
Z A P I S N I K 

12. sjednice Općinskog vijeća Općine Brela održane 18. svibnja 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. Žarko Kristić 

5. Prof. dr.sc. Aleksandar Jakir 

6. Tade Jakir 

7. Ivica Carević 

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici  Zoran Ursić, Roko Škrabić, Ana Filipović i Vanja Sokol. 

 

Na sjednici su nazočni načelnik Općine Brela – Stipe Ursić, zamjenik načelnika Viktor Puljak 

i Živana Bekavac – pročelnica Službe proračuna. 

 

 

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

nazočne vijećnike i goste te ustvrdio da je na sjednici nazočno 7 od 11 vijećnika. Zatim se 

pristupilo utvrđivanju dnevnog reda. Predsjedavajući je potom predložio da dnevni red 

dostavljen u pozivu za današnju sjednicu. 

Općinski načelnik – Stipe Ursić je zatražio da se dnevni red dopuni točkama u svezi 

produženja roka za izvođenje građevinskih radova, izmjene pravilnika o taxi službi te 

mogućnosti paljenja posječenih grana za „Greben Brela“ d.o.o. Brela. 

Predsjedavajući je zatim zatražio da se raspravi i o obvezi nošenja brnjice za pse. 

Nakon provedenog glasovanja za prijedlog predsjedavajućeg bilo je 7 glasova „za“ te je za 

današnju sjednicu prihvaćen slijedeći 

 

dnevni red: 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sjednice Općinskog vijeća Brela održane 31.ožujka 2015.g. 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brela za 2014.godinu 

3. Prijedlog odluke o 1. izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Brela za 

2015.godinu 

4. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti 

iz st.1. čl.30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015.godini u Općini Brela 

5. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st.1.članka 

22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015.godini u Općini Brela 

6. Turistička zajednica Općine Brela – zamolbe 

7. Zabrana izvođenja građevinskih radova na području Općine Brela 

8. Prijedlog izmjene Pravilnika o taxi službi 

9. Davanje suglasnosti Greben Brela d.o.o. Brela za paljenje posječenih grana 

10. Prijedlog obveze nošenja brnjice za opasne pse 

11. Razno 

12. Vijećnička pitanja 

 

 



Pod toč. 1. dnevnog reda: 

Prihvaćanje zapisnika sjednice Općinskog vijeća Brela održane 31. ožujka 2015.godine 

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

31. ožujka 2015.godine. 

Vijećnik Aleksandar Jakir  je zatražio da se u zapisnik sjednice Općinskog vijeća Brela 

održane 31.ožujka 2015.godine unese izmjena da je on, a ne općinski načelnik, predložio da 

se za pokojnog Ratka Bolovića, dragovoljca Domovinskog rata i pripadnika IV Gardijske 

brigade,obitelji Bolović dodijeli grobno mjesto uz simboličnu naknadu od jedne kune. 

Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće Brela je jednoglasno ( 7 glasova „za“ ) 

donijelo 

ZAKLJUČAK kojim se prihvaća zatražena izmjena i zapisnik sjednice Općinskog vijeća 

Brela održane 31.ožujka 2015.godine sa zatraženom izmjenom. 

 

 

Pod toč.2.dnevnog reda: 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brela za 2014.godinu 

Uvodno obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brela dao je općinski 

načelnik – Stipe Ursić. 

Dodatno obrazloženje dala je Živana Bekavac – pročelnica Službe proračuna Općine Brela. 

Predsjedavajući je istakao da Proračun Općine Brela za 2014.godinu daje rezultate na kvaliteti 

življenja u Brelima 

Predsjedavajući je otvorio raspravu o predmetnoj točci. 

 

Bez rasprave,  jednoglasno je ( 7 glasova „za“) donesen Godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Brela za 2014.godinu. 

 

 

Pod toč.3.dnevnog reda: 

Prijedlog odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Brela za 2015.godinu 

U obrazloženju prijedloga odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Brela za 

2015.godinu općinski načelnik – Stipe Ursić je podnio izvješće o svom radu za proteklih šest 

mjeseci. Istakao je da Proračun ostaje isti, a da su razlog izmjena i dopuna izmijenjeni iznosi 

nekih proračunskih stavki za ovu godinu. Načelnik je izvijestio o dodatnim radovi na uređenju 

privremene mrtvačnice na groblju kod crkve sv. Stjepana, o radovima na uređenju plaža, 

sanaciji nerazvrstanih cesta. Između ostalog je istakao da je tijekom proteklih mjeseci ove 

godine uređeno cca 500 metara šetnice, izvršeno je čišćenje šume te asfaltiran dio ulice Put 

luke te cesta Jardula, Podcrkavlje, Podraće i Šćit. Uređene su stepenice pored Žamića kuća na 

način da su popločane kamenom, uz njih je postavljen stup javne eko rasvjete, rukohvat i 

ograda te je riješen problem odvodnje oborinskih voda. U Gornjim Brelima je obnovljen 

prostor mjesnog doma i uređen okoliš oko crkve Gospe od Zdravlja.  

Predsjedavajući je potom otvorio raspravu. 

Nakon kraće rasprave predsjedavajući je stavio na glasovanje Prijedlog odluke o 1. 

izmjenama i dopunama Proračuna Općine Brela za 2015.godinu. 

 

Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno ( 7 glasova „za“ ) je prihvaćen je Prijedlog i 

donesena Odluka o 1. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Brela za 2015.godinu. 

 

 

 

 



 

Pod toč.4. dnevnog reda: 

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti 

iz st.1. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015.godini u Općini Brela 

Predsjedavajući je dao uvodno obrazloženje. 

Bez rasprave, jednoglasno ( 7 glasova „za“) su donesene Izmjene Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st.1.članka 30. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u 2015.godini u Općini Brela 

 

 

Pod toč.5. dnevnog reda: 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st.1. članka 

22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015.godini u Općini Brela 

Predsjedavajući je dao uvodno obrazloženje. 

Bez rasprave, jednoglasno su ( 7 glasova „za“) donesene Izmjene Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st.1.članka 22. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu u 2015.godini u Općini Brela 

 

 

 

Pod toč.6. dnevnog reda: 

Turistička zajednica Općine Brela – zamolbe 

Stipe Ursić - općinski načelnik je obrazložio zahtjev Turističke zajednice Općine Brela za 

utvrđivanjem imena plaže Punta rata u Brelima temeljem odluke Turističkog vijeća. 

Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće Brela je jednoglasno prihvatilo Prijedlog i donijelo 

Odluku o određivanju imena plaže Punta rata u Brelima. 

Vijećnik Aleksandar Jakir je obrazložio zahtjev za preimenovanje dijela ulice Put luke u 

„Jakiruša“ te istakao da će do slijedeće sjednice Općinskog vijeća pripremiti Prijedlog odluke 

o preimenovanju dijela ulice Put luke u Jakiruša. 

Predsjedavajući Ivo Šodan je naglasio da želi cjelovitu informaciju što će se dešavati tijekom 

kulturnog ljeta, a da se zahtjev „ Buku Šakan“ – Breljanske udruge za kulturu i umjetnost 

načelno prihvaća. 

 

 

 

Pod toč. 7.dnevnog reda: 

Zabrana  izvođenja građevinskih radova na području Općine Brela 

Na traženje investitora Ante Tomaš, Vanja Nikolić i Ante Tičinović, Općinsko vijeće Brela je 

jednoglasno donijelo odluka o produženju izvođenja građevinskih radova završno do 24. 

svibnja 2015.godine, budući je na području Općine Brela u razdoblju kalendarske godine od 

1.svibnja do 15.listopada na snazi odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova. 

 

 

 

Pod toč. 8.dnevnog reda: 

Prijedlog izmjene Pravilnika o taxi službi 

Nakon uvodnog obrazloženja predsjedavajućeg te kraće rasprave Općinsko vijeće Brela je 

jednoglasno prihvatilo prijedlog izmjene Pravilnika o taxi službi na način da se omogući 

korištenje drugog vozila, a cijena iznosi 3.000,00 kuna + 1.000,00 kuna za dopunsko vozilo. 

 



 

 

Pod toč. 9.dnevnog reda: 

Davanje suglasnosti Greben Brela d.o.o.Brela za paljenje posječenih grana 

Bez rasprave, jednoglasno je dana suglasnost „Greben Brela“ d.o.o. za komunalne djelatnosti 

da može izvršiti spaljivanje posječenih grana, uz obvezni nadzor DVD-a Brela. 

 

 

Pod toč.10.dnevnog reda: 

Prijedlog obveze nošenja brnjice za opasne pse 

Općinsko vijeće Općine Brela je donijelo odluku da se obavijeste vlasnici kućnih ljubimaca  

( opasnih pasa) da je potrebno da isti prilikom njihove šetnje, radi ograničavanja slobodnog 

kretanja životinje i sprječavanja mogućeg nasrtaja na druge životinje ili ljude, posebice djecu, 

koriste povodac i brnjicu. 

 

Pod toč. 11.dnevnog reda 

Razno 

Predsjedavajući je izvijestio vijećnike o dopisu Geoanda d.o.o. geodetske tvrtke iz Zagreba, a 

u svezi ishođenja dokumentacije za formiranje građevne čestice i pristupnog puta te izgradnju 

mjerno redukcijske stanice (MRS) Brela i provedbu nastalih promjena u katastru i zemljišnoj 

knjizi, a na zahtjev naručitelja/investitora Plinacro d.o.o. Zagreb, Savska cesta 88a, kojim se 

obavješćuju suvlasnici na predmetnim k.č. o izradi geodetskog projekta (zbog proizašlog 

novog stanja, te izvršenih parcelacija), a temeljem zakona o parcelacijskim elaboratima. 

Iskolčenje parcelacijske međne linije i potpisivanje izvješća o međama održat će se dana 

28.5.2015.godine u 12,00 sati na početku spojnog puta uz državnu cestu D8. 

 

 

Pod toč.12. dnevnog reda: 

Vijećnička pitanja 

Vijećničkih pitanja nije bilo. 

 

 

 

 

 

Ovim je iscrpljen dnevni red te je predsjedavajući zaključio sjednicu u 20,45 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavio:                                                            Predsjedavajući:    

 

Ivica Ivanac                                                                     Ivo Šodan                                                       


