  planirana  sredstva  za  održavanje  komunalne  infrastrukture  u  ovom

Programu  iznose  1.221.750,00  kuna,  a  osiguravaju  se  iz  planiranih  sredstava  komunalne
naknade i iz Proračuna Općine Pučišća.

Članak 3.

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

Klasa: 363-01/14-01/25
Ur.broj: 2104/06-02-15-02
Pučišća, 19. prosinca 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović

…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju odredaba Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13) 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   sjednici  održanoj  dana  19.  prosinca  2015.  g.
donijelo je

ODLUKU o izmjeni 
PROGRAM A  socijalne skrbi Općine Pučišća u 2015. g.

Članak 1.



U Programu  socijalne  skrbi  Općine  Pučišća  u  2015.  g.  (Službeni  glasnik  Općine
Pučišća br. 8/14) u točci II. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Sredstva za realizaciju ovog Programa za 2015. godinu utvrđuju se u sveukupnom
iznosu od 159.000,00 kuna i to kako slijedi:

- jednokratna novčana pomoć....................................................60.000,00 kn
- pomoć za novorođeno dijete....................................................60.000,00 kn
- pomoć za ogrijev.....................................................................25.000,00 kn
- naknada za troškove stanovanja..............................................10.000,00 kn
- donacije.....................................................................................4.000,00 kn

Članak 2.

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

Klasa: 550-01/14-01/58
Ur.broj: 2104/06-02-15-02
Pučišća, 19. prosinca 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović

…………………………………………………………………………………………………
Na temelju  članka 45.  Zakona o  vatrogastvu  (Narodne novine  br.  106/99,  117/01,

36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) te 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
sjednici održanoj dana 19. prosinca 2015. g. donijelo je

ODLUKA o izmjeni PROGRAMA 
javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2015. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2015. godini
(Službeni glasnik Općine Pučišća br. 8/14) točka II. mijenja se i glasi:

"Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća
za 2015. godinu i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Općine
Pučišća za 2015. godinu u ukupnoj visini od 300.100,00 kuna kako slijedi:

- financiranje djelatnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Pučišća“ u iznosu 
od ..............................................................................300.000,00 kuna;

- financiranje troškova telefona državnoj interventnoj vatrogasnoj postrojbi koja je 
smještena tijekom ljeta na području Općine Pučišća u iznosu 
od..........................................................................100,00 kuna.



Članak 2.

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

Klasa: 214-01/14-01/06
Ur. broj: 2104/06-02-15-02
Pučišća, 19. prosinca 2015.
 

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović

…………………………………………………………………………………………………
Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine

br.  47/90,  27/93  i  38/09)  te  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  sjednici
održanoj dana 19. prosinca 2015. g. donijelo je

ODLUKU  o izmjeni i dopuni
PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2015. g. 

na području Općine Pučišća

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi  za 2015. godinu na području Općine Pučišća
(Službeni glasnik Općine Pučišća br. 8/14) točka IV. mijenja se i glasi:

"Ukupno planirana sredstva za djelatnost kulture za 2015. godinu iznose 305,600,00
kuna  i sukladno odredbama Zakona o proračunu raspoređena su na sljedeći način:

1. Narodna knjižnica Hrvatski skup u Pučišćima - 166.100,00 kuna:

2. Kulturne manifestacije - 139.500,00 kuna i to:
- Donacije za organizaciju maturalne večeri - 4.500,00 kuna
- Klapa volat - 5.000,00 kuna
- Glazbena udruga Brassčuta - 12.000,00 kuna
- Udruga USSOB - 3.000,00 kuna
- Jednokratne donacije udrugama (po odluci načelnika) - 20.000,00 kuna
- Aktivnosti vjerskih zajednica  - 25.000,00 kuna
- Ostali rashodi vezani uz kulturna događanja na području Općine - 70.000,00 kuna

Članak 2.



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

Klasa: 612-01/14-01/19
Ur.broj: 2104/06-02-15-02
Pučišća, 19. prosinca 2015. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović 

…………………………………………………………………………………………………...
Na  temelju  odredaba  Zakona  o  sportu  (Narodne  novine  br.  71/06,

150/08,  124/10,  124/11,  86/12,  94/13  i  85/15)  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 sjednici održanoj dana 19. prosinca 2015. g.
donijelo je

ODLUKU
 o izmjeni PROGRAMA javnih potreba u sportu za 2015. g.

na području Općine Pučišća

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu za 2015. godinu (Službeni glasnik Općine Pučišća
br. 8/14) u članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:
 "Sredstva  će  se  rasporediti  prema kriteriju  razvijenosti  sustava  natjecanja  odnosno
ranga natjecanja i kvaliteti  i masovnosti pojedinog sporta i to kako slijedi:

- vaterpolo klub „Pučišća“..............................................................12.000,00 kn
- nogometni klub "Sardi"..................................................................2.000,00 kn
- malonogometni klub „Prožnica“....................................................4.000,00 kn
- karate klub „Brač“, sekcija Pučišća................................................1.500,00 kn
- nogometni klub "Jadran".................................................................2.000,00 kn
- boćarski klubovi .............................................................................2.500,00 kn
- šahovski klub "Pučišća"..................................................................1.500,00 kn
- ragbi klub "Brač"............................................................................2.500,00 kn
- udruga USSOB……………………………………………………2.000,00 kn
- nogometni klub "Brazzia"…………………………………………2.000,00 kn

Članak 2.

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

Klasa: 620-01/14-01/01
Ur.broj: 2104/06-02-15-02
Pučišća, 19. prosinca 2015.



Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović

…………………………………………………………………………………………………..
Temeljem odredbi  Zakona  o  financiranju  jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne)

samouprave (Narodne novine 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01,150/02, 147/03,
132/06, 73/08 i 25/12), suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati
poslove  utvrđivanja,  evidentiranja,  nadzora,  naplate  i  ovrhe  radi  naplate  županijskih,
općinskih ili gradskih poreza (Narodne novine 79/01) 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 sjednici održanoj dana 19. prosinca 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o prijenosu  poslova utvrđivanja i naplate 

općinskih poreza na Poreznu upravu za 2016. g.

Članak 1.

U cijelosti se prenose poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi 
naplate svih općinskih poreza na Poreznu upravu i to sljedećih poreza:
- porez na potrošnju
- porez na kuće za odmor
- porez na tvrtku ili naziv.

Članak 2.

Porezna uprava vršit će utvrđivanje poreza po osnovi podataka kojima raspolaže i  
podataka koje su dužni dostaviti porezni obveznici i nadležne općinske službe.

Članak 3.

Porezna uprava će do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec Općini dostavljati zbirna 
izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Poreznoj upravi za obavljanje navedenih poslova pripada naknada u iznosu od 5% od 
ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 5.

Ovlašćuje se FINA da naknadu iz članka 4. ove Odluke obračuna i uplati u Državni 
proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 6.

U slučaju opoziva Suglasnosti Ministarstva finacija da Porezna uprava može obavljati
poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, pćinskih



ili gradskih poreza, ova Odluka ostaje na snazi do 31. prosinca godine u kojoj je Suglasnost
opozvana.

Članak 7.

Ova odluka  objavit će se u Službenom glasniku Općine Pučišća, a stupa na snagu od 
1. siječnja 2016. g.

Klasa: 410-01/15-01/01
Ur.broj: 2104/06-02-15-01
Pučišća, 19. prosinca 2015.          

Predsjednik Općinskog vijeća
             Općine Pučišća

Stjepan Kusanović

…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15) 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 sjednici održanoj dana 19. prosinca 2015.
godine  donijelo je

S M J E R N I C E
za  organizaciju  i  razvoj  sustava civilne  zaštite 
na  području  Općine  Pučišća  za  2016. godinu 

Članak 1.

Organizacija i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za 2016. godinu 
provodit će se u skladu sa sljedećim osnovnim smjernicama:

1. Definiranje sudionika civilne zaštite na području Općine Pučišća i umrežavanje sustava
civilne zaštite

Cilj: definiranje 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.

Sudionici civilne zaštite 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 civilne zaštite.

Jedinice  lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave,  u  okviru  svojih  prava  i  obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode civilnu
zaštitu.  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  pristupiti  osnivanju  i  popuni  Postrojbe  Civilne zaštite  opće  namjene.
U skladu sa  donesenim  odlukama i aktima, postrojba će se popuniti sa 21  pripadnikom.

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

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 civilne zaštite sastoje se od službi i postrojbi pravnih osoba i središnjih
tijela  državne  uprave  koje  se  civilnom  zaštitom  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 civilnom zaštitom
bave u svojoj redovitoj djelatnosti:

- definirati  raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom opremom,
usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.).

Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe:
- izraditi plan nabave osobne opreme operativnim članovima DVD  Pučišća
- izraditi plan nabave vozila, opreme i sredstava u vatrogasnoj postrojbi
- izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od požara

i planovima nabave

Stožer civilne zaštite:
- konstantno provođenje organiziranja sustava civilne zaštite,
- praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava civilne zaštite,
- zapovijedanje snagama civilne zaštite u slučaju ukazane potrebe,
- obuka članova stožera civilne zaštite u skladu s planom i programom obuke stožera

civilne zaštite,
- opremanje članova stožera civilne zaštite 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  2016.  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 2016. 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 civilne zaštite 

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.

U Proračunu Općine potrebno ugraditi sljedeće stavke:
- sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sredstva sukladno zakonu o vatrogastvu)
- sredstva za razne udruge koje se bave civilnom zaštitom na području Općine (Crveni

križ, Hrvatska gorska služba spašavanja, udruge lovaca i sl.)
- sredstva  za  provođenje  civilne  zaštite  (edukacija,  opremanje,  intelektualne  usluge,

promidžba, vježbe, djelovanje snaga i sl.).

5. Sustav uzbunjivanja građana

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja

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 civilne zaštite 

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionicima sustava civilne zaštite



Nesreća  bilo  kojeg  oblika  i  obima  rijetko  koga  ostavlja  ravnodušnim.  Ljudi  u  takvim
situacijama različito reagiraju, međutim većina ne zna kako privilno reagirati  što ponekad
može  imati  kobne  poslijedice.  U  cilju  postizanja  privilnog  postupanja  i  smanjenja  štete
potebno je konstantno educirati stanovništvo te je tako potrebno:

- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja,
- provođenje informiranja građana kroz rad općinskih tijela i službi,
- prezentirati rad redovnih snaga civilne zaštite.

7. Donošenje  posebnih  akata  i  planova za  učinkovito  djelovanje  sustava  civilne zaštite

U narednom periodu potrebno je izvršiti usklađenje s Zakonom o sustavu civilne zaštite
(NN 82/15)

Članak 2.

Ove  smjernice  stupaju  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objave  u  Službenom glasniku
Općine Pučišća, a primjenjuju se od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 810-01/15-01/06
Ur.broj: 2104/06-02-15-02
Pučišća, 19. prosinca  2015. g.

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Općine Pučišća
 Stjepan  Kusanović

…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15) i

članka 29. Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/09, 1/13,  5/13 i
6/13) Općinsko vijeće Općine Pučišća podnosi

Analizu  stanja sustava  civilne zaštite 
na  području  Općine  Pučišća  za  2015. godinu 

Temeljne zadaće sustava civilne zaštite su prosudba mogućih ugroza i njihovih 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 te provodi civilnu zaštitu.

Na  području  operativne  provedbe  temeljnih  zadaća  sustava  civilne  zaštite  u  Općini
Pučišća djeluju operativne snage.

Operativne snage civilne zaštite 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  2015. godine nije  bilo  katastrofa i  većih  nesreća
niti   su   poduzimane  aktivnosti  u   otklanjanju  njihovih  posljedica.  U 2015.  g.imali  smo
situaciju da su u istom danu buknula tri požara na tri udaljene lokacije te je zbog blizine kuća
postojala opasnost da se pretvore u veću nesreću i katastrofu. Dana 23. 07. izbili su pozari na
lokacijama  uvala  Duboka,  Bračuta  i  uvala  Konjska.  Bračuta  je  prema  izrađenoj  Procjeni
područje visokog rizika, a situaciju je dodatno otežala bura koja je velikom brzinom vatru
nosila prema obližnjim kućama. Požari u uvali Duboka i Bračuta su lokalizirani isti dan, a
požar u uvali Konjska sutradan uvečer. Za istaknuti je brzu intervenciju pučiških vatrogasaca i
odaziv velikog broja građana i turista koji su se aktivno uključili u gašenje. U gašenju požara
na Bračuti uključili smo i tešku mehanizaciju.

U 2015. g. izvršeno je ažuriranje članova i podataka Stožera za zaštitu i spašavanje.

Operativne snage civilne zaštite na području Općine Pučišća podrazumijevaju:

V a t r o g a s t v o 

Na području Općine Pučišća djeluje DVD Pučišća. Organizacija sustava zaštite od požara
temelji se na Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2015. 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. 
 
C i v i l n a   z a š t i t a 
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.

P r a v n e   o s o b e   o d    z n a č a j a   z a   c i v i l n u   z a š t i t u

Od značaja za civilnu zaštitu su sva komunalna poduzeća, Veterinarska stanica,  Hrvatske
šume,  HEP,  Hitna medicinska pomoć, Dom zdravlja, Lučka kapetanija te veće tvrtke koje
raspolažu građevinskim strojevima i  mehanizacijom. 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 civilne zaštite od stalno spremnih
(DVD, Dom zdravlja i HMP, ekipe HEP-a, Vodovoda) do pričuvnih (udruge građana, tvrtke)
te  ustrojenim stožerom zaštite  i  spašavanja  koje  ima  zadaću  rukovođenja  i  zapovijedanja
operativnim snagama na razini Općine.
       Stanje civilne zaštite u Općini je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava
civilne zaštite  kada se radi  o  situacijama koje redovite  snage civilne zaštite  mogu riješiti
samostalno.



Klasa: 810-01/15-01/06
Ur.broj: 2104/06-02-15-01
Pučišća,  19. prosinca 2015. g.

Predsjednik Općinskog vijeća 
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović
 

………………………………………………………………………………………………….
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne

promidžbe  (Narodne  novine  br.  24/11,  61/11,  27/13,  02/14)  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 sjednici održanoj dana 19. prosinca 2015. g. donijelo je

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Pučišća
 i članova Općinskog vijeća Općine Pučišća izabranih s liste grupe birača

 za  2016. g.

Članak 1.
Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  iznos  sredstava  za  financiranje  političkih  stranaka

zastupljenih u Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača za
2016. godinu, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Pučišća te  njihova raspodjela za
2016. godinu.

Članak 2.

U proračunu Općine Pučišća za 2016. godinu osigurana su sredstva za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća izabranih s
liste grupe birača u iznosu od 4.999,94 kuna. 

Članak 3.

Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna imaju političke stranke koje imaju člana u
Općinskom vijeću i  članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača,  osim političke
stranke  Hrvatski  demokratski  slobodarski  savez  Dalmacije  (HDSSD)  kojima  je  temeljem
Odluke Općinskog vijeća, klasa: 400-06/15-01/07, ur.broj: 2104/06-02-15-03, sukladno člnku
41. stavak 3. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe obustavljena
isplata  sredstava  za  redovito  godišnje  financiranje  iz  proračuna  Općine  Pučišća  zbog  ne
objavljivanja podataka o donacijama za prvih šest mjeseci 2015. godine.

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog člana Općinskog vijeća tako da pojedinoj  političkoj  stranci pripadaju
sredstva razmjerna broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.



Za  svakog  člana  Općinskog  vijeća  podzastupljenog  spola  političkim strankama   i
članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe birača pripada pravo na naknadu u visini
10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Ukoliko  pojedinom članu Općinskog vijeća  nakon konstituiranja  Općinskog vijeća
prestane  članstvo  u  političkoj  stranci,  financijska  sredstva  koja  se  raspoređuju  sukladno
stavku 1.  ovog članka ostaju političkoj  stranci  kojoj  je  član Općinskog vijeća pripadao u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Ukoliko  član  Općinskog  vijeća  izabran  s  liste  grupe  birača  nakon  konstituiranja
Općinskog vijeća postane član političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva
za redovito godišnje financiranje iz općinskog proračuna ostaju tom članu  izabranom s liste
grupe birača. 

Članak 5.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos od 609,75 kn.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljeg spola (žene) utvrđuje se pravo na

naknadu u iznosu od 60,97 kn.

Članak 6.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću i članovima Općinskog vijeća 
izabranim s liste grupe birača raspoređuju se sredstva osigurana u proračunu za 2015. godinu
na način utvrđen u članku 4. ove Odluke prema sljedećoj tablici:

Naziv 
političke 
stranke/ ime i 
prezime člana
izabranog s 
liste grupe 
birača

Ukupan 
broj 
članova 

Broj članova 
podzastupljeno
g spola (žene)

Iznos 
sredstava 
razmjeran 
broju 
članova 

Dodatak za
članove 
podzastupljenog
spola

Ukupan 
iznos
sredstava

Hrvatska 
demokratska 
zajednica 
(HDZ)

4 1 2.439,00 kn 60,97 kn 2499.97 kn

Hrvatska 
stranka prava 
dr.Ante 
Starčević 
(HSP-AS)

1 - 609,75 kn - 609,75 kn

Socijaldemo-
kratska partija
Hrvatske 
(SDP)

1 1 609,75 kn 60,97 kn 670,72 kn

Hrvatski 
demokratski 
slobodarski 
savez 

3 - obustava
isplate

- obustava
isplate



Dalmacije 
(HDSSD)

Hrvatski 
laburisti-
stranka rada

1 - 609,75 kn - 609,75 kn

Član OV-a 
izabran s liste
grupe birača 
Stjepan 
Kusanović

1 - 609,75 kn - 609,75 kn

UKUPNO   4.999,94 kn

Članak 7.

Sredstva  iz  članka  6.  ove  Odluke  doznačit  će  se  na  žiro  račun  političke  stranke
odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača tromjesečno
u jednakim iznosima.

Političke stranke odnosno članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača dužni
su  dostaviti  broj  žiro-računa  za  redovito  financiranje  svoje  djelatnosti  Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Pučišća.  

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2016. g. i objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Pučišća
Klasa: 400-06/15-01/33
Ur.broj: 2104/06-02-15-01 
Pučišća, 19. prosinca 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović

…………………………………………………………………………………………………
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03

- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, i 90/11,144/12 i
94/13) te 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 sjednici održanoj  dana 19.
prosinca  2015. g. donijelo  je  

PROGRAM
gradnje  objekata i  uređaja  komunalne  infrastrukture u  Općini  Pučišća 

 za   2016. godinu

Članak  1.



Ovim  Programom  određuje  se  izgradnja  objekata  i  uređaja  komunalne  
infrastrukture na  području  Općine  Pučišća za  2016  godinu za: 

-       javne  površine
- groblje
-      nerazvrstane ceste

Članak 2.

Opis   poslova  te  procjena  troškova  potrebnih  za   gradnju   objekata  i  uređaja
komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa prikazani su u tabeli kako slijedi:

Javne površine
Izgradnja glavnog trga u Gornjem Humcu 1.800.000,00
Nerazvrstane ceste
cesta-odvojak  od  državne  ceste  D-113  do
pretovarne stanice Brač

     80.000,00

cesta-odvojak prema turističkoj zoni Luka    150.000,00
Groblje
izgradnja mrtvačnice  na  mjesnom groblju u
Pučišćima

   620.000,00

izgradnja  groblja  u  Pražnicama  -  projektna
dokumentacija

   100.000,00

Članak 3.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz ovog Programa financirat će se
iz sredstava:

- komunalnog doprinosa 
- proračuna Općine Pučišća
- drugih izvora

Članak 4.

Ovaj  Program stupa  na  snagu  1. siječnja 2016. godine i objavit će se  u  Službenom  
glasniku  Općine  Pučišća.

Klasa: 363-01/15-01/32
Ur.broj: 2104/06-02-15-01
Pučišća, 19. prosinca  2015.

             Predsjednik Općinskog vijeća
             Općine Pučišća
             Stjepan Kusanović

………………………………………………………………………………………………….
Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.

26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12 i 94/13) te 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 sjednici održanoj  dana
19. prosinca  2015. g. donijelo  je  



PROGRAM 
održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini u Općini Pučišća

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2016. godini na 
području Općine Pučišća za komunalne djelatnosti:
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje groblja
- javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s 
procjenom pojedinih troškova po djelatnostima.

Članak 2.

U 2016. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u 
Općini Pučišća obuhvaća:

održavanje javne rasvjete 130.000,00 kn
podmirivanje troškova električne energije za 
javnu rasvjetu i goriva

232.000,00 kn

uređenje i održavanje plaža u mjestu Pučišća    10.000,00 kn
uređenje i održavanje poljskih puteva  155.000,00 kn
popločenje ulica na području Općine Pučišća  180.000,00 kn
čišćenje i održavanje javnih površina i 
groblja 

 175.000,00 kn

održavanje malonogometnog igrališta u 
Gornjem Humcu

   90.000,00 kn

održavanje nerazvrstanih cesta 250.000,00 kn
uređenje parka u Pražnicama 120.000,00 kn

Članak 3.

Sveukupno  planirana  sredstva  za  održavanje  komunalne  infrastrukture  u  ovom
Programu iznose 1.342.000,00 kuna, a osiguravaju se:

- iz planiranih sredstava komunalne naknade 
- iz sredstava Proračuna Općine Pučišća.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2016. g. i objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Pučišća.

Klasa: 363-01/15-01/33   
Ur.broj: 2104/06-02-15-01
Pučišća, 19. prosinca 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća 
Općine Pučišća



                  Stjepan Kusanović

…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju odredaba Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13) 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   sjednici  održanoj  dana  19.  prosinca  2015.  g.
donijelo je

PROGRAM 
socijalne skrbi Općine Pučišća u 2016. g. 

SVRHA PROGRAMA
I.

Programom socijalne skrbi osigurava se zaštita i pomaganje osoba koje su socijalno ugrožene,
nemoćne ili se radi o osobama koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti
svoje potrebe zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.  

Cilj  Programa  socijalne  skrbi  je  podizanje  općeg  životnog  standarda  građana  i  njihovih
obitelji,  osiguravanje  potrebnih  sredstava  za  život  i  pružanje  usluga  pojedincima  koji  se
uslijed  društvenih  ili  prirodnih  uzroka  nalaze  u  posebnom stanju  potrebe  za  društvenom
pomoći.

Općina Pučišća će aktivnosti na planu socijalne skrbi ostvariti putem ovog Programa kroz koji
će odrediti mjere i oblike socijalne skrbi te kategorije korisnika, a prema mogućnostima i
sredstvima planiranim u Proračunu za 2016. godinu

Program je sastavljen iz dva dijela:
prvi dio se odnosi na prikaz aktivnosti Općine Pučišća na planu socijalne skrbi tijekom 2016.
godine, a u drugom dijelu izloženi su kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na socijalnu
skrb.

OPIS PROGRAMA
II.

Oblici socijalne pomoći su:

- jednokratna novčana pomoć                                                                                                   
- pomoć za novorođeno dijete
- pomoć za ogrijev
- naknada za troškove stanovanja
- donacije

Sredstva za realizaciju ovog Programa za 2016. godinu utvrđuju se u sveukupnom iznosu od
129.000,00 kuna i to kako slijedi:

- jednokratna novčana pomoć....................................................30.000,00 kn
- pomoć za novorođeno dijete....................................................60.000,00 kn
- pomoć za ogrijev......................................................................25.000,00 kn



- naknada za troškove stanovanja...............................................10.000,00 kn
- donacije......................................................................................4.000,00 kn

KRITERIJI I POSTUPAK DODJELE SOCIJALNE POMOĆI

III.

- jednokratna novčana pomoć -

Jednokratna  novčana  pomoć  može  se  odobriti  samcu  ili  obitelji  koji  zbog  trenutačnih
okolnosti (npr. rođenja djeteta, školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih
nepogoda  i  slično),  prema  ocjeni  načelnika,  nisu  u  mogućnosti  djelomično  ili  u  cijelosti
zadovoljiti osnovne životne potrebe.
Pravo  na  jednokratnu  novčanu  pomoć  i  iznos  pomoći  na  zahtjev  podnositelja  u  svakom
pojedinom slučaju utvrđuje svojim zaključkom načelnik.

- pomoć za novorođeno dijete -
 

Pravo na pomoć za novorođeno dijete ostvaruju roditelji novorođenog djeteta sa prebivalištem
na području Općine Pučišća  u iznosu od 2.500,00 kn po djetetu,  a  roditelji  novorođenog
djeteta koji već imaju troje djece ostvaruju pravo na pomoć za četvrto i svako daljnje dijete u
iznosu od 5.000,00 kuna po djetetu.
Pravo na pomoć za novorođeno dijete utvrđuje se u upravnom postupku rješenjem pročelnika.

- pomoć za ogrjev

Pravo na  pomoć  na  ogrjev  ostvaruje  se  sukladno  odredbama Zakona  o  socijalnoj  skrbi  i
Odluke Splitsko - dalmatinske županije o visini pomoći. Pomoć se dodjeljuje jednom godišnje
temeljem rješenja pročelnika nakon provedenog upravnog postupka.

- naknada za troškove stanovanja

Pravo  na  naknadu  za  troškove  stanovanja  može  ostvariti  korisnik  zajamčene  minimalne
naknade (u daljnjem tekstu: ZMN).
Korisnik ZMN-a podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pučišća pisani zahtjev za
ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja uz koji je obvezan priložiti:

- presliku rješenja Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na ZMN
- potpisanu izjavu korisnika ZMN-a da će o eventualnoj promjeni okolnosti i prestanku

prava na ZMN u roku od 30 dana obavijestiti JUO Općine Pučišća.
Naknadu za troškove stanovanja rješenjem određuje pročelnik nakon provedenog 
upravnog postupka.
Naknada se isplaćuje mjesečno i iznosi 20% mjesečnog iznosa ZMN-a.

- donacije

Donacije  su  pomoći  socijalnog  karaktera  na  koje  imaju  pravo  udruge  koje  skrbe  o
određenim kategorijama ljudi kojima je potrebna posebna skrb. O visini donacije odlučuje
načelnik sukladno proračunskim odredbama, a na pismeni zahtjev udruge. 

IV.



Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2016. g. i objavit će se u  Službenom glasniku
Općine Pučišća.

Klasa: 550-01/15-01/92
Ur.broj: 2104/06-02-15-01
Pučišća, 19. prosinca 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća 
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović

…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine

br.  47/90,  27/93  i  38/09)  te  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  sjednici
održanoj dana 19. prosinca 2015. g. donijelo je

PROGRAM 
javnih potreba u kulturi za 2016. g. 

na području Općine Pučišća

I.

Obavljanje  djelatnosti  kulture  i  način  financiranja  regulirani  su  Zakonom  o
financiranju javnih potreba u  kulturi (Narodne novine br. 4/90, 27/93 i 38/09), Zakonom o
ustanovama (Narodne novine br.  76/93, 29/97 i  47/99, 35/08)  te posebnim zakonima koji
uređuju  pojedine  djelatnosti  kulture  (Zakon o  knjižnicama,  Zakon o  pravima samostalnih
umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva).

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi raspisan je javni poziv za
podnošenje zahtjeva za financiranje javnih potreba u kulturi  u 2016. g. u Općini Pučišća.
Polazeći  od  zakona  i  utvrđenih  kriterija  kao  i  fiskalnih  sposobnosti  općinskog  proračuna
izvršena je procjena i odabir programa i projekata koji su uvršteni u ovaj Program.

II.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Pučišća
odnose se prvenstveno na redovnu djelatnost ustanova i udruga u kulturi te na manifestacije,
akcije i djelovanja na području kulture od interesa za Općinu Pučišća. 

III.

Svrha i cilj Programa su poticanje kulturnog stvaralaštva te omogućavanje ustanovama
u kulturi,  kulturnim udrugama i  pojedincima djelovanje i  stvaranje na kulturnom planu, a
samim  time  promicanje  kulture,  obogaćivanje  kulturne  baštine,  razvijanje  i  unapređenje
kulturnog života  kao i turističke ponude Općine Pučišća. 

IV.



Ukupno planirana sredstva za djelatnost kulture za 2016. godinu iznose 304.200,00
kuna  i sukladno odredbama Zakona o proračunu raspoređena su na sljedeći način:

- Narodna knjižnica Hrvatski skup u Pučišćima - 142.200,00 kuna:

- Kulturne manifestacije - 162.000,00 kuna i to:
      - Donacije za organizaciju maturalne večeri - 4.500,00 kuna
      - Klapa volat - 5.000,00 kuna
      - Glazbena udruga Brassčuta - 12.000,00 kuna
      - Udruga USSOB - 3.000,00 kuna
      - Jednokratne donacije udrugama (po odluci načelnika) - 17.500,00 kuna
      - Aktivnosti vjerskih zajednica - 50.000,00 kuna 
      - Ostali rashodi vezani uz kulturna događanja na području Općine - 70.000,00 kuna

    V.

O utrošku odobrenih sredstava ustanove,  udruge i druge institucije dužne su podnositi
polugodišnja i godišnja izvješća načelniku.

VI.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine i objavit će se u Službenom
glasniku Općine Pučišća.

Klasa: 612-01/15-01/08
Ur.broj: 2104/06-02-15-01
Pučišća, 19. prosinca 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović

……………………………………………………………………………………………….
Na temelju odredaba Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08

i 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13 i 85/15) 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 sjednici održanoj dana 19. prosinca  2015. g. donijelo
je

PROGRAM
javnih potreba u sportu za 2016. g.

na području Općine Pučišća

UVOD
Članak 1.

Ustavom RH utvrđena je obveza države da potiče skrb o sportu. Stoga Općina Pučišća
sredstvima iz proračuna sufinancira sportsku djelatnost, a Programom javnih potreba u sportu
Općina Pučišća iskazuje svoje opredjeljenje u ovoj djelatnosti.

Sport  pridonosi  zdravom  životu  građana,  odgoju  i  obrazovanju  te  gospodarskom
razvoju  društva,  a  činitelj  je  humanih  odnosa  među  ljudima.  Bavljenje  sportom,  njegova



promidžba sportskim priredbama i postizanje vrhunskih rezultata osnovni su motivi ulaganja
u sport svakoj naprednoj sredini.

Sportska djelatnost jest dobrovoljna, ali ona je civilizacijsko dostignuće utemeljeno na
ljudskim potrebama i sposobnostima, etičkim načelima te znanstvenim spoznajama. Stoga je
to posvuda društvena djelatnost od posebna interesa za općinu i državu.

PROGRAMSKI CILJEVI
Članak 2.

Osnovni ciljevi Programa javnih potreba u sportu Općine Pučišća koji  se financira
sredstvima općinskog proračuna su:

- ulaganje u razvoj mladih sportaša radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao
uvjeta  daljnjega napretka  odnosno očuvanja dosignute razine kvalitete  sporta  u
Općini Pučišća;

- poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana osobito djece i mladeži.
Ostvarenje ovih ciljeva kojima treba dodati i skrb o svim sportskim objektima Općine
Pučišća  postiže  se  programskim  kriterijima  u  okvirima  proračunskih  mogućnosti.
Kriteriji osiguravaju potporu onim segmentima sporta koji su prisutniji u promicanju
općinskog  sporta,  ali  se  ne  zanemaruje  niti  stvaranje  široke  osnove  kao  preduvjet
buduće kvalitete sporta u Općini.

OSNOVE PROGRAMSKIH KRITERIJA

                                                    Članak 3.

Postavljanje  kriterija  odnosno  kategorizacija  sportova  provodi  se  radi  kvalitetnijeg
praćenja onih sportova i klubova koji svojim rezultatima, masovnošću, popularnošću i
organiziranošću to zaslužuju.

                     
PROGRAMSKA PODRUČJA

Članak 4.

       Javne su potrebe u sportu određene kao "aktivnosti, poslovi i djelatnosti od  
značaja za jedinicu samouprave" u vezi s:

1. poticanjem i primicanjem sporta
2. provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata;
3. djelovanjem sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza;
4. sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima te općom i posebnom

zdravstvenom zaštitom sportaša
5. zapošljavanjem osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu
6. sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana
7. sportskim aktivnostima osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
8. planiranjem  izgradnje,  održavanja  i  korištenja  sportskih  građevina  značajnih  za

jedinicu lokalne samouprave
9. provođenjem i financiranjem znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u

funkciji razvoja sporta
Članak 5.



Polazeći  od  naprijed  navedenih  programskih  ciljeva  i  kriterija  te  uvažavajući
programska područja, Općina Pučišća za javne potrebe u sportu u 2016. godini osigurati će
sredstva u Proračunu, sukladno svojim fiskalnim mogućnostima.

Članak 6.

Dio sredstava rasporedit će se sportskim klubovima na području Općine Pučišća koji
čine bazu sportske-rekreacijske aktivnosti na području Općine.

Predviđena sredstva rasporedit će se uz sklapanje posebnih ugovora. Sufinanciranjem
programskog rada klubova nastoji se podržati i promicati stručni rad sa sportašima i djecom
kao i sustav treniranja i natjecanja koji podruzumjeva putne i organizacijske troškove te skrb
o registraciji i statusu sportaša.

Sredstva  će  se  rasporediti  prema  kriteriju  razvijenosti  sustava  natjecanja  odnosno
ranga natjecanja i kvaliteti  i masovnosti pojedinog sporta i to kako slijedi:

- vaterpolo klub „Pučišća“..............................................................12.000,00 kn

- nogometni klub "Sardi"..................................................................2.000,00 kn

- malonogometni klub „Prožnica“....................................................4.000,00 kn

- karate klub „Brač“, sekcija Pučišća................................................2.500,00 kn

- nogometni klub "Jadran"................................................................2.000,00 kn

- boćarski klubovi.............................................................................2.500,00 kn

- šahovski klub "Pučišća".................................................................1.500,00 kn

- ragbi klub "Brač"..... ......................................................................2.500,00 kn

-udruga USSOB................................................................................2.000,00 kn

- nogometni klub Brazzia.................................................................2.000,00 kn

- ženski malonogometni klub...........................................................2.500,00 kn

Članak 7.

Kako  bi  se  osigurala  materijalna  osnova  općinskog  sporta  koja  je  bitan  faktor  u
promicanju i podizanju kvalitete sportskih aktivnosti, Općina Pučišća dio sredstava namijeniti
će održavanju športskih objekata odnosno ulaganju u sportsku opremu.

Sukladno tome Općina Pučišća predviđa izdvojiti skredstva za sanaciju i održavanje 
malonogometnog igrališta u Gornjem Humcu.

Članak 8.

Svi  korisnici  ovog  Programa  dužni  su  podnositi  polugodišnja  i  godišnja  izvješća
načelniku o utrošku odobrenih sredstava.



Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu  1. siječnja 2016. godine i objavit će se u Službenom
glasniku Općine Pučišća.

Klasa: 620-01/15-01/02
Ur.broj: 2104/06-02-15-01
Pučišća, 19. prosinca 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović

…………………………………………………………………………………………………
Na temelju  članka 45.  Zakona o  vatrogastvu  (Narodne novine  br.  106/99,  117/01,

36/02, 96/03, 139/04 174/04,38/09, 80/10) te 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
sjednici održanoj dana 19. prosinca 2015. g. donijelo je

PROGRAM 
javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2016. godini

I.

Općina Pučišća obvezna je temeljem Zakona o vatrogastvu i Zakona o sustavu civilne
zaštite skrbiti za učinkovitu protupožarnu zaštitu na svom području.

Protupožarna  zaštita  prvenstveno  obuhvaća  vatrogasnu djelatnost   koja  predstavlja
sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i
spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom  i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u
nezgodama  i  opasnim  situacijama  te  obavljanje  drugih  poslova  u  ekološkim  i  drugim
nesrećama.

Dobrovoljna  vatrogasna  društva  mogu  osim  vatrogasne  djelatnosti  obavljati
gospodarske  i  društvene  djelatnosti  (održavanje  vozila,  organizacija  kulturnih  i  športskih
priredbi, prijevoz robe i sl.) koje su u svezi s obavljanjem vatrogasne djelatnosti sukladno
odredbama posebnih propisa, ako se time ne umanjuje intervencijska spremnost dobrovoljnog
vatrogasnog društva.

Vatrogasna  djelatnost  je  stručna  i  humanitarna  djelatnost  od  interesa  za  Republiku
Hrvatsku i Općinu.

II.

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća
za 2016. godinu i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Općine
Pučišća za 2016. godinu u ukupnoj  visini  od 400.000,00 kuna,  a  odnose se u cjelosti  na
financiranje djelatnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Pučišća“.

III.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine i objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Pučišća.



Klasa: 214-01/15-01/06
Ur. broj: 2104/06-02-15-01
Pučišća, 19. prosinca 2015. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović

…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju 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 sjednici održanoj dana 19. 
prosinca 2015. g. donijelo je

Z A K LJ U Č A K

I.

Utvrđuje  se  da  su  u  Općinu  Pučišća  pristigle  dvije  ponude  odvjetničkih  ureda  za
sklapanje ugovora o zastupanju s Općinom Pučišća radi pokretanja postupka za ostvarivanje
novčane naknade za korištenje nekretnina u vlasništvu Općine Pučišća od strane operatera
javnih komunikacijskih mreža.

II.

Ovlašćuje se općinski načelnik da s odvjetničkim uredom sklopi ugovor o zastupanju
koji je prema procjeni načelnika povoljniji za Općinu Pučišća uzimajući u obzir sve elemente
ugovora  kao  i  činjenicu  da  će  se  nagrada  za  zastupanje  odvjetničkom  uredu  isplatiti
jednokratno  u  postotku  od  iznosa  naknade  za  korištenje  nekretnina  nakon  što  se  Općini
Pučišća  uplate sredstva po osnovi naknade za tekuću i tri prethodne godine kojom uplatom
završavaju sve obveze prema odvjetničkom uredu.

III.

Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Općine Pučišća.

Klasa: 344-01/15-01/01
Ur. br: 2104/06-02-15-03
Pučišća, 19. prosinca  2015. g.

Predsjednik Općinskog vijeća 
Općine Pučišćša
Stjepan Kusanović

…………………………………………………………………………………………………
Na temelju 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 sjednici održanoj dana 19. 
prosinca 2015. godine donijelo je:

Z A K LJ U Č A K



I.

Po zamolbi Ivana Eterovića Mamaje iz Pučišća upućenoj Općinskom vijeću Općine
Pučišća 2. prosinca 2015. g. za obnovu makadamskog puta tzv. Starog puta od Pučišća prema
Pražnicama na predjelu Pasike u duljini cca 700 metara Općinsko vijeće utvrdilo je da će se
po zamolbi postupati sukladno dosadašnjoj praksi u predmetima uređenja poljskih puteva te
sukladno važećim aktima Općine Pučišća i to prvenstveno Proračunu Općine Pučišća za 2016.
g. i Planu nabave Općine Pučišća za 2016. godinu. 

II.

Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Općine Pučišća.

Klasa: 363-01/15-01/30
Ur. br: 2104/06-02-15-02
Pučišća, 19. prosinca  2015. g.

Predsjednik Općinskog vijeća 
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović

…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 

4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), načelnik Općine Pučišća donio je:

Z A K LJ U Č A K

1. Zavodu  za  hitnu  medicinu  Splitsko-dalmatinske  županije,  Ispostavi  hitne
medicine  Supetar,  odobravaju  se  novčana  sredstva  u  iznosu  od  4.950,00  kuna  u  svrhu
kvalitetnijeg opremanja jedinice hitne medicine u Gornjem Humcu.

2. Ovaj zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Pučišća  

Klasa: 402-01/15-01/36
Ur. br: 2104/06-01-15-02
Pučišća, 16. prosinca  2015. g.

Načelnik Općine Pučišća
Matino Kaštelan, i. e.

…………………………………………………………………………………………………
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08,136/12,15/15) 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  15. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2015. g.
donijelo je

ODLUKU 
o izvršavanju Proračuna Općine Pučišća za 2016. g. 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna
Općine  Pučišća  za  2016.  godinu  i  njegovo  izvršavanje  te  prava  i  obveze  korisnika
proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda .
Račun  prihoda  čine  porezni  prihodi,  pomoći,  prihodi  od  imovine,  prihodi  od

administrativnih  pristojbi,  prihodi  prema  posebnim propisima,  ostali  prihodi  i  prihodi  od
prodaje nefinancijske imovine.

Račun  rashoda  čine  rashodi  za  zaposlene,  materijalni  rashodi,  finacijski  rashodi,
subvencije,  potpore i naknade, donacije i ostali rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske
imovine.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika
raspoređenih u tekuće i razvojne programe.

Rashodi  i  izdaci  Proračuna moraju biti  raspoređeni  u  Proračunu prema propisanim
proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Plan razvojnih programa čine rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne
pomoći  i  donacije  u  sljedeće  tri  godine  koji  su  razrađeni  po  pojedinim  programima
proračunskih korisnika po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune i po
izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

Članak 3.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: 
Korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava na pojedinim 
stavkama.

Korisnici  smiju  proračunska  sredstva  koristiti  samo  za  namjene  koje  su  određene
Proračunom i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Vlastiti prihodi jesu prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova
na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna.

Vlastiti prihodi iz stavka 3. ovog članka ne uplaćuju se u Proračun već se koriste za
pokriće troškova programa za koje su uprihodovani.
O korištenju namjenskih prihoda koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem vlastite 
djelatnosti, a koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, odlučuje po godišnjem 
obračunu financijskog plana upravno vijeće ustanove, odnosno ravnatelj ako tijelo upravljanja
nije osnovano.

lanak 4.

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim 
planom, a po dinamici utvrđenoj mjesečnim planovima.



Članak 5.

Korisnici mogu imati samo jedan račun.

Članak 6.

Ako se tijekom godine,  na temelju propisa smanji djelokrug ili nadležnost korisnika, 
što zahtijeva smanjena sredstva, ili ako korisnik bude ukinut, neutrošena sredstva za njegove 
izdatke prenose se u tekuću zalihu Proračuna ili na korisnika koji preuzme njegove poslove.

Članak 7.

Proračun se izvršava na temelju godišnjeg plana za izvršavanje Proračuna po dinamici
utvrđenoj mjesečnim planovima, a u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima.

Članak 8.

Korisnici  su  obvezni  općinskom  načelniku  dostaviti  godišnji  financijski  plan  i
mjesečnu dinamiku potrebnih sredstava po pojedinim stavkama.

Proračunska sredstva korisnicima se dodjeljuju na temelju raspoloživih sredstava.

Članak 9.

Korisnici  Proračuna  ne  mogu  zapošljavati  djelatnike  bez  prethodne  suglasnosti
načelnika Općine.

Radi  pravovremenog  doznačavanja  sredstava  za  plaće  korisnici  su  obvezni
jedinstvenom  upravnom  odjelu  dostaviti  akt  o  zasnivanju  ili  prestanku  radnog  odnosa
djelatnika u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa.

Članak 10.

Općina Pučišća može se zadužiti uzimanjem kredita na domaćem tržištu novca i 
kapitala i kod izvođača radova isključivo za kapitalni projekt obnove i razvitka (investiciju) 
koji financira iz svog Proračuna na temelju odluke predstavničkog tijela i u skladu sa 
zakonskim odredbama.

Članak 11.

Trgovačko društvo i javna ustanova kojih je osnivač ili vlasnik odnosno suvlasnik 
Općina Pučišća mogu se zadužiti samo uz suglasnost Općine Pučišća.

Odluku o suglasnosti za zaduživanje iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće.
Članak 12.

Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna je načelnik Općine Pučišća

Članak 13.

Za osiguranje zakonitog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna 
odgovoran je načelnik Općine Pučišća.



Članak 14.
  
Načelnik Općine Pučišća dužan je Općinskom vijeću podnijeti polugodišnje izvješće o

izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2016. godine do 15. rujna 2016. godine.
Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2016. godinu načelnik je dužan podnijeti

Općinskom vijeću radi donošenja do 1. lipnja 2017. godine. 

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2016. g, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Pučišća.

Klasa: 400-06/15-01/35
Ur.broj: 2104/06-02-15-01
Pučišća, 19.prosinca 2015.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović

K A Z A L O

Općinsko vijeće:

1. Odluka  o  obustavi  isplate  sredstava  za  redovito  godišnje  financiranje  iz
proračuna Općine Pučišća za stranku Hrvatski demokratski slobodarski savez
Dalmacije – HDSSD……………………………………………………....str. 1

2. Odluka  o  izmjenama  i  dopunama  Programa  gradnje  objekata  i  uređaja
komunalne infrastrukture  u Općini Pučišća  za 2015. g…………………..str. 2

3. Odluka  o  izmjenama  i  dopunama  Programa  održavanja  komunalne
infrastrukture u 2015. G. u Općini Pučišća………………………………...str. 3

4. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Općine Pučišća u 2015. g…... str. 4

5. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj zaštiti za 2015. g.
na području Općine Pučišća……………………………………………….str. 5



6. Odluka o izmjeni i dopuni Programa  javnih potreba u kulturi za 2015. g. na
području Općine Pučišća…………………………………………………..str. 5

7.  Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2015. g. na području
Općine Pučišća…………………………………………………………….str. 6

8. Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza na Poreznu
upravu za 2016. godinu…………………………………………………….str. 7

9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine
Pučišća za 2016. godinu…………………………………………………....str. 8

10. Analiza  stanja  sustava  civilne  zaštite  na  području Općine  Pučišća  za  2015.
godinu…………………………………………………………………….str. 12

11. Odluka  o  raspoređivanju  sredstava  za  financiranje  političkih  stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i članova Općinskog vijeća
Općine Pučišća izabranih s liste grupe birača za 2016. godinu…………..str. 13

12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Pučišća
za 2016. g………………………………………………………………...str. 16

13. Program  održavanja  komunalne  infrastrukture  u  2016.  g.  u  Općini
Pučišća……………………………………………………………………str. 17

14. Program socijalne skrbi Općine Pučišća u 2016. g………………………str. 18

15. Program  javnih  potreba  u  kulturi  za  2016.  g.  na  području  Općine
Pučišća…………………………………………………………………....str. 20

16. Program  javnih  potreba  u  sportu  za  2016.  g.  na   području  Općine
Pučišća……………………………………………………………………str. 22

17. Program  javnih  potreba  u  protupožarnoj  zaštiti  u  Općini  Pučišća  u  2016.
g…………………………………………………………………………..str. 24

18. Zaključak (sklapanje ugovora o zastupanju)……………………………..str. 25

19. Zaključak (zamolba Ivana Eterovića Mamaje)…………………………..str. 26

20. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pučišća za 2016. g…………….str. 27

21. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pučišća za 2015. g. i projekcija 
Proračuna za razdoblje 2016. – 2017. g.

22. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje
2015. - 2017. g.

23. Proračun Općine Pučišća za 2016. g. i projekcija Proračuna za razdoblje 



2017. – 2018. g.

24. Plan razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2016. – 2018. g
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1. Zaključak (Zavod za hitnu medicinu SDŽ)…………………….  str. 27
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