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Na temelju članka 29. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 

6/13 i 2/18) te članka 25. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine 

Pučišća“ br. 8/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 11. sjednici održanoj 

dana 24. siječnja 2019. godine donosi  

 

 

ZAKLJUĈAK 

   

I. 

Prihvaća se Izvješće Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Pučišća Klasa: 021-01/19-

01/02, Ur.broj: 2104/06-02-19-03 od 18. siječnja 2019. godine o mirovanju mandata člana Općinskog 

vijeća Općine Pučišća Tonija Eterovića i utvrĎivanju njegovog zamjenika koji umjesto njega počinje 

obnašati dužnost zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Pučišća. 

 

II. 

Temeljem Izvješća Mandatnog povjerenstva iz točke I. ovog Zaključka utvrĎuje se da je članu 

Općinskog vijeća Općine Pučišća Toniju Eteroviću mandat u mirovanju od 16. siječnja 2019. godine 

te se ujedno utvrĎuje početak obnašanja dužnosti njegove zamjenice Franke Orlandini.  

 

III. 

Ovaj Zaključak i Izvješće iz točke I. ovog Zaključka objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Pučišća“. 

 

Klasa: 021-01/19-01/02  

Ur.broj: 2104/06-02-19-04 

Pučišća, 24. siječnja 2019. 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

        Općine Pučišća 

         Stjepan Kusanović, v.r. 
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 

6/13 i 2/18) Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Pučišća podnosi 

 

 

I Z V J E Š Ć E 

o mirovanju mandata ĉlana Općinskog vijeća Općine Puĉišća Tonija Eterovića i utvrĊivanju 

njegovog zamjenika koji umjesto njega poĉinje obnašati duţnost zamjenika ĉlana  

Općinskog vijeća Općine Puĉišća 

 

Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Pučišća na svojoj sjednici održanoj dana 18. siječnja 

2019. godine utvrdilo je sljedeće: 

- Član Općinskog vijeća Općine Pučišća Toni Eterović iz Pučišća, Veli put 3, OIB: 

30890528328 podnio je pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća Općine Pučišća za 

stavljanje svog mandata u mirovanje iz osobnih razloga temeljem članka 79. stavka 6. Zakona 

o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12 i 121/16). Zahtjev Tonija Eterovića 

zaprimljen je u prijamnom uredu Općine Pučišća 16. siječnja 2019. godine.  

- Hrvatska demokratska  zajednica (HDZ) dostavila je dopis u kojem odreĎuje Franku Orlandini 

iz Pučišća, Put Rogoja 4, OIB:35734439960 za zamjenicu vijećnika Tonija Eterovića. Dopis o 

odreĎivanju zamjenika vijećnika zaprimljen je dana 17. siječnja 2019. godine. 

- Uvidom u izbornu dokumentaciju o izborima za članove Općinskog vijeća Općine Pučišća  

održanim 21. svibnja 2017. godine, Mandatno povjerenstvo utvrdilo je da je Franka Orlandini 

bila neizabrani kandidat na kandidacijskoj listi Hrvatske demokratske zajednice sa koje liste je 

i izabrani vijećnik Toni Eterović.  

 

Slijedom navedenog, a sukladno člancima 79. i 81.  Zakona o lokalnim izborima  utvrĎuje se da je 

nastupilo mirovanje mandata vijećnika Tonija Eterovića s datumom 16. siječnja 2019. godine, a da ga 

u Općinskom vijeću Općine Pučišća zamjenjuje zamjenica Franka Orlandini koja ima  pravo 

sudjelovanja i odlučivanja na sjednicama Općinskog vijeća Općine Pučišća. 

 

Mandatno povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću da ovo Izvješće primi na znanje. 

 

Klasa: 021-01/19-01/02                                                     

Ur.broj: 2104/06-02-19-03 

Pučišća, 18. siječnja 2019. g. 

 

                                                                MANDATNO POVJERENSTVO: 

         Vinko Šesnić, predsjednik, v.r. 

       Jere Radić, član, v.r. 

      Milan Kalilić, član, v.r. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na temelju članka 29. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 

6/13 i 2/18) te članka 32. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine 

Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 11. sjednici održanoj 

dana 24. siječnja 2019. godine donosi  

 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja  

 

I. 

U Odluci o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 3/17) u 

točci I. redni broj 2. mijenja se i glasi: 

„2. Franka Orlandini, član“ 
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II. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pučišća“. 

 

Klasa: 021-05/17-01/05 

Ur.broj: 2104/06-02-19-11 

Pučišća, 24. siječnja 2019. g. 

 

       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  

6/13 i 2/18),  Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 11. sjednici održanoj dana 24. siječnja 2019.  

godine donosi 

 

 

ODLUKU 

 o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje na privremeno korištenje javnih 

površina na podruĉju Općine Puĉišća 

 

Članak 1. 

U Odluci o imenovanju Povjerenstva za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području 

Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 6/17) u članku 1. redni broj 2. mijenja se i 

glasi: „2. Franka Orlandini, član“ 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pučišća“. 

 

Klasa: 372-03/17-01/22 

Ur.broj: 2104/06-02-19-99 

Pučišća, 24. siječnja 2019. g. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Općine Pučišća 

     Stjepan Kusanović, v.r. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 28/10) i članka 29. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ 

br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 11. sjednici održanoj dana 

24. siječnja 2019. godine donosi 

 

 

ODLUKU 

o naknadi za rad zamjenika općinskog  naĉelnika 

koji duţnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom odreĎuje se visina naknade za rad i druga materijalna prava u vezi s obnašanjem 

dužnosti zamjenika općinskog načelnika  koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

Članak 2. 

Zamjenik općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa ostvaruje pravo na 

naknadu za rad u neto iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno. 
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Poreze i doprinose na naknadu iz stavka 1. ovog članka snosi Općina Pučišća. 

 

Isplata naknade iz stavka 1. ovog članka vrši se mjesečno prilikom  obračuna plaća za zaposlenike u 

Općini Pučišća, na račun korisnika naknade. 

 

Članak 3. 
Zamjenik općinskog načelnika u vezi s obnašanjem dužnosti ostvaruje pravo na naknadu troškova 

prijevoza, noćenja i dnevnice kada je na  službenom putovanju, a sukladno propisima koji vrijede za 

službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pučišća. 

 

Članak 4. 

Pojedinačno rješenje o utvrĎivanju naknade za rad zamjenika općinskog načelnika, prema odredbama 

ove Odluke, donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pučišća“. 

 

Klasa: 110-01/18-01/11  

Ur.broj: 2104/06-02-19-07 

Pučišća, 24. siječnja 2019. g. 

        

Predsjednik Općinskog vijeća 

       Općine Pučišća 

       Stjepan Kusanović, v.r. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na temelju članka 57. stavka 3.  Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 115/16 i 106/18), 

članka 2. Pravilnika o paušalnom  oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u 

turizmzu („Narodne novine“ br. 1/19) i članka 29. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine 

Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 11. sjednici 

održanoj dana 24. siječnja 2019. godine donosi       

 

 

ODLUKU 

o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu  

i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj 

na podruĉju Općine Puĉišća 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom odreĎuje se visina  paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili 

kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području 

Općine Pučišća. 

 

Članak 2. 

Visina paušalnog poreza po krevetu odreĎuje se prema naselju odnosno katastarskim granicama 

naselja u kojem se pruža usluga smještaja sukladno sljedećoj tabeli: 

 

NASELJE VISINA PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU (KN) 

 

Pučišća 255,00 

Gornji Humac 210,00 

Pražnica 150,00 
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Članak 3. 

Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odreĎuje se prema 

naselju odnosno katastarskim granicama naselja u kojem se pruža usluga smještaja sukladno sljedećoj 

tabeli: 

 

NASELJE VISINA PAUŠALNOG POREZA PO SMJEŠTAJNOJ 

JEDINICI U KAMPU  I/ILI KAMP-ODMORIŠTU (KN) 

 

Pučišća 297,50 

Gornji Humac 245,00 

Pražnica 175,00 

 

Članak 4. 

Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj odreĎuje se prema 

naselju odnosno katastarskim granicama naselja u kojem se pruža usluga smještaja sukladno sljedećoj 

tabeli: 

 

NASELJE VISINA PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU (KN) 

 

Pučišća 255,00 

Gornji Humac 210,00 

Pražnica 150,00 

 

Članak 5. 

Ova Odluka dostaviti će se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana 

njezina donošenja. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pučišća“. 

 

Klasa: 334-01/19-01/01 

Ur.broj: 2104/06-02-19-03 

Pučišća, 24. siječnja 2019. g. 

        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, 

6/13 i 2/18) i članaka 21.-26. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD 

strategije“, podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući 

troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER 

(CLLD-lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br. 96/17 i 53/18), Općinsko vijeće Općine Pučišća na 

svojoj 11. sjednici održanoj dana 24. siječnja 2019. godine donosi 

 

ODLUKU  

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt  

UreĊenje dvorišta Djeĉjeg vrtića „Levanda“ u Gornjem Humcu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost korisniku Općina Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, 21412 Pučišća, OIB: 

84358331919, za provedbu ulaganja u projekt pod nazivom Uređenje dvorišta Dječjeg vrtića 

„Levanda“ u Gornjem Humcu na području Općine Pučišća.  
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Opis projekta Uređenje dvorišta Dječjeg vrtića „Levanda“ u Gornjem Humcu je prilog ove Odluke i 

čini njen sastavni dio. 

 

Članak 2. 

Suglasnost na projekt iz članka 1. ove Odluke daje se u svrhu prijave projekta na natječaj za provedbu 

tipa operacije 3.3.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastruktur“ 

koji je sukladno članku 29. stavku 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar 

CLLD strategije“, podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. 

„Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative 

LEADER (CLLD-lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br. 96/17 i 53/18) objavila Lokalna akcijska 

grupa „Brač“. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pučišća“. 

Klasa: 402-01/19-01/02 

Ur.broj: 2104/06-02-19-02 

Pučišća, 24. siječnja 2019. g.  

                                                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća 

Općine Pučišća 

                                                                                                                 Stjepan Kusanović, v.r. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        

Na temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13,  

6/13 i 2/18), općinski načelnik Općine Pučišća dana 28. prosinca 2018. godine donio je 

 

ODLUKU 

o isplati boţićnice u 2018. godini 

 

I. 

Svim službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pučišća te zaposlenicima 

Dječjeg vrtića Pučišća i Narodne knjižnice Hrvatski skup isplatit će se božićnica u iznosu od 1.000,00 

kuna. 

 

Dužnosnici Općine Pučišća ne ostvaruju pravo na isplatu božićnice iz prethodnog stavka. 

 

Zaposlenicima koji nisu zaposleni u punom radnom vremenu iznos božićnice iz stavka 1. isplatit će se 

razmjerno vremenu provedenom na radu. 

 

II. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pučišća za provedbu ove Odluke isplatom božićnica 

službenicima i namještenicima Općine Pučišća te prijenosom sredstava Dječjem vrtiću Pučišća 

odnosno Narodnoj knjižnici Hrvatski skup. 

 

III. 

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Pučišća za 2018. godinu. 

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pučišća“. 

 

Klasa: 400-06/18-01/46         

Ur.broj: 2104/06-01-18-01                                                    Općina Pučišća 

Pučišća, 28. prosinca 2018. g.               Marino Kaštelan, općinski načelnik, v.r. 
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Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne  novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 47. Statuta Općine 

Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18), a sukladno Proračunu 

Općine Pučišća za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 7/18) općinski načelnik 

Općine Pučišća dana 23. siječnja 2019. godine utvrĎuje 

PLAN 

prijma u sluţbu Općine Puĉišća za 2019. godinu 

 

I. 

Ovim Planom utvrĎuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Pučišća te potreban broj službenika i namještenika u 2019. godini. 

 

II. 

UtvrĎuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pučišća 

(„Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 9/16 i 2/18) predviĎeno ukupno 9 radnih mjesta od čega 5 

službeničkih i 4 namještenička radna mjesta. 

 

UtvrĎuje se da je na dan 31.12.2018. godine popunjeno 8 radnih mjesta od čega 4 službenička na 

neodreĎeno vrijeme, 1 službeničko na odreĎeno vrijeme od godinu dana (vježbenik) i 3 namještenička 

radna mjesta na neodreĎeno vrijeme.    

 

III. 

U Jedinstveni upravni odjel Općine  Pučišća, sukladno predviĎenim financijskim sredstvima u 

Proračunu Općine Pučišća za 2019. godinu, planira se prijam na neodreĎeno vrijeme: 

- 1 (jednog) službenika, sveučilišnog prvostupnika ekonomske struke ili stručnog prvostupnika 

ekonomske struke na neodreĎeno vrijeme,   

- 1 (jednog) namještenika s nižom stručnom spremom ili osnovnom školom na radno mjesto 

spremačice na nepuno radno vrijeme.   

 

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja koji će biti 

posebno objavljen. 

 

Javni natječaj se ne provodi u slučajevima predviĎenim člankom 18. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  

 

IV. 

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za Općinu Pučišća niti jedna nacionalna manjina ne 

sudjeluje s više od 5% u stanovništvu Općine Pučišća te ne postoji obveza planiranja prijma 

pripadnika nacionalnih manjina. 

 

V. 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški i 

ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

 

VI. 

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pučišća“. 

 

Klasa: 110-01/19-01/02 

Ur.broj: 2104/06-01-19-01 

Pučišća, 23. siječnja 2019.      

Općina Pučišća 

Marino Kaštelan, općinski  načelnik, v.r. 
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K A Z A L O 
 

OPĆINSKO VIJEĆE: 

 
1. Zaključak o prihvaćanju izvješća Mandatnog povjerenstva   str. 1 

2.  Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata člana Općinskog vijeća 

Općine Pučišća Tonija Eterovića i utvrĎivanju njegovog zamjenika koji umjesto 

njega počinje obnašati dužnost zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Pučišća  

 

 

str. 2 

 

3. Odluka o o izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja  

 

str. 2 

4.  Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje na privremeno 

korištenje javnih površina na području Općine Pučišća  

 

 

str. 3 

5. Odluka o o naknadi za rad zamjenika općinskog  načelnika koji dužnost obnaša bez 

zasnivanja radnog odnosa 

 

 

str. 3 

6. Odluka o o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu  

i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Pučišća 

 

 

str. 4 

7. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt UreĎenje dvorišta 

Dječjeg vrtića „Levanda“ u Gornjem Humcu  

 

 

str. 5 

 

 

 

OPĆINSKI NAĈELNIK: 

 

8.  Odluka o isplati božićnice u 2018. godini  

 

str. 6 

9. Plan prijma u službu Općine Pučišća za 2019. godinu str. 7 

 

 
 

 

 

 

 

 

IZDAVAĈ: Općina Puĉišća, UREDNIK: Marino Kaštelan, općinski naĉelnik 

21 412 Puĉišća, Trg sv. Jeronima 1, telefon: 021/633-290, telefax: 075/801-543  

List izlazi po potrebi 
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