S P L I T S KO - DA L M AT I N S KA Ž U PA N I JA

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

glasilo

GODINA XVIII
Broj 4
Brela, 02. kolovoza 2018.

Na temelju članka 79.stavka 6. Zakona o
lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12),
članka 32. Statuta Općine Brela («Glasnik-službeno
glasilo Općine Brela» broj 1/13) , Općinsko vijeće
Općine Brela na sjednici održanoj 19.srpnja 2018.
godine donijelo je

ODLUKU
o početku mirovanju mandata vijećnika i
početku
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
Općinskog vijeća
Članak 1.
Matiji Radić iz Brela, počinje mirovanje
mandata općinskog vijećnika Općine Brela (na
osobni zahtjev) s danom 19.srpnja 2018.godine.
Članak 2.
Ivi Šodan iz Brela,verificira se mandat općinskog
vijećnika Općinskog vijeća Općine Brela s danom
19.srpnja 2018.godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Glasniku-službenom glasilu Općine
Brela».
Klasa:021-01/18-01/817
Urbroj: 2147/03-01-01-18
Brela, 19.srpnja 2018.
Općinsko vijeće Općine Brela
Predsjednica
Vanja Sokol

Općine

BRELA
Telefon: 618-561
List izlazi po potrebi

Na temelju članka 10.Zakona o poljoprivredi
(„Narodne novine“ broj 30/15), Pravilnika o
provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 20142020 („Narodne novine“ broj 22/15), i članka 34.
Statuta Općine Brela («Glasnik - službeno glasilo
Općine Brela» broj 1/13.),Općinsko vijeće Općine
Brela na sjednici održanoj 19. srpnja 2018. godine
donijelo je

ODLUKU
o kandidiranju projekata izgradnje
dječjeg vrtića „Anđeo čuvar“ u Brelima
na natječaje mjere 07 „Temeljne usluge
i obnova sela u ruralnim područjima“ iz
Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se da će se projekt
«Izgradnja dječjeg vrtića „Anđeo čuvar“ u Brelima
« tijekom 2018. godine kandidirati na natječaje
mjere 07 «Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima» iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
godine ( u daljnjem tekstu :natječaj)
Članak 2.
Projekt « Izgradnja dječjeg vrtića „Anđeo
čuvar“ u Brelima» kandidirati će se na podmjeru
7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti
te povezanu infrastrukturu.
Članak 3.
Za pripremu dokumentacije potrebne za prijavu
na natječaj zadužuju se Jedinstveni upravni odjel
Općine Brela i stručne službe općine .
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Članak 4.
Općinsko vijeće Općine Brela, donijeti će Izjave
o suglasnosti za provedbu projekta kao obvezni dio
dokumentacije u skladu sa odredbama Pravilnika o
provedbi mjere 07»Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima» iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.godine
(«Narodne novine 22/15»).
Članak 5.
Potrebna financijska sredstva kao obvezno
vlastito učešće općine u projektu «Izgradnja dječjeg
vrtića „Anđeo čuvar“ u Brelima “, planirati će se
proračunom Općine Brela, razdjel 003 Glava 002.
Članak 6.
Sastavni dio ove Odluke je «Prilog uz odluku
predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave
o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
jedinice lokalne samouprave unutar mjere 07
- Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima- iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog (8) dana od
objave u Glasniku – službenom glasilu Općine
Brela.
Klasa: 021-01/18-01/813
Ur.broj: 2147/03-02-01-18
Brela, 19. srpnja 2018. godine
						
Općinsko vijeće Općine Brela
Predsjednica
Vanja Sokol

Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivredi
(„Narodne novine“ broj 30/15), članka 23.
Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge
i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014-2020 („Narodne novine“ broj 22/15), i članka
33. i 34. Statuta Općine Brela ( „Glasnik – službeno
glasilo Općine Brela“ broj 01/13), Općinsko vijeće
na sjednici održanoj 19. srpnja 2018.godine, donosi
ovu

IZJAVU
O suglasnosti s provedbom projekta „Izgradnja
dječjeg vrtića „Anđeo čuvar“ u Brelima “ u sklopu
natječaja temeljem Pravilnika o provedbi mjere

Četvrtak 02. kolovoza 2018.

07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima« (Narodne novine broj 22/15) iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014 –2020 godine.
Korisnik potpore za navedeni projekt je Općina
Brela, Trg žrtava domovinskog rata 1.
Klasa:021-01/18-01/813
Urbroj: 2147703-02-01-18
Brela, 19.srpnja 2018.
Općinsko vijeće Općine Brela
Predsjednica
Vanja Sokol

Na temelju članka 86. i 87. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17),
Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici održanoj
19.srpnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU O IZRADI
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja groblja kod crkve sv. Jurja
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se izrada Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja groblja kod
crkve svetog Jurja, u daljnjem tekstu: Plan.
Članak 2.
Odlukom o izradi Plana određuje se:
-

pravna osnova za izradu i donošenje Plana;

-

razlozi za donošenje Plana;

-

obuhvat Plana;

-

sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana;

-

ciljevi i programska polazišta Plana;

-

popis sektorskih strategija, planova, studija
i drugih dokumenata propisanih posebnim
zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se
utvrđuju zahtjevi za izradu Plana;

-

način pribavljanja stručnih rješenja Plana;

-

popis javnopravnih tijela određenih posebnim
propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te
drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju
sudjelovati u izradi Plana;

-

planirani rok za izradu Plana, odnosno njegovih
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pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za
izradu Plana tijela i osoba određenih posebnim
propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti
pojedinog područja, duži od 30 dana;
-

izvori financiranja izrade Plana;

-

zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru,
odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja
Plana,

Pravna osnova za izradu Plana
Članak 3.
Pravna osnova za izradu i donošenje Plana su:
članci 86., 87., 88. i 89. Zakona o prostornom
uređenju (NN br. 153/13).
Razlozi za donošenje Plana
Članak 4.
Temeljni razlog izrade Plana je što je u
međuvremenu geodetska podloga na kojoj je
izrađen UPU usklađena sa stanjem na terenu.
Također, razlog za izradu Plana je potreba za
promjenom oblika pojedinih parcela koje bi se
trebale prilagoditi granicama parcela koje je Općina
Brela u međuvremenu otkupila.
Faznost izgradnje koja je bila propisana UPU-om
nije više u skladu s promjenom vlasništva pojedinih
parcela, pa je potrebno njihovo preoblikovanje.
Obuhvat Plana
Članak 5.
Područje obuhvata Plana obuhvaća cjelokupno
područje groblja kod crkve sv. Jurja, određeno PPU
općine Brela.
Granica obuhvata Plana ucrtana je na
topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5000
i sastavni je dio ove Odluke.
Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana
Članak 6.
U području obuhvata plana teren je u najvećoj
mjeri strm, u nagibu od sjevera prema jugu.
Izgrađeni dio groblja, stariji i noviji dio, izgrađeni
su u dobrom odnosu prema crkvi svetog Jurja.
Postojeća komunalna opremljenost je relativno
dobra.
Postoje vodovodne instalacije i niskonaponska
vodovodna mreža.
Postoji pristupna cesta do groblja.

Strana 185 - broj 4

Ciljevi i programska polazišta Plana
Članak 7.
Ciljevi i programska polazišta Plana obuhvaćaju:
- izrada grafičkog dijela Plana na geodetskim
podlogama ispravljenim prema stanju na
terenu;
- formiranje oblika i veličine pojedinih
parcela prema otkupljenom zemljištu;
- promjena faznosti izgradnje pojedinih
područja;
Popis sektorskih strategija, planova, studija
i drugih dokumenata propisanih posebnim
zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se
utvrđuju zahtjevi za izradu Plana
Članak 8.
Za izradu Plana ne predviđa se izrada posebnih
sektorskih startegija, planova, studija i drugih
dokumenata propisanih posebnim zakonima.
Način pribavljanja stručnih rješenja Plana
Članak 9.
Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja
ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog
planiranja propisane posebnim zakonom a sukladno
podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji
tijela i osoba određene posebnim propisima.
Popis javnopravnih tijela određenih posebnim
propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te
drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju
sudjelovati u izradi Plana
Članak 10.
Tijela i osobe određene posebnim propisima koji
daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane
dokumente) i drugi sudionici u izradi Plana na način
da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati
u izradi Prijedloga Plana. Ista tijela će biti pozvana
na javnu raspravu u postupku donošenja Plana.
Tijela i osobe iz ovog članka su:
VODOVOD d.o.o. Makarska
Obala kralja Tomislava 16/1
21300 Makarska
HRVATSKE VODE
Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje
dalmatinskih slivova
Odjel razvoja
Vukovarska 35
21000 Split
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MUP - PU SPLITSKO-DALMATINSKA
Sektor civilne zaštite
Trg hrvatske bratske zajednice 9
21000 Split
HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb
DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja
Poljička cesta bb
21000 Split
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
Županijski zavod za prostorno uređenje
Bihačka 1
21000 Split
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Splitu
Porinova 1
21000 Split
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu prirode
Runjaninova 2
10000 Zagreb
Planirani rok za izradu Plana, odnosno njegovih
pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za
izradu Plana tijela i osoba određenih posebnim
propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti
pojedinog područja, duži od 30 dana
Članak 11.
Rok izrade Plana iznosi 3 mjeseca od dana
donošenja Odluke.

Faza izrade i
donošenja

Nadležnost

Rok

Utvrđivanje prijedloga
Odluke o izradi
Izmjena i dopuna
Plana
Donošenje Odluke
o izradi Izmjena i
dopuna Plana
Objava Odluke
o izradi Izmjena
i dopuna Plana u
službenom glasilu
Obavjest javnosti o
izradi UPU-a

Općinski
načelnik

lipanj 2018.

Općinsko
Vijeće

lipanj 2018.

Nositelj izrade srpanj 2018.
plana

Nositelj izrade srpanj 2018.
plana
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Dostava Odluke
javnopravnim tijelima
radi dobijanja zahtjeva
za izradu Izmjena i
dopuna Plana
Utvrđivanje Prijedloga
Izmjena i dopuna
Plana i upućivanje
u postupak javne
rasprave
Objava javne rasprave
o Prijedlogu Izmjena
i dopuna Plana u
dnevnom tisku
Javna rasprava

Nositelj izrade srpanj 2018.
plana
Rok dostave
zahtjeva je 30
dana.

Izrada izvješća o
javnoj raspravi

Nositelj
izrade plana
i Izrađivač
plana
Općinski
načelnik

Utvrđivanje Nacrta
konačnog prijedloga
Izmjena i dopuna
Plana
Utvrđivanje Konačnog
prijedloga Izmjena i
dopuna Plana
Ishođenje mišljenja
i suglasnost
Ministarstva
Donošenja Izmjena i
dopuna Plana

Općinski
načelnik

kolovoz
2018.

Nositelj izrade kolovoz
plana
2018.

Nositelj izrade
plana,
Izrađivač
plana

Općinski
načelnik

Kolovoz/
rujan 2018.
Trajanje
Javnog uvida
je 8 dana
rujan 2018.

rujan 2018.

rujan 2018.

Nositelj izrade rujan 2018.
plana
Općinsko
Vijeće

rujan/listopad
2018.

Izvori financiranja izrade Plana
Članak 12.
Sredstva za izradu Plana osigurana su iz sredstava
proračuna općine Brela.
Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i
odgovarajućih posebnih geodetskih podloga
Članak 13.
Za potrebe izrade Plana osigurat će se propisane
podloge u mjerilu 1:1000 za cjelokupni obuhvat,
usklađene sa stanjem na terenu.
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru,
odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja
Plana.
Članak 14.
Tijekom izrade i donošenja Plana neće se
zabranjivati izdavanje akata kojima se odobravaju
zahvati u prostoru.
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Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Glasniku-službenom glasilu Općine
Brela“.
Klasa: 021-01/18-01/814			
Ur. broj:2147/03-3/1-18-01
Brela, 19.srpnja 2018.godine			
Općinsko vijeće Općine Brela
Predsjednica
Vanja Sokol

Na temelju članka 391. st.1. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj
94/96, 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. 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) i članka 32. Statuta Općine
Brela («Glasnik-službeno glasilo Općine Brela»
broj 1/13), Općinski vijeće Općine Brela na sjednici
održanoj 19.srpnja 2018. godine donijelo je
ODLUKU
Raspisati će se natječaj za prodaju nekretnine u
vlasništvu Općine Brela i to dijela čest.zem. 7676
k.o.Brela u Brelima, broj ZK uloška: 2538, površine
40m2, po početnoj cijeni od 1.228,16 kuna po m2,
prema Procjembenom elaboratu broj: 85/18 od
srpnja 2018.godine, izrađenom po stalnom sudskom
vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina,
Tonki Aljinović-Gojak, dipl.inž.građ. iz Makarske,
a prema tekstu natječaja koji je sastavni dio ove
Odluke.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Brela
da raspiše natječaj prema tekstu natječaja koji je
sastavni dio ove Odluke.
Klasa:021-01/18-01/815
Urbroj: 2147/03-01-18-01
Brela, 19. srpnja 2018.
Općinsko vijeće Općine Brela
Predsjednica
Vanja Sokol
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