
Telefon: 618-561
List izlazi po potrebi

GODINA XVII               Broj 5 
Brela, 22. srpnja 2017.

Godišnja pretplata 50,00 kuna
doznačuje se na Žiro račun broj:
HR8723900011807700005

S P L I T S K O - D A L M A T I N S K A  Ž U P A N I J A

s l u ž b e n o  g l a s i l o  O p ć i n e  B R E L A

Na temelju članka 32. Statuta Općine Brela 
(„Glasnik-službeno glasilo Općine Brela“ broj 1/13)  
Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici održanoj 
21.srpnja 2017.godine, donosi 

ODLUKU
o ispravku tehničke greške i pogreške u 

Odluci o izmjenama i dopunama Prostornog 
plana uređenja Općine Brela

Članak 1.
Sukladno smislu prihvaćene primjedbe Općine 

Brela u javnoj raspravi Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Brela ispravlja se tehnička 
greška u grafičkom dijelu elaborata Izmjene i 
dopune Prostornog plana uređenja Općine Brela 
(„Glasnik-službeno glasilo Općine Brela“, broj 
02/17), na kartografskom prikazu „Građevinska 
područja“ broj prikaza 4A i 4B, tako da se u zadnjem 
podatku legende kartografskog prikaza, dijelu 
naziva „Ostale granice“, tekst tumačenja ispravlja 
i glasi: „udaljenost novog građevnog pravca od 
regulacijskog pravca prema obalnom prostoru: 
15 m za hotele, 10 m za ostalo“.

Članak 2.
U Odluci o izmjenama i dopunama Prostornog 

plana uređenja Općine Brela („Glasnik“, službeno 
glasilo Općine Brela, br. 02/17.), članku 35. stavku 
1. točki (11), za GP 5, ispred riječi „građevinskom“ 
dodaje se ispuštena riječ „neizgrađenom“.

Članak 3.
Ova Odluka je sastavni dio Odluke o donošenju 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 
Brela („Glasnik-službeno glasilo Općine Brela“ 
br.02/17).

Ispravci grešaka po ovoj Odluci unijet će se 
u Pročišćeni elaborat Prostornog plana uređenja 
Općine Brela.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u „Glasniku“, službenom glasilu 
Općine Brela.

KLASA: 021-01/17-01/806
URBROJ: 2147/03-01-01/17-1
Brela, 21. srpnja 2017.

                         OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA
                   Predsjednica
                   Vanja Sokol

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine 
Brela («Glasnik-službeno glasilo općine Brela» broj 
1/13 ), Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici 
održanoj 21. srpnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o stavljanju van snage Pravilnika o 

provedbi postupka nabave bagatelne 
vrijednosti

u Općini Brela

Članak 1.
Stavlja se van snage Pravilnik o provedbi 

postupka nabave bagatelne vrijednosti u Općini 
Brela («Glasnik-službeno glasilo Općine Brela» 
broj  6/14).

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon 

objave u «Glasniku-službenom glasilu Općine 
Brela».
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Klasa: 021-01/17-01/807
Urbroj: 2147/03-1-17-1
Brela, 21. srpnja 2017.

                         OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA
                   Predsjednica
                  Vanja Sokol

Na temelju članka 32. Statuta Općine Brela 
(„Glasnik-službeno glasilo općine Brela“ broj 1/13), 
a na prijedlog načelnika Općine Brela, Općinsko 
vijeće Općine Brela, na sjednici održanoj 21. srpnja 
2017.godine donijelo je 

O D L U K U

o davanju Suglasnosti  općinskom načelniku 
za davanje Izjave o preuzimanju

poslovnih udjela, te za potpis i potvrdu  
Odluke o povećanju temeljnog kapitala,
Odluke o izmjeni Društvenog ugovora 
i potpunog teksta Društvenog ugovora 

društva
VODOVOD d.o.o. (OIB 06527308831), 
Makarska, Obala kralja Tomislava 16/I

I/ Općinsko vijeće Općine Brela daje suglasnost 
općinskom načelniku za:

-davanje Izjave o preuzimanju 900 poslovnih 
udjela u društvu VODOVOD d.o.o (OIB 
06527308831) sa sjedištem u Makarskoj, Obala 
kralja Tomislava 16/I, upisanom u sudski registar 
Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem 
upisa (MBS060156237), svaki u nominalnom 
iznosu od po 200,00 kuna, u knjizi poslovnih udjela 
označeni od rednog broja 141 033. Do broja 141 
932., uneseni u društvo u pravima, a koji poslovni 
udjeli su nastali iz sredstava društva (dobiti 
ostvarene u 2015.godini), kao i svih prava i obveza 
koje iz predmetnih poslovnih udjela proizlaze;

-potpis i potvrdu Odluke o povećanju temeljnog 
kapitala u društvu VODOVOD d.o.o. (OIB 
06527308831) sa sjedištem u Makarskoj, Obala 
kralja Tomislava 16/I, upisanom u Sudski registar 
Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem 
upisa (MBS 060156237), a kojom Odlukom 
se temeljni kapital društva VODOVOD d.o.o. 
povećava sa iznosa od 26.800.000,00 kuna na iznos 

od 2.400.000,00 kuna na iznos od 29.200.000,00 
kuna, stvaranjem 12.000,00 novih poslovnih udjela, 
a koji poslovni udjeli su nastali iz sredstava društva 
VODOVOD d.o.o. (dobiti ostvarene u 2016.godini);

-potpis i potvrdu Odluke o promjeni Društvenog 
ugovora (potpuni tekst) od 26.04.2016., i to promjene 
u članku 6.-TEMELJNI KAPITAL, u člancima 7.i 
8.-POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH 
UDJELA, te u članku 38.-PRIJELAZNE I 
ZAVRŠNE ODREDBE;

-potpis i potvrdu Društvenog ugovora (potpuni 
tekst), a u skladu sa naprijed opisanim Izjavom i 
Odlukama.

II/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Glasniku-službenom glasilu 
Općine Brela“.

Klasa: 021-01/17-01/808
Urbroj: 2147/03-01-17-01
Brela, 21. srpnja 2017.

                          OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA
                   Predsjednica
                   Vanja Sokol

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» broj 33/01, 60/01 , 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),  članka 32. 
Statuta Općine Brela («Glasnik-službeno glasilo 
Općine Brela» broj 1/13), Općinsko vijeće Općine 
Brela, na sjednici održanoj 21. srpnja 2017. godine 
donijelo je

O D L U K U
o izradi Strategije turističkog razvoja 

Općine Brela za razdoblje 2019.-2023.g.

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Brela daje suglasnost za 

izradu Strategije turističkog razvoja Općine Brela za 
razdoblje 2019.-2023.godine.

Članak 2.
Izrada Strategije predlaže se u cilju valorizacije 

bogate turističke ponude i načina definiranja 
razvojnih turističkih projekata kojima bi se 
poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude 
i stvorili preduvjeti za razvoj dodatne ponude i 
ukupnog razvoja turizma Općine Brela.
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Članak 3.
Za izradu Strategije osnovati će se radna skupina 

koja će sudjelovati u izradi Strategije. Ovlašćuje 
se Općinski načelnik Općine Brela za osnivanje i 
imenovanje članova radne skupine u skladu s ovom 
Odlukom.

Članak 4.
Sredstva za izradu Strategije osigurati će 

se apliciranjem na podmjeru 7.1.“Sastavljanje 
i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u 
ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga, 
te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na 
lokalitete Natura 2000. I druga područja visoke 
prirodne vrijednosti“-provedba operacije 7.1.1. 
„Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica 
lokalne samouprave“, koja će se provoditi u okviru 
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 
razdoblje 2014-2020.

Članak 5.
Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Brela da 

sukladno zakonskim propisima provede postupak 
odabira ovlaštene osobe i potpiše Ugovor o 
izradi Strategije turističkog razvoja Općine Brela 
te provede izradu strategije nakon zaprimanja 
pozitivne Odluke o odabiru od strane Agencije 
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju kao nadležnog tijela za provedbu javnog 
natječaja za podmjeru 7.1..

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u «Glasniku-službenom glasilu 
Općine Brela».

Klasa: 021-01/17-01/809
Urbroj:2147/03-01-07-01
Brela, 21. srpnja 2017.

                        OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA
                   Predsjednica
                   Vanja Sokol

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima  („Narodne novine“ broj 
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/2010, 143/12 i 
152/14), članka 48.stavak 2. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine 
Brela («Glasnik-službeno glasilo Općine Brela» 

broj 1/13), Općinski vijeće Općine Brela na sjednici 
održanoj 21.srpnja 2017.godine donijelo je

O D L U K U
o prodaji nekretnine u vlasništvu

Općine Brela

1. Općina Brela prodat će dio nekretnine u 
vlasništvu Općine Brela zemljišnoknjižne oznake 
k.č.broj 7699 k.o.Brela, površine 49 m2, za 
kupoprodajnu cijenu u iznosu od 1.125,00 kn/m2, 
odnosno u ukupnom iznosu od 55.125,00 kuna.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju 
nekretnine iz točke 1. Ove Odluke, na temelju 
provedenog javnog natječaja objavljenog dana 15. 
svibnja 2017.godine, u dnevnom listu „Slobodna 
dalmacija“, utvrđuje se Dragutin Šošić iz Brela, 
Stomarica 3.

 
3. Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik 

sklopit će, u ime Općine Brela kao prodavatelja, 
ugovor o kupoprodaji nekretnine s Dragutinom 
Šošić iz Brela, Stomarica 3, kao kupcem.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u «Glasniku-službenom glasilu 
Općine Brela».

Klasa:021-01/17-01/810
Urbroj: 2147/03-01-17-01
Brela, 21.srpnja 2017.

                     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA
             Predsjednica
            Vanja Sokol

Na temelju  članka 32. Statuta Općine Brela 
(«Glasnik-službeno glasilo Općine Brela» broj 1/13) 
, Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici održanoj 
21.srpnja 2017.godine, donijelo je

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.
Utvrđuje se da dio nekretnine k.č.br. 7701, općinski 
put, upisan u z.k.ul.4231 k.o.Brela, u površini 
od 22m2, prema prijedlogu parcelacije Ureda 
ovlaštenog inženjera geodezije, Vladimira Iličić iz 
Makarske, ne predstavlja u naravi javno dobro-put 
već čini građevnu česticu Stipe Novaka iz Brela, 
Stomarica 4, te se istoj ukida status javnog dobra u 
općoj uporabi.



Članak 2.
Nekretnini iz članka 1. ove Odluke ukida 

se status javnog dobra, te će Općinski sud u 
Splitu,Zemljišnoknjižni odjel Makarska, temeljem 
ove Odluke izvršiti brisanje upisa javnog dobra 
na nekretnini iz članka 1.ove Odluke, te provesti 
postupak prodaje zemljišta na način i po postupku 
utvrđenim aktima Općine Brela i po cijeni koju 
utvrdi stalni sudski vještak.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

objave u «Glasniku-službenom glasilu Općine 
Brela».

Klasa: 021-01/17-01/811
Ur. Broj: 2147/03-01-17-01
Brela, 21.srpnja 2017.

                        OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA
                  Predsjednica
                 Vanja Sokol

Na temelju članka 32. Statuta Općine Brela 
(«Glasnik-službeno glasilo Općine Brela» broj 1/13) 
, Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici održanoj 
21. srpnja 2017. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju članova Vijeća

za dodjelu koncesijskih odobrenja

Članak 1.
Razrješuju se dužnosti članovi Vijeća za dodjelu 

koncesijskih odobrenja:
1. Stipe Ursić
2. Viktor Puljak
3. Ante Beroš

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u «Glasniku-službenom glasilu Općine 
Brela».

Klasa:021-01/17-01/812
Urbroj: 2147/03-01-17-01
Brela, 21. srpnja 2017.
                
                            OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA
                                               Predsjednica
                                               Vanja Sokol

Temeljem članka 6. Uredbe o postupku davanja 
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru 
(“NN“ broj 36/04 i 63/08) i članka 32. Statuta 
Općine Brela («Glasnik-službeno glasilo Općine 
Brela» broj 1/13) , Općinsko vijeće Općine Brela na 
sjednici održanoj 21. srpnja 2017. godine donijelo 
je

R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Vijeća za davanje 

koncesijskih odobrenja
Općine Brela

Članak 1.
Za članove Vijeća za dodjelu koncesijskih 

odobrenja imenuju se:

1. Stipe Ursić (načelnik Općine Brela)
2. Viktor Puljak (zamjenik načelnika Općine 

Brela)
3. Petar Pervan (direktor Greben Brela d.o.o. 

Brela)
4. Zvone Klarić (Lučka kapetanija Makarska)
5. Mate Ivanković (Upravni odjel za 

pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije)

Članak 2.
Ova Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u «Glasniku-službenom glasilu Općine 
Brela».

Klasa:021-01/17-01/813
Urbroj: 2147/03-01-17-01
Brela, 21. srpnja 2017.

                          OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA
                                             Predsjednica
                                             Vanja Sokol

Na temelju članka 32. Statuta Općine Brela 
(«Glasnik-službeno glasilo Općine Brela» broj 
1/13) , Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici 
održanoj 21. srpnja 2017. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju članova Komisije

za dodjelu javnih površina

Članak 1.
Razrješuju se dužnosti članovi Komisije za 

dodjelu javnih površina:
1. Ivo Šodan
2. Žarko Kristić
3. Matija Radić
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Brela 
(«Glasnik-službeno glasilo Općine Brela» broj 1/13) 
, Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici održanoj 
21. srpnja 2017. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Komisije

za dodjelu javnih površina

Članak 1.
Za članove Komisije za dodjelu javnih površina 

imenuju se:
1. Marin Ivanac
2. Matko Ursić
3. Ante Kristić

Članak 2.
Ova Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u «Glasniku-službenom glasilu Općine 
Brela».

Klasa:021-01/17-01/815
Urbroj: 2147/03-01-17-01
Brela, 21. srpnja 2017.

                                  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA
                                                Predsjednica
                                                Vanja Sokol

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u «Glasniku-službenom glasilu Općine 
Brela».

Klasa:021-01/17-01/814
Urbroj: 2147/03-01-17-01
Brela, 21. srpnja 2017.

                           OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA
                                              Predsjednica
                                              Vanja Sokol

Na temelju članka 35. stavak 3. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 
,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 
19/13 i 137/15),  članka 44. Statuta Općine Brela 
(«Glasnik-službeno glasilo Općine Brela» broj 
1/13), Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici 
održanoj 21. srpnja 2017. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o izboru Komisije za Statut, Poslovnik 

i normativnu djelatnost 

Članak 1.
U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost Općinskog vijeća Općine Brela imenuju 
se:

1. Vanja Sokol, za predsjednicu
2. Marin Ivanac, za člana
3. Berislav Filipović, za člana

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u «Glasniku-službenom glasilu 
Općine Brela».

Klasa: 021-01/17-01/817
Urbroj: 2147/03-01-17-01
Brela, 21. srpnja 2017.

                          OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA
                  Predsjednica
                  Vanja Sokol

Na temelju članka 32. Statuta Općine Brela 
(«Glasnik-službeno glasilo Općine Brela» broj 
1/13) , Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici 
održanoj 21. srpnja 2017. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju Komisije za Statut, Poslovnik

i normativnu djelatnost

Članak 1.
Razrješuju se dužnosti članovi Komisije za 

Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
1. Ivica Ribičić
2. Vanja Sokol
3. Vesna Tomaš

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u «Glasniku-službenom glasilu 
Općine Brela».

Klasa:021-01/17-01/816
Urbroj: 2147/03-01-17-01
Brela, 21. srpnja 2017.

                          OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA
                                              Predsjednica
                                              Vanja Sokol
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Na temeljem članka 24. stavka 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj  
82/15), članka 6. stavka 1.  Pravilnika o sastavu 
stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera 
civilne zaštite («Narodne novine» broj 37/16 i 
47/16) i članka 34. Statuta općine Brela («Glasnik-
službeno glasilo općine Brela» broj 4/09), općinski 
načelnik Općine Brela  20. srpnja 2017. godine 
donosi

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite 

Općine Brela

Članak 1.
Osniva se Stožer civilne zaštite Općine Brela 

kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za 
provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u 
velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.
U  Stožer civilne zaštite  Općine Brela imenuju 

se:
1. DRAŽEN MEDIĆ, načelnik stožera, 

predsjednik DVD Općine Brela
2. IVICA IVANAC, zamjenik načelnika 

stožera, službenik Općine Brela
3. NEVEN ŠOŠIĆ, za člana, komunalni redar 

Općine Brela
4. SANJA LULIĆ, za člana, djelatnica DUZS 

– Područnog ureda Split
5. ZORAN MAREVIĆ, za člana, djelatnik 

Policijske postave Makarska
6. PETAR PERVAN, za člana, direktor 

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

7. FLORIJAN FILIPOVIĆ, Crveni križ 
Makarska

Članak 3.
Stožer civilne zaštite obavlja poslove koji 

se odnose na prikupljanje i obradu informacija 
ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka 
velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja 
i upravljanja sustavom civilne zaštite, upravlja 
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove 
informiranja javnosti i predlaže donošenje odluka 
prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite. 

Način rada i odlučivanje Stožera uredit će se 
Poslovnikom o radu.

Članak 4.
Stručne, administrativne i tehničke poslove 

za potrebe Stožera civilne zaštite kao i uvjete na 

njegov rad osigurava Općina Brela, Jedinstveni 
upravni odjel.

Članak 5.
Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o 

osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
Općine Brela Klasa:021-01/13-01/573, Urbroj: 
2147/03-01-01/13-01 od 1.srpnja 2013.godine.

Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u «Glasniku-službenom glasilu Općine 
Brela».

Klasa: 021-01/17-01/800
Urbroj: 2147/03-02-17-01
Brela, 20. srpnja 2017.

                                                OPĆINSKI NAČELNIK
                                               Stipe Ursić

Na temeljem članka 21. stavka 5. Zakona o 
sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj  
82/15), članka 19. Pravilnika o sastavu stožera, 
načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite 
(«Narodne novine» broj 37/16 i 47/16) i članka 34. 
Statuta općine Brela («Glasnik-službeno glasilo 
općine Brela» broj 4/09), općinski načelnik Općine 
Brela  20. srpnja 2017. godine donosi

POSLOVNIK
O RADU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE 

OPĆINE BRELA 
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se način rada 

Stožera civilne zaštite Općine Brela ( u daljnjem 
tekstu: Stožer), postupak pozivanja članova, 
način vođenja sjednica, odlučivanje, prekid rada 
i zaključenje sjednice, dnevnik rada i situacijska 
izvješća za vrijeme dok je stožer aktiviran u 
velikoj nesreći i katastrofi, javnost rada, obavljanje 
stručnih, administrativnih i drugih poslova za stožer, 
popis radnih i drugih dokumenata operativnog 
karaktera (zaključak, zapisnici, zabilješke, analize o 
naučenim lekcijama, izrada i dostava izvješća i dr.), 
osposobljavanje članova stožera te sudjelovanje u 
vježbama sustava civilne zaštite.

Članak 2.
Stožer provodi mjere i aktivnosti civilne zaštite 

sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne 
zaštite. Stožer operativno prati i koordinira mjere 

Strana 182 - broj 5                                        GLASNIK                               Subota 22. srpnja 2017.



i aktivnosti sustava civilne zaštite radi spašavanja 
ljudi i materijalnih dobara na području Općine 
Brela:

1. Ako zaprijeti neposredna opasnost za 
nastanak određene velike nesreće koja 
može ugroziti živote i zdravlje ljudi i 
materijalna dobra (preventivna operativna 
funkcija),

2. Ako općinski načelnik Općine Brela 
proglasi nastanak velike nesreće na 
području Općine Brela (operativna funkcija 
u fazi spašavanja i otklanjanja nastalih 
posljedica),

3. Kada sudjeluje u vježbi civilne zaštite, za 
vrijeme vježbe.

Članak 3.
Nakon aktiviranja sustava civilne zaštite, Stožer 

poduzima sljedeće mjere i aktivnosti:

1. procjenjuje razvoj događaja i sukladno 
tome usmjerava snage i sredstva civilne zaštite na 
područja na kojima je njihovo angažiranje potrebito 
i predlaže mjere i aktivnosti civilne zaštite koje 
treba poduzimati,

2. priprema prijedloge o upotrebi i angažiranju 
svih snaga i sredstava civilne zaštite na zadaćama 
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koji 
su ugroženi ili nastradali zbog djelovanja velike 
nesreće na pogođenom području,

3. obavlja poslove informiranja javnosti o 
provođenju mjera civilne zaštite.

II. ORGANIZACIJA RADA STOŽERA 
Članak 4.

Općina Brela – Jedinstveni upravni odjel obavlja 
administrativne i tehničke poslove za Stožer, te 
osigurava uvjete rada Stožera.

Članak 5.
Stožer održava sjednice, u pravilu, u sjedištu 

Općine Brela, a po potrebi Stožer se može sastati 
i na drugim lokacijama, o čemu odlučuje načelnik 
Stožera. Sjednice se održavaju u pravilu dva puta 
godišnje i u svim drugim slučajevima, ovisno o 
prijetnji od nastanka, nastanku, vrsti i karakteru 
velike nesreće.

Članak 6.
Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Brela 

rukovodi radom Stožera. Kada se proglasi velika 
nesreća, rukovođenje radom Stožera preuzima 
općinski načelnik Općine Brela ili, po ovlaštenju 
općinskog načelnika, načelnik Stožera.

Članak 7.
Pozivanje članova stožera na sjednicu obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Brela – sukladno 
shemi mobiliziranja Stožera civilne zaštite Općine 
Brela. Ovisno o okolnostima i procjenama o 
mogućnosti nastanka velike nesreće načelnik 
Stožera može staviti Stožer u stanje pripravnosti i 
po potrebi sazvati sjednicu Stožera.

Članak 8.
Načelnik Stožera predsjedava sjednicama 

i utvrđuje prijedlog dnevnog reda. Svi članovi 
Stožera imaju pravo predložiti izmjenu ili dopunu 
dnevnog reda, uz obrazloženje prijedloga. U slučaju 
spriječenosti načelnika, sjednicom predsjedava 
zamjenik načelnika Stožera. U slučaju spriječenosti 
načelnika i zamjenika načelnika, sjednicom 
predsjedava član Stožera kojeg odredi načelnik.

Članak 9.
Stožer, u pravilu, obavlja zadaće uz nazočnost 

većine članova Stožera, a ovisno o vrsti ugroze 
može obavljati poslove i zadaće u užem sastavu, o 
čemu odlučuje načelnik Stožera.

Članak 10.
U radu Stožera prema potrebi mogu sudjelovati 

i predstavnici središnjih tijela državne uprave 
i pravnih osoba od značaja za civilnu zaštitu u 
Općini Brela i stručnjaci za pojedina područja, radi 
iznošenja stručnih mišljenja i prijedloga.

Članak 11.
Član Stožera koji je spriječen prisustvovati 

sjednici može dostaviti pisano mišljenje o pitanjima 
koja su na dnevnom redu, o čemu će načelnik 
Stožera upoznati članove, a može ga i zamijeniti 
ovlašteni predstavnik tijela iz kojeg je spriječen 
član.

Članak 12.
Stožer donosi zaključke:
- kada utvrđuje određeni stav o pitanjima iz 

područja civilne zaštite,
- kada utvrđuje zadaće za članove Stožera i 

druge fizičke i pravne osobe iz članka 10. 
Ovog Poslovnika.

Načelnik Stožera definira prijedloge i zaključke 
nakon rasprave po određenoj točki dnevnog reda. 
Članovi Stožera izjašnjavaju se o prijedlozima i 
zaključcima Stožera.

Članak 13.
O radu na sjednici vodi se zapisnik u koji se unosi 

evidencija nazočnih, zaključci i prijedlozi Stožera i 
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druga važna pitanja sa sjednice Stožera. Zapisnik iz 
stavka 1. Ovog članka potpisuje načelnik Stožera. 
Svaki član Stožera ima pravo tražiti da se njegove 
izjave i prijedlozi unesu u zapisnik.

Članak 14.
Za djelovanje Stožera, načelnik Stožera može 

putem DUZS-PUZS Split tražiti potrebite obavijesti 
i izvješća od tijela, operativnih snaga i sudionika 
civilne zaštite i pravnih osoba koji su zaduženi za 
provedbu donesenih prijedloga i zaključaka Stožera.

Članak 15.
Osposobljavanje članova Stožera za djelovanje 

u sustavu civilne zaštite i sudjelovanje u vježbama 
sustava civilne zaštite organizira obavlja Državna 
uprava, javna ustanova ili druga pravna osoba 
koja ispunjava uvjete propisane pojedinačnim 
programom i propisima u području obrazovanja, a 
sve u organizaciji Općine Brela.

Članak 16.
Stožer osigurava javnost svog rada. Načelnik 

Stožera može iznimno isključiti javnost sa sjednice 
Stožera kada to zahtijeva priroda pitanja koje se 
razmatra.

III. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 17.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u «Glasniku-službenom glasilu 
Općine Brela».

Klasa: 021-01/17-01/801
Urbroj: 2147/03-02-17-01
Brela, 20.srpnja 2017.

                                                 OPĆINSKI NAČELNIK
                                             Stipe Ursić
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