
Z A P I S N I K 

 

11. sjednice Općinskog vijeća Općine Brela održane 31. ožujka 2015. godine u općinskoj 

vijećnici u Brelima s početkom u 18,00 sati. 

 

Sjednici su nazočni vijećnici: 

 

1. Ivo Šodan - predsjednik 

2. Marin Ivanac 

3. Berislav Filipović 

4. Ana Filipović 

5. Ivica Carević 

6. Zoran Ursić 

7. Roko Škrabić 

8. Žarko Kristić 

9. Tade Jakir 

10. Prof.dr.sc. Aleksandar Jakir 

 

Sjednici nije nazočna vijećnica Vanja Sokol. 

 

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

zamjenik načelnika Općine Brela. 

 

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 dnevni red koji je dostavljen u pozivu za današnju 

sjednicu. 

Vijećnik Roko Škrabić je predložio da se toč. 4.dnevnog reda “Raspisivanje natječaja za 

dodjelu koncesijskih odobrenja“ skine s dnevnog reda. 

Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je ( 8 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 1 „suzdržan“ 

glas) za današnju  sjednicu utvrđen slijedeći 

 

dnevni red: 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sjednice Općinskog vijeća Brela održane 19. prosinca 2014. godine 

2. Prijedlog odluke o obilježavanju 300.-e obljetnice Gospe od Karmela 

3. Imenovanje Odbora za proslavu 300.-e obljetnice Gospe od Karmela 

4. Raspisivanje natječaja za dodjelu koncesijskih odobrenja 

5. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javno-

garažnih površina 

6. Analiza stanja zaštite i spašavanja na području Općine Brela za 2014.godinu 

7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brela u 

2015.godini 

8. Prijedlog odluke o visini plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 

9. Maslinovo drvo d.o.o. – zamolba 

10. Šimun Šošić – zamolba 

11. Ozren Jakir – zamolba 

12. Mijo Jakir - zamolba 

13. Razno 

14. Vijećnička pitanja 



 

 

Pod toč. 1. dnevnog reda:  

Prihvaćanje zapisnika sjednice Općinskog vijeća Brela održane 19. prosinca 2014. 

godine. 

Predsjedavajući je pitao da li ima primjedbi na zapisnik prethodne sjednice. 

Budući da nije bilo primjedbi, Općinsko vijeće Brela je većinom glasova ( 6 glasova «za» i 4 

„suzdržana“ glasa) donijelo 

ZAKLJUČAK kojim se prihvaća zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća Brela održane 19. 

prosinca 2014.godine. 

 

Pod toč.2.dnevnog reda: 

Prijedlog odluke o obilježavanju 300.-e obljetnice Gospe od Karmela 

Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i donesena Odluku o 

obilježavanju 300.-e  obljetnice Gospe od Karmela. 

 

 

Pod toč.3. dnevnog reda: 

Imenovanje Odbora za proslavu 300.-e obljetnice Gospe od Karmela 

Nakon uvodnog obrazloženja predsjedavajućeg te provedenog glasovanja većinom glasova (8 

glasova „za“) je prihvaćen Prijedlog i donesena Odluka o imenovanju članova Odbora za 

obilježavanje 300.-e obljetnice Gospe od Karmela. 

 

Za članove Odbora imenuju se: 

 

1. Prof.dr.sc. Aleksandar Jakir 

2. Žarko Kristić 

3. Vanja Sokol 

4. Berislav Filipović 

5. Ana Filipović 

6. Ivanka filipović 

7. Valentina Vitković 

8. Dr. Josip Bekavac 

9. Don Stjepan Lončar 

 

Pod toč.4. dnevnog reda: 

Raspisivanje natječaja za dodjelu koncesijskih odobrenja i javnih površina 

Predsjedavajući je dao uvodno obrazloženje te istakao da se uvjeti natječaja nisu mijenjali u 

odnosu na prošlu godinu te predložio da se uputi javni poziv svim koncesionarima da dostave 

svoje zahtjeve Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenja i Vijeću za dodjelu javnih površina. 

Potom se vodila rasprava o traženju grupe građana „Jakiruše“ koja je zatražila da se umjesto 

kioska „Tisak“ u „Jakiruši“ postavi montažni objekt za mini market. 

Nakon provedene rasprave, većinom glasova (7 glasova „za“ ) Općinsko vijeće Brela je 

zadužilo općinskog načelnika da donese Plan upravljanja javnim površinama na području 

Općine Brela tijekom 2015.godine ta da se u istom na lokaciji „Jakiruša“ umjesto kioska 

„Tisak“ planira montažni objekt za mini market i da se uputi javni poziv svima da dostave 

svoje zahtjeve Vijeću da dodjelu koncesijskih odobrenja i Vijeću za dodjelu javnih površina. 

 

 

 



Pod toč.5.dnevnog reda: 

Prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o sudjelovanju investitora u gradnji 

javnih garažno-parkirališnih površina 

Uvodno obrazloženje Prijedloga odluke dao je Viktor Puljak – zamjenik općinskog načelnika. 

Nakon kraće rasprave te provedenog glasovanja većinom glasova je (6 glasova „za“, 2 glasa 

„protiv“ i 2 „suzdržana“ glasa) prihvaćen Prijedlog i donesena Odluka da odredbe Odluke o 

sudjelovanju investitora u gradnji javnih garažno-parkirališnih površina ostaju na snazi za već 

izgrađene objekte dok se za izgradnju novih objekata Odluka o sudjelovanju investitora 

u gradnji javnih garažno-parkirališnih površina stavlja van snage. 

 

Pod toč.6.dnevnog reda: 

Analiza stanja zaštite i spašavanja na području Općine Brela za 2013.godinu 

Uvodno obrazloženje analize  stanja zaštite i spašavanja na području Općine Brela za 

2014.godinu dao je Ivica Ivanac-član Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Brela. 

 

Nakon kraće rasprave, većinom glasova je (7 glasova „za“) prihvaćen Prijedlog i donesena 

Analiza stanja zaštite i spašavanja na području Općine Brela za 2014.godinu. 

 

 

Pod toč. 7. dnevnog reda: 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Brela u 2015.godini 

Uvodno obrazloženje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Brela dao je Ivica Ivanac – član Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Brela. 

 

Bez rasprave, većinom glasova su donesene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine Brela u  u 2015. godini. 

 

 

Pod toč.8.dnevnog reda: 

Prijedlog odluke o visini plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 

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

donesena Odluka o visini plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika. 

 

 

Pod toč. 9. dnevnog reda: 

Maslinovo drvo d.o.o. – zamolba 

Predsjedavajući je dao uvodno obrazloženje zamolbe za potvrdu glavnog projekta oznake 

M.D./14 projektanta Predrag Vujović iz studenog 2014.godine. 

Vijećnik Berislav Filipović je istakao da se navedeni glavni projekt treba uskladiti s 

lokacijskom dozvolom. 

Vijećnica Ana Filipović je istakla da o ovom predmetu ne treba raspravljati Općinsko vijeće. 

Nakon provedene rasprave Općinsko vijeće Brela je zaključilo da glavni projekt projektanta 

Predraga Vujovića oznake M.D./14 iz studenog 2014.godine nije u skladu sa izdanom 

lokacijskom dozvolom niti sa važećim Prostornim planom uređenja Općine Brela te se na isti 

odbija izdati tražena potvrdu glavnog projekta. 

 

 

 

 



Pod toč. 10. dnevnog reda: 

Šimun Šošić – zamolba 

Predsjedavajući je nakon uvodnog izlaganja dao riječ Šimunu Šošić da obrazloži svoj zahtjev 

za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za zahtjevnu poslovnu zgradu-hotel 

izgrađenu na čest.zem. 1264/20 k.o.Brela u Brelima. 

 

Šimun Šošić je istakao da on nije obveznik plaćanja komunalnog doprinosa za predmetnu 

poslovnu zgradu-hotel, budući je već ranije platio komunalni doprinos za svoj objekt sukladno 

ranijim pozitivnim propisima, koji su vrijedili u vrijeme gradnje tog objekta, a da Općina 

Brela u svrhu obračuna komunalnog doprinosa za zahtjevnu poslovnu zgradu-hotel izgrađenu 

na čest.zem. 1264/20 k.o.Brela navodi da ne može uvažiti Uvjerenje SIZ-a za komunalnu 

oblast i prostorno uređenje na području Općine Makarska, broj SIZ-114/1980 od 28.veljače 

1980.godine, te predlaže Općini Brela da se prilikom donošenja rješenja o komunalnom 

doprinosu za navedenu nekretninu on oslobodi od obveze plaćanja komunalnog doprinosa, s 

obzirom da je isti već ranije u cijelosti plaćen za istu nekretninu. 

 

Nakon provedene rasprave, predsjedavajući Ivo Šodan je predložio da predsjednik Općinskog 

vijeća, općinski načelnik, Berislav Filipović i općinski odvjetnik zajedno prouče ovaj 

predmet. 

 

 

Pod toč. 11. dnevnog reda: 

Ozren Jakir – zamolba 

Ozren Jakir je izvijestio vijećnike o svom stanju kada je ostao bez posla i kada je u Zagrebu 

imao troje djece na školovanju, a u općini Brela je bio raspisan natječaj za dodjelu stipendija, 

koje mu nikada nisu isplaćene. 

Nakon provedene rasprave predsjedavajući je zaključio da se sada ništa ne može učiniti po 

pitanju stipendija koje navodi Ozren Jakir, ali da je tada učinjena ljudska nepravda prema 

imenovanom, a da će se po pitanju parkinga na predjelu „Jakiruša“ isti planirati pri izradi 

prostornog plana. 

 

 

Pod toč. 12. dnevnog reda: 

Mijo Jakir - zamolba 

Predsjedavajući je izvijestio vijećnike o zamolbi Mije Jakir u svezi izgradnje pristupnih 

stepenica prema moru na predjelu „Jakiruša“. 

Vijećnik Marin Ivanac je istakao da Općina treba izraditi Urbanistički plan uređenja. 

Nakon provedene kraće rasprave, većinom glasova ( 8 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa) 

odlučeno je da se prilikom izrade Plana izgradnje komunalne infrastrukture za 2016.godinu i 

Proračuna Općine Brela za 2016.godinu planira izgradnja pristupnih stepenica prema moru na 

predjelu „Jakiruša“. 

 

 

 

 

Pod toč. 13. dnevnog reda: 

Razno 

Vijećnik Aleksandar Jakir je predložio da se što hitnije na ulazu u Osnovnu školu izradi 

pristupna rampa za osobe s invaliditetom što je jednoglasno prihvaćeno. 

 



Vijećnik Aleksandar Jakir je na traženje HVIDR-a Makarska i Mirjane Bolović za povoljniju 

kupnju grobnog mjesta za pokojnog Ratka Bolović iz Brela, dragovoljca Domovinskog rata i 

pripadnika IV Gardijske brigade, predložio da se istom dodjeli grobno mjesto uz simboličnu 

naknadu od 1 kune. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te Općinsko vijeće Brela ovlašćuje općinskog načelnika za 

zaključivanje kupoprodajnog ugovora. 

 

Zamjenik općinskog načelnika Viktor Puljak je predložio Općinskom vijeću da donese 

Odluku o izradi Strateškog razvojnog programa za razdoblje 2015.-2020.godine, što je 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo i donijelo Odluku o izradi Strateškog razvojnog 

programa za razdoblje 2015.-2020.godine. 

 

Pod toč.14. dnevnog reda: 

Vijećnička pitanja 

Vijećnica Ana Filipović je pitala općinskog načelnika što je s projektom javne rasvjete. 

 

Stipe Ursić je odgovorio da je projekt javne rasvjete započet 2013.godine, u tijeku je natječaj 

za izvedbu projekta javne rasvjete koji traje do 14.travnja 2015.godine, nakon čega će se 

pristupiti odabiru najkvalitetnije ponude. 

 

Vijećnik Roko Škrabić je istakao da će podnijeti kaznenu prijavu jer još nije otvoren žiro-

račun Mjesnog odbora Brela Gornja. 

 

 

 

Ovim je iscrpljen dnevni red te je predsjedavajući zaključio sjednicu u 20,15 sati. 

 

 

 

 

 

Zapisnik sastavio:                                                            Predsjedavajući:    

 

Ivica Ivanac                                                                     Ivo Šodan                                                      


