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SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE PUČIŠĆA 
 
GODINA XXVIII        PUČIŠĆA            27. VELJAČE        BROJ 1/21        ISSN         1331-9795 
 
 
 
 
 
Na temelju članka 41. stavka 1.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 
10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) 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 20. sjednici održanoj dana 
25. veljače 2021. godine donijelo je       
 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti na  

Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Pučišća  
 

Članak 1. 
Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Pučišća u 
tekstu u kakvom ga je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća na svojoj sjednici održanoj dana 
21. siječnja 2021. godine. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pučišća“. 

 
Klasa: 601-01/21-01/02 
Ur.broj: 2104/06-02-21-02 
Pučišća, 25. veljače 2021. godine 
 

        Predsjednik Općinskog vijeća 
        Općine Pučišća 

        Stjepan Kusanović, v.r. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Na temelju članka 41. stavka 1.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 
10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) 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 20. sjednici održanoj dana 
25. veljače 2021. godine donijelo je       
 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti na  

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pučišća  
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Članak 1. 
Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pučišća 
u tekstu u kakvom ga je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća na svojoj sjednici održanoj 
dana 21. siječnja 2021. godine. 
 

Članak 2. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 
3/00). 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pučišća“. 

 
Klasa: 601-01/21-01/04 
Ur.broj: 2104/06-02-21-02 
Pučišća, 25. veljače 2021. godine 

         
Predsjednik Općinskog vijeća 

        Općine Pučišća 
        Stjepan Kusanović, v.r. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Na temelju članka 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 
107/07, 94/13 i 98/19) 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 20. sjednici održanoj dana 25. 
veljače 2021. godine donijelo je       
 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti na  

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama zaposlenih u Dječjem vrtiću Pučišća  
 

Članak 1. 
Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama zaposlenih u  
Dječjem vrtiću Pučišća u tekstu u kakvom ga je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća na 
svojoj sjednici održanoj dana 21. siječnja 2021. godine. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pučišća“. 

 
Klasa: 601-01/21-01/05 
Ur.broj: 2104/06-02-21-02 
Pučišća, 25. veljače 2021. godine 

         
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), razmatrajući zahtjeve Zadruge stočara otoka Brača „Broč“ zaprimljene dana 19. veljače 
2021. godine, Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 20. sjednici održanoj dana 25. veljače 2021. 
godine donosi sljedeći  

 
Z A K LJ U Č A K 
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I. 
Općina Pučišća prepoznaje stočarstvo, osobito ovčarstvo, kao jednu od tradicionalnih grana 
poljoprivrede na otoku Braču koju je potrebno očuvati i dalje razvijati kroz aktivnosti na poboljšanju i 
ujednačavanju kvalitete proizvoda, povećanju proizvodnje, zaštiti geografskog porijekla stočarskih 
proizvoda i njihovoj promociji na tržištu.  

 
II. 

Prihvaćaju se argumenti Zadruge stočara otoka Brača „Broč“ (dalje u tekstu: Zadruga) kojima se 
obrazlaže potreba postojanja i zakonitog rada objekta klaonice na otoku Braču, a sve u cilju rješavanja 
brojnih trenutnih problema bračkih stočara i ugostitelja te postizanja ciljeva iz točke I. ovog Zaključka.  
 

III. 
Odbija se prijedlog Zadruge kojim se kao privremeno rješenje problema nepostojanja klaonice na 
otoku Braču predlaže uređenje, opremanje i stavljanje u funkciju objekta bivše klaonice u Gornjem 
Humcu na adresi Gornji Humac 7 iz sljedećih razloga: 

- takvo rješenje je u suprotnosti s Odlukom o komunalnom redu Općine Pučišća („Službeni 
glasnik Općine Pučišća“ br. 4/19 i 6/20), a vezano za odredbe o zabrani držanja i dopreme 
stoke u građevinska područja naselja;  

- navedeni objekt nalazi se unutar građevinskog područja naselja Gornji Humac, a u njegovoj 
neposrednoj blizini, na udaljenosti od 10 - 100 m nalazi se najmanje 15 naseljenih stambenih 
objekata pa je neminovno da bi rad klaonice u tom objektu značajno ugrozio kvalitetu života 
okolnih stanara, a u određenoj mjeri i svih ostalih mještana Gornjeg Humca, osobito onih koji 
se bave ili se planiraju baviti turističkom i/ili ugostiteljskom djelatnošću. 
 

Odbija se zahtjev Zadruge za sufinanciranje uređenja, opremanja, stavljanja u funkciju i rada objekta 
bivše klaonice u Gornjem Humcu na adresi Gornji Humac 7 s iznosom od 30.000,00 kn u 2021. godini 
iz svih razloga navedenih u prethodnom stavku ove točke te dodatno iz razloga što:  

- Općina Pučišća u ovom trenutku nema Proračunom osigurana sredstva za tu namjenu; 
- Općina Pučišća nije u mogućnosti izravno dodjeljivati potpore ove vrste i razine bez 

donošenja određenog programa odnosno bez javnog natječaja na kojem bi se omogućilo 
ravnopravno sudjelovanje svim zainteresiranim subjektima.  
 

IV. 
Općina Pučišća izražava spremnost financijski i operativno podržati rješavanje problema nepostojanja 
klaonice na otoku Braču, pod uvjetom da je rješenje u skladu s općim aktima Općine Pučišća i 
važećom zakonskom regulativom Republike Hrvatske te pod uvjetom da se dodjela sredstava vrši 
transparentno, s jednakim uvjetima za sve zainteresirane subjekte.  
 

V. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Pučišća“.  
 
Ovaj Zaključak dostavit će se Zadruzi stočara otoka Brača „Broč“, svim jedinicama lokalne 
samouprave otoka Brača i Državnom inspektoratu Republike Hrvatske.  
 
Klasa: 302-01/21-01/01 
Ur.broj: 2104/06-02-21-03 
Pučišća, 25. veljače 2021. 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), razmatrajući Javni poziv tvrtke HEP d.d. na zajedničku pripremu projekata sunčanih 
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elektrana od 02. srpnja 2020. godine te ponovljeni Poziv s nacrtom prijedloga Sporazuma o suradnji 
na razvoju projekta Sunčana elektrana Pučišća, zaprimljen dana 25. veljače 2021. godine, Općinsko 
vijeće Općine Pučišća na svojoj 20. sjednici održanoj dana 25. veljače 2021. godine donosi sljedeći  
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
Poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije je strateški interes Općine Pučišća određen Strateškim 
programom projekata Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 6/14).  

Općina Pučišća se radi ostvarivanja interesa iz prethodnog stavka kao aktivni dionik uključila u Plan 
tranzicije otoka Brača prema čistoj energiji u sklopu inicijative Europske komisije „Čista energija za 
EU otoke“, a također je, s istim ciljem, Prostornim planom uređenja Općine Pučišća („Službeni 
glasnik Općine Pučišća“ br. 1/09 i 2/16) planirala lokaciju za smještaj sunčane elektrane približne 
površine 200 ha na kojoj su već u razvoju dva projekta sunčanih elektrana ukupne snage oko 20 MW.  

Slijedom navedenog u stavcima 1. i 2. ove točke, Općina Pučišća iskazuje interes za suradnju s 
tvrtkom HEP d.d. za zajedničku pripremu projekta Sunčana elektrana Pučišća.     
 

II. 
Ovlašćuje se općinski načelnik da, sukladno objavljenom Javnom pozivu na zajedničku pripremu 
projekta sunčanih elektrana br. 72/4131/20MM od 02. srpnja 2020. godine i ponovljenom Pozivu 
zaprimljenom dana 25. veljače 2021. godine, uputi tvrtki HEP d.d. pismo namjere s iskazom interesa 
za suradnju na pripremi projekta Sunčana elektrana Pučišća.  
 

III. 
Ovlašćuje se općinski načelnik da, ukoliko tvrtka HEP d.d. prihvati suradnju iskazanu Pismom 
namjere iz točke II. ovog Zaključka, sklopi s tvrtkom HEP d.d. odgovarajući sporazum o suradnji na 
razvoju projekta Sunčana elektrana Pučišća kojim bi se regulirala međusobna prava i obveze na 
pripremi projekta, pod uvjetom da se projekt razvija sukladno Prostornom planu Općine Pučišća, 
pozitivnim propisima Republike Hrvatske i na način da tvrtka HEP d.d. sukcesivno,  po opravdanom 
zahtjevu, refundira Općini Pučišća sve troškove pripreme projekta (troškove izrade podloga, elaborata, 
projektne dokumentacije, različitih naknada za izdavanje dozvola, naknada za priključenje i dr.), a sve 
kako je načelno i predviđeno nacrtom prijedloga Sporazuma dostavljenim Općini Pučišća dana 25. 
veljače 2021. godine.   
 

IV. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Pučišća“.  

Klasa: 310-01/20-01/01 
Ur.broj: 2104/06-02-21-03 
Pučišća, 25. veljače 2021. g. 

 Predsjednik Općinskog vijeća 
Općine Pučišća 

Stjepan Kusanović, v.r. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. 
godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka 
te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ („SL EU“ L119, 4. 5. 2016., u daljnjem tekstu: Opća 
uredba o zaštiti podataka), a sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne 
novine“ br. 42/18) i 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 21. siječnja 2021. godine donio je 
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ODLUKU 
o imenovanju službenika za zaštitu podataka 

 
Članak 1. 

Antica Novačić, pročelnica JUO Općine Pučišća, imenuje se službenicom za zaštitu podataka Općine 
Pučišća. 
 

Članak 2. 
Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće dužnosti: 

- informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju 
obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim odredbama Unije ili 
države članice o zaštiti podataka, 

- praćenje poštivanja Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba Unije ili države članice 
o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih 
podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja 
koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije, 

- pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i 
praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka, 

- suradnja s nadzornim tijelom, 
- djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade što uključuje i 

prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti podataka te savjetovanje, prema 
potrebi, o svim drugim pitanjima, 

- druge poslove sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. 

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s 
postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade. 

 
Članak 3. 

Službenik za zaštitu podataka dužan  je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u 
obavljanju svojih dužnosti. 
 
Obveza iz stavka 1. ovog članka traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu 
podataka. 
 

Članak 4. 
Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su: 

- Adresa i mjesto rada: Općina Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, 21 412 Pučišća 
- E-mail: procelnik@pucisca.hr  
- Telefonski broj: 021/633-290 
- Fax: 075/801-543  

 
Članak 5. 

O imenovanju službenika za zaštitu podataka izvijestit će se Agencija za zaštitu osobnih podataka. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pučišća“. 
 
Klasa: 022-01/21-01/03 
Ur.broj: 2104/06-01-21-01 
Pučišća, 21. siječnja 2021.  
        

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

 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE: 
 
1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Dječjeg vrtića Pučišća  
 

str. 1 

2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Dječjeg vrtića Pučišća   

 
str. 1 

3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 
Odluke o plaćama zaposlenih u Dječjem vrtiću Pučišća  

 
str. 2 

4. Zaključak po zahtjevu Zadruge stočara otoka Brača „Broč“ str. 2 

5. Zaključak po Javnom pozivu HEP d.d. na zajedničku pripremu projekata sunčanih 
elektrana  

 
str. 3 

 
 
OPĆINSKI NAČELNIK: 
 
6.  Odluka o o imenovanju službenika za zaštitu podataka str. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZDAVAČ: Općina Pučišća, UREDNIK: Marino Kaštelan, općinski načelnik 
21 412 Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, telefon: 021/633-290, telefax: 075/801-543  

List izlazi po potrebi 
___________________________________________________________________________ 
 


