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Na temelju članka 29. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ broj 4/09, 1/13,
5/13, 6/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 17. sjednici održanoj dana 15. lipnja
2020. godine donosi
ODLUKU
o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore
u vlasništvu Općine Pučišća
Članak 1.
Uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju epidemiju virusa Covid-19, a u cilju
ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom, ovom Odlukom oslobađaju
se u potpunosti plaćanja mjesečne zakupnine zakupoprimci poslovnih prostora u vlasništvu Općine
Pučišća za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine.
Ukoliko je zakupoprimac već podmirio obvezu za period iz stavka 1. ovog članka, njegova uplata
vrijedit će za sljedeće razdoblje koje dolazi na naplatu.
Članak 2.
Svim ugovorima o zakupu koji su na snazi u trenutku donošenja ove Odluke produžava se trajanje za
razdoblje od tri mjeseca računajući od datuma prestanka ugovora o zakupu zbog okolnosti navedenih u
članku 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka predstavlja osnovu za oslobađanje od plaćanja zakupnine i produljenje trajanja zakupa te
nije potrebno podnositi pojedinačne zahtjeve kao ni sklapati dodatke postojećih ugovora.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pučišća“, a
dostavit će se svim zakupoprimcima poslovnih prostora u vlasništvu Općine Pučišća.
Klasa: 372-03/20-01/05
Ur.broj: 2104/06-02-20-01
Pučišća, 15. lipnja 2020. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović, v.r.
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Na temelju članka 29. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ broj 4/09, 1/13,
5/13, 6/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj sjednici održanoj dana 15. lipnja 2020.
godine donosi
ODLUKU
o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine
na području Općine Pučišća
Članak 1.
Uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju epidemiju virusa Covid-19, a u cilju
ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom, ovom Odlukom oslobađaju
se plaćanja naknade za korištenje javne površine u iznosu od 50% iznosa godišnje naknade za 2020.
godinu svi korisnici javnih površina koji su sa Općinom Pučišća zaključili ili će tek zaključiti ugovor o
korištenju javne površine na području Općine Pučišća za 2020. godinu.
Članak 2.
Korisnik javne površine koji nije koristio javnu površinu u 2020. godini može, zaključno do 30. lipnja
2020. godine, pisanim zahtjevom i pozivom na ovu Odluku, raskinuti ugovor o korištenju javne
površine na području Općine Pučišća za 2020. godinu bez plaćanja naknade.
Članak 3.
Ova Odluka predstavlja osnovu za umanjenje računa koji se izdaju po već sklopljenim ugovorima za
korištenje javnih površina te nije potrebno podnositi pojedinačne zahtjeve kao ni sklapati dodatke
postojećih ugovora.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pučišća za provedbu ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pučišća“, a
dostavit će se svim korisnicima koji su sklopili ugovore o korištenju javnih površina na području
Općine Pučišća za 2020. godinu.
Klasa: 372-03/20-01/01
Ur.broj: 2104/06-02-20-76
Pučišća, 15. lipnja 2020. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović, v.r.
……………………………………………………………………………………………………………
Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 29.
Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) te članka
10. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pučišća za 2020. godinu („Službeni glasnik Općine
Pučišća“ br. 6/19), Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 17. sjednici održanoj dana 15. lipnja
2020. godine donosi
ODLUKU
o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Pučišća za financiranje projekta
„Prometnica od državne ceste D113 do Pretovarne stanice Brač (brdo Košer)“
Članak 1.
Odobrava se kratkoročno kreditno zaduženje Općine Pučišća u iznosu od 3.700.000,00 kn kod
Hrvatske poštanske banke d.d. kod koje Općina Pučišća ima otvoren poslovni račun pod sljedećim
uvjetima:
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Iznos kredita: 3.700.000,00 kn;
Vrsta kredita: namjenski kratkoročni kunski kredit za financiranje projekta „Prometnica od
državne ceste D113 do Pretovarne stanice Brač (brdo Košer)“ – dalje u tekstu: Projekt;
Kamatna stopa: 1.60% godišnje, fiksna;
Naknada za obradu zahtjeva: 0.45%, jednokratno;
Rok i način korištenja: sukcesivno, prema dospjelim obvezama za financiranje Projekta;
Rok i način otplate: do 12 mjeseci, sukcesivno, prema dinamici isplata po Ugovoru o
financiranju Projekta od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju.

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke namijenjena su za premošćivanje jaza nastalog zbog različite
dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza po Projektu za koji su Odlukom od dodjeli sredstava
Klasa: 440-12/16-07-02-02/0166, Urbroj: 343-2114/01-20-021 od 20. ožujka 2020. godine Agencije
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrena sredstva u iznosu od 7.470.877,55
kn.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Pučišća za zaključivanje ugovora o kratkoročnom kreditnom
zaduženju i za izdavanje potrebnih sredstava osiguranja sukladno ovoj Odluci i uvjetima Hrvatske
poštanske banke d.d. kao davatelja kredita.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pučišća“.
Klasa: 340-01/16-01/21
Ur.broj: 2104/06-02-20-265
Pučišća, 15. lipnja 2020. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović, v.r.
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KAZALO

OPĆINSKO VIJEĆE:
1.
2.
3.

Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine
Pučišća

str. 1

Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine
na području Općine Pučišća

str. 2

Odluka o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Pučišća za financiranje
projekta „Prometnica od državne ceste D113 do Pretovarne stanice Brač (brdo
Košer)“

str. 2
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