
Z A P I S N I K 

 

14. sjednice Općinskog vijeća Općine Brela održane 15. rujna 2015. godine u općinskoj 

vijećnici u Brelima s početkom u 19,00 sati. 

 

Sjednici su nazočni vijećnici: 

 

1. Ivo Šodan - predsjednik 

2. Marin Ivanac 

3. Berislav Filipović 

4. Vanja Sokol 

5. Žarko Kristić 

6. Prof.dr.sc. Aleksandar Jakir 

7. Ivica Carević 

8. Roko Škrabić 

9. Zoran Ursić 

10. Ana Filipović 

 

Sjednici nije nazočan vijećnik: Tade Jakir. 

 

Na sjednici su uz vijećnike nazočni Stipe Ursić – načelnik Općine Brela i Viktor Puljak – 

zamjenik načelnika, Živana Bekavac – pročelnica Službe proračuna Općine Brela, Viktor 

Mužinić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brela te Petar Pervan – direktor 

„Greben Brela“ d.o.o. za komunalne djelatnosti. 

 

Sjednicu je otvorio Ivo Šodan predsjednik Općinskog vijeća Općine Brela. Pozdravio je sve 

nazočne vijećnike i goste te ustvrdio da je na sjednici nazočno 10 vijećnika.  

Predsjedavajući je potom predložio da se dnevni red koji je dostavljen u pozivu za današnju 

sjednicu dopuni toč.“Razno“. 

Vijećnik Roko Škrabić je izrazio protivljenje budući je istekao rok od 90 dana za sazivanje 

sjednice Općinskog vijeća i zbog toga jer nema materijala za raspravu o zamolbama Tade 

Carević i Ante Staničića. 

Vijećnik Ivica Carević je isto tako istakao da je protekao rok od 90 dana za sazivanje sjednice 

Općinsko vijeća. 

Predsjedavajući je obrazložio razloge uvrštavanja u dnevni red zamolbe Tade Carević i Ante 

Staničića te predložio dnevni red: 

Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je ( 10 glasova ZA) za današnju  sjednicu utvrđen 

slijedeći 

 

 

dnevni red: 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sjednice Općinskog vijeća Brela održane 18.svibnja i 12. lipnja 

2015 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brela za 2015.godinu 

3. Analiza turističke sezone 2015.godine 

4. Prijedlog odluke o javnom redu i miru na području Općine Brela 

5. Prijedlog odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u 

vlasništvu Općine Brela 



6. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka Općine Brela u 2015.godini 

7. Pozivni natječaj za idejno rješenje platoa ispred vile „Primorka“ i idejnog rješenja 

parkinga i spomenika pored Osnovne škole dr.Franje Tuđmana, idejnog rješenja 

stepenica „Stare Soline“ te zaštitnog pera „Punta rata“ 

8. Davanje suglasnosti načelniku Općine za sklapanje ugovora za kupnju zemljišta u 

svrhu izrade grobnica na groblju kod crkve sv. Jurja 

9. Zamolba Tade Carevića i Ante Staničića 

10. Vijećnička pitanja 

11. Razno 

 

 

 

 

 

 

 

Pod toč. 1. dnevnog reda:  

Prihvaćanje zapisnika sjednice Općinskog vijeća Brela održane 18.svibnja i 12.lipnja  

2015.g. 

Predsjedavajući je pitao da li ima primjedbi na zapisnik sjednice Općinskog vijeća Brela 

održane dana 18.svibnja 2015.godine i 12.lipnja 2015.godine. 

Budući da nije bilo primjedbi, Općinsko vijeće Brela je većinom glasova (9 glasova „za“ i 1 

„suzdržan“ glas) donijelo 

ZAKLJUČAK kojim se prihvaća zapisnik sjednice Općinskog vijeća Brela održane 18.svibnja 

2015.godine i 12.lipnja 2015.godine. 

 

Pod toč.2. dnevnog reda: 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brela za 2015.godinu 

Predsjedavajući je dao riječ načelniku Općine Brela. 

Načelnik općine Brela – Stipe Ursić iznio je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Općine Brela za 2015.godinu u kojem je istakao da je odrađena većina projekata predviđenih 

za ovu godinu, kao što je asfaltiranje ulice Šćit, Podraće, Jardula, veći dio ulice Stjepana 

Radića, stepenice na predjelu „Soline“, dohranjivanje plaža i zaštitnih pera, sanacija mjesnog 

doma i uređenje okoliša kod crkve Gospe od Zdravlja u Brelima Gornjim. Načelnik je na 

kraju istakao da bi općina konačno kroz slijedeće dvije godine trebala sanirati sve dugove. 

Nakon kraće rasprave, jednoglasno je (10 glasova „za“) donesen Polugodišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna Općine Brela za 2015.godinu 

 

 

Pod toč.3.dnevnog reda: 

Analiza turističke sezone 2015.godine 

U uvodnom obrazloženju predsjedavajući je istakao da je priprema turističke sezone bila jako 

dobra, ali je tijekom sezone bilo dosta propusta te dao riječ Petru Pervan – direktoru „Greben 

Brela“ d.o.o. za komunalne djelatnosti da izvijesti vijećnike s aspekta uređenosti mjesta 

tijekom turističke sezone 2015.godine. 

Direktor „Greben Brela“ d.o.o. za komunalne djelatnosti - Petar Pervan je u svom izvješću 

istakao da su djelatnici Greben Brela d.o.o.  na vrijeme izvršili sve pripreme za uspješan 

početak turističke sezone.  Dolaskom prvih turista (oko Uskrsa) započelo je i redovito 

čišćenje plaža i šetnice, na čemu su angažirani stalni i sezonski djelatnici Greben Brela d.o.o.  



Problem koji se javlja je da se redovito stvore sitni građevinski zahvati na samom početku 

sezone, te je potrebno raditi na tome da se stvar što manje takvih poslova (unaprijed planirati 

postavljanje prometnih znakova i slično kako se ne bi dogodilo da se ponovno na početku 

ljeta ustanovi da nedostaju određeni znakovi i da ih treba hitno postavljati). 

Poslovi čišćenja i održavanja javnih površina su organizirani na način da je svaki radnik 

precizno dobio svoja zaduženja za sezonu. Radnici su prvenstveno obavljali poslove za koje 

su bili zaduženi, a po potrebi su odrađivali druge poslove, intervencije i slično. 

Plaže i šetnica su se redovito i svakodnevno čistile. 

Problema s odvozom otpada nije bilo, unatoč kvarovima na vozilima u nekoliko navrata za 

vrijeme sezone smeće je svakodnevno redovito odvoženo.   

Trend povećanja količine smeća (npr. samo za 7. mjesec 35 tona više u odnosu na 7 mjesec 

prošle godine)  znatno utječe na poslovanje, u smislu da stvara dodatne troškove i to: 

 Trošak deponiranja otpada (već ste upoznati da je od 01.01.2014 cijena deponiranja na 

Karepovcu povećana na 200 kn po toni, sa ranijih 100 kn po toni) a Greben Brela d.o.o. nije 

povećavao cijene, te prema sadašnjim troškovima, a uz postojeće cijene prikupljanja, odvoza 

i deponiranja otpada ne može ostvariti dobit. 

 Trošak prijevoza – umjesto 2 kamiona za Split – Karepovac su redovito išla 3 kamiona, što je 

osim troška prijevoza i gubitak djelatnika za intervencije (Ante Zelić). Za ovaj problem već 

imamo rješenje – nabavkom novog vozila koje će biti većeg kapaciteta, a za koji se pokreće 

javna nabava, a kojem će dijelom sufinancirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost neće biti potrebe za odlaskom na deponij sa 3 kamiona. 

Postoji i problem s nedostatkom kadrova, a posebice sposobnih i kvalitetnih radnika koji će 

moći odraditi i neke ozbiljnije poslove od metenja i prikupljanja otpada.  Problem je posebno 

došao do izražaja u ovoj sezoni radi korištenja bolovanja zbog ozljeda, te smo u samom srcu 

sezone ostali bez dva djelatnika, te se sav posao raspodijelio na preostale djelatnike. 

Kako bi mogli u budućnosti bolje i kvalitetnije obavljati poslove čišćenja i održavanja javnih 

površina (plaže, šetnice, javna stepeništa, javni wc-i,…)  potrebno je  povećanje broja 

sezonskih zaposlenika, za što su potrebna i dodatna sredstva, od strane Općine Brela 

(povećanje stavke u proračunu za čišćenje i održavanje) ili povećanje cijena odvoza i 

deponiranja otpada za kućanstva,  jer Greben Brela d.o.o. ne može niti će u budućnosti moći 

kroz dobit od parkinga, pokriti sve troškove koji nastaju na odvozu i deponiranju otpada te 

čišćenju i održavanju javnih površina. 

Utvrđeni problemi koji nisu izravno vezani uz komunalno poduzeće, ali direktno ili indirektno 

utječu na rad komunalnog poduzeća su sljedeći: 
1. Koncesionari  

Postoje problemi s određenim koncesionarima, a to se ponajprije odnosi na koncesionare u 

centru i lučici, i to:  

 Jurica Šošić, Vedran Šošić i Vidoslav Šošić  koje svoje međusobne obiteljske sukobe rješavaju 

preko koncesija, Općine i Grebena. Kako je lučica u nadležnosti Lučke Uprave i Grebena, 

smatram da se koncesije koje su vezane uz lučicu u buduće ne bi trebale dodjeljivati bez 

suradnje s istima. 

 Palačinke u centru – lokacija štanda, kao i sami štand su neprikladni i neuredni, te se oko 

istog stvara nered i smeće. 

 U pravilniku o koncesijama jasno je definirano kako koncesionari čiste i održavaju prostor koji 

koriste. Sukladno tome smatram da bi se isti toga trebali pridržavati, te da bi koncesionari 

koji imaju ležaljke trebali barem u popodnevnim i večernjim satima ukoliko uoče smeće na 



plaži isto pokupiti i odnijeti u kante, a ne čekati jutro da komunalci očiste. Isto tako i korisnici 

javnih površina bi trebali držati prostor oko sebe uredno i čisto. 

 Štandovi bez dozvole za rad koji ne plaćaju nikakve obaveze a stvaraju nered i smeće. 

 

2. Voda i odvodnja 

Dosta turista i građana smatra da je Greben Brela d.o.o. kao komunalno poduzeće zaduženo 

za infrastrukturu  koja se tiče vode i odvodnje. Za vrijeme turističke sezone uočio sam više 

problema i primio brojne pritužbe od strane građana i turista na račun odvodnje,  koje se 

ponajviše odnose na miris kanalizacije na određenim lokacijama, te na izbacivanje 

kanalizacijskih šahtova za vrijeme jačih kiša. Postoje pritužbe na sljedeće lokacije:  Berulia, 

Centar (šahta na malom mulu), Maestral (šahte između bazena hotela Soline i Maestrala), 

Punta Rata,  Šćit – Podrače (potez od Iviše-Mačeka do Sunčeve Postelje), Stari porat (pumpa),  

Stomarica (od Đolina šanka do lučice – Novaka) i Podcrkavlje (rezervni ispust). Potrebno je 

za vrijeme zime poduzeti sve moguće mjere kako bi se što više navedenih nedostataka 

otklonilo. 

 

Vijećnik Roko Škrabić je postavio pitanje koliko smeća stvaraju mini marketi uz obalu te 

istakao da oni koji su dobili koncesije na pomorskom dobu ili javnim površinama moraju i 

čistiti smeće koje stvaraju ili im se oduzima koncesija. 

Vijećnik Ivica Carević je iznio podatak o pritužbama na čišćenje javnog WC-a na predjelu 

„Centar“. 

Vijećnik Aleksandar Jakir je istakao problem pražnjenja septičkih jama. 

Vijećnica Vanja Sokol je podsjetila na činjenicu da su se u vremenu od 20.srpnja do 

20.kolovoza ove godine sanirale rupe u ulici sv. Jurja. 

Nakon provedene rasprave konstatirano je da propušteno treba popraviti  te se isto ne smije 

dogoditi tijekom slijedeće turističke sezone. 

 

 

 

Pod toč.4. dnevnog reda: 

Prijedlog odluke o javnom redu i miru na području Općine Brela 

Predsjedavajući je dao uvodno obrazloženje. 

Stipe Ursić – načelnik Općine Brela je dodatno obrazložio potrebu donošenja Odluke o 

javnom redu i miru na području Općine Brela. 

Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno (10 glasova „za“) je prihvaćen Prijedlog i 

donesena Odluka o javnom redu i miru na području Općine Brela. 

 

Pod toč.5.dnevnog reda: 

Prijedlog odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 

Općine Brela 

Uvodno obrazloženje prijedloga odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 

nekretninama u vlasništvu Općine Brela dao je predsjedavajući Ivo Šodan. 

Vijećnik Roko Škrabić je zatražio kako se pri upravljanju nekretninama u naselju Gornja 

Brela mora dobiti suglasnost Mjesnog odbora Brela Gornja. 

Predsjedavajući je  naglasio da će se konzultirati s odvjetnikom da li se isto može ugraditi u 

predloženi tekst odluke što su vijećnici i prihvatili. 

 

Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i donesena Odluka o 

uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Brela. 



 

 

Pod toč.6. dnevnog reda: 

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 

Općine Brela u 2015.godini 

Bez rasprave,jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i donesena Odluka o raspoređivanju 

sredstava za redovito financiranje političkih stranaka Općine Brela u 2015.godini. 
 

 

Pod toč.7. dnevnog reda: 

Prijedlog za donošenje odluke za raspisivanje pozivnog natječaja za idejno rješenje 

platoa ispred vile „Primorka“, idejnog rješenja parkinga i spomenika pored Osnovne 

škole dr.Franje Tuđmana, idejnog rješenja stepenica „Stare Soline“ te zaštitnog pera 

„Punta rata“ 

Predsjedavajući je dao uvodno obrazloženje. 

Općinski načelnik je predložio da se raspiše nagrada za idejno rješenje platoa ispred vile 

„Primorka“, idejnog rješenja parkinga i spomenika pored OŠ dr. Franje Tuđmana, idejnog 

rješenja stepenica „Stare Soline“ te zaštitnog pera „Punta rata“. 

 

Nakon provedene rasprave jednoglasno je odlučeno da se za slijedeću sjednicu pripremi 

prijedlog odluke za raspisivanje natječaja za idejno rješenje platoa ispred vile „Primorka“, 

idejnog rješenja parkinga i spomenika pored OŠ dr. Franje Tuđmana, idejnog rješenja 

stepenica „Stare Soline“ te zaštitnog pera „Punta rata“. 

 

Pod toč.8. dnevnog reda: 

Davanje suglasnosti načelniku Općine za sklapanje ugovora za kupnju zemljišta u svrhu 

izrade grobnica na groblju kod crkve sv. Jurja 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Brela je jednoglasno dalo suglasnost načelniku Općine Brela 

za sklapanje ugovora za kupnju zemljišta u svrhu izrade grobnica na groblju kod crkve sv. 

Jurja u Brelima. 

 

 

Pod toč.9. dnevnog reda: 

Zamolba Tadije Carevića i Ante Staničića 

Nakon uvodnog obrazloženja predsjedavajući je dao riječ gospodinu Tadiji Carević. Gospodin 

Tadija Carević je u svom izlaganju istakao da ga muči jedna stvar, a to je grobno mjesto, zašto 

su njegovi podnesci u svezi grobnog mjesta bacani u koš i tko je to naredio. Druga stvar koja 

ga muči je u Frankopanskoj ulici, da li je Ivica Carević uzurpirao dio puta. 

Vijećnik Ivica Carević je istakao da je ovo privatna stav te da Općinsko vijeće Brela o tome 

ne treba raspravljati te da je njegova kuća legalna te postavio pitanje da li Tadija Carević ima 

papire za svoju kuću. 

Tadija Carević je zatim pitao Viktora Puljka – zamjenika općinskog načelnika :“zašto mi niste 

rekli da se vrši izmjera  ulice Frankopanska radi upisa u katastar i zemljišnu knjigu i zašto se 

prema meni tako odnosi, nisam ja nikakav krivac“. 

Viktor Puljak je odgovorio da je sva procedura oko geodetske izmjere ulice Frankopanska 

utemeljena na Zakonu o cestama kako bi ista kao nerazvrstana cesta bila upisana u katastar i 

zemljišnu knjigu. 

Predsjedavajući je potom izvijestio vijećnike o traženju gospodina Ante Staničića. 

Nakon provedene rasprave istaknuto je da isti nema pravnog osnova za otpremninu. 



Predsjedavajući je zatim izvijestio da će još jednom on i načelnik Općine obaviti razgovor sa 

gospodinom Antom Staničić. 

 

 

Pod toč.10. dnevnog reda: 

Vijećnička pitanja 

Vijećničkih pitanja nije bilo. 

 

 

Pod toč.11. dnevnog reda: 

Razno 

Predsjedavajući je izvijestio vijećnike o dopisu dr. Josipa Bekavac, predsjednika NO „Greben 

Brela“ d.o.o. za komunalne djelatnosti u svezi postavljanja kamenih cvjećnjaka na rivi u 

Brelima, a koji su postavljeni po nalogu načelnika Općine Brela sa ciljem onemogućavanja 

parkiranja na tom prostoru, u kojem je izrazio svoje neslaganje s njihovim postavljanjem iz 

razloga jer isti sužavaju ionako uski prostor rive i oduzimaju korisnu površinu za boravak ili 

prolaz pješaka te predložio da se isti što skorije uklone. 

Predsjedavajući je potom predložio da o navedenom prijedlogu raspravi Vijeće za dodjelu 

koncesijskih odobrenja i Komisija za korištenje javnih površina. 

Nakon provedenog glasovanja, većinom glasova (8 glasova „za“) Općinsko vijeće je podržalo 

odluku načelnika Općine Brela o postavljanju kamenih cvjećnjaka na rivi u svrhu 

onemogućavanja parkiranja. 

 

 

 

Ovim je iscrpljen dnevni red te je predsjedavajući zaključio sjednicu u 22,35 sati. 

 

 

 

 

 

Zapisnik sastavio:                                                            Predsjedavajući:    

 

Ivica Ivanac                                                                     Ivo Šodan                                                      


