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SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 13. telefonske sjednice Općinskog vijeća Općine Stankovci
od 11. (ponedjeljak) veljače 2019. godine
Dnevni red
1. Prijedlog odluke o promjeni
Stankovci,

investitora na građevinskoj dozvoli na dječji vrtić

Obrazloženje
Kod Ministarstva državne imovine je u tijeku postupak darovanja nekretnine oznake
č.z. 28/39 k.o. Stankovci, Općini Stankovci. Temeljem odredbi Uredbe o darovanju
nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske ( Narodne novine br. 95/18), potrebno je
priložiti i građevinsku dozvolu koja glasi na investitora: Općinu Stankovce.
Dječji vrtić Stankovci kao investitor je ishodio građevinsku dozvolu, KLASA: UP/I-36103/17-01/43, URBROJ: 2198/1-11-1/1-18-6 od 6. veljače 2017. godine za izgradnju novog
dječjeg vrtića.
Temeljem članka 127. Zakona o građenju ( Narodne novine br. 153/13 i 20/17) moguća je
promjena investitora, da u citiranoj građevinskoj dozvoli se promjeni investitor, tj. da
umjesto Dječjeg vrtića Stankovci, investitor bude Općina Stankovci.
Rješenje o promjeni investitora donosi Upravi odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i
komunalne poslove Ispostava Benkovac Zadarske županije, a koji kao privitak našem
zahtjevu traže i odluku Općinskog vijeća o promjeni investitora.
Ad1)
Jedinstveni upravni odjel je putem e – maila dostavio dnevni red svim vijećnicama i
vijećnicima, sa molbom da se isti i pismeno očituju o prijedlogu odluke.
Tijekom dana, 11. veljače 2019. g. je na e - mail: juo.opcina.stankovci@si.t-com.hr stiglo
pisano očitovanje kojom je glasano ZA prijedlog odluke od slijedećih vijećnica – vijećnika:
Ana Klarić Bubica, Marinko Baradić, Luka Perica, Živko Orlović, Jadranka Orlović, Ivana
Vunić, Borka Morić, Zvonimir Morić – Gluhaić i Damir Dubravica. Vijećnik Marko Savić je
istoga dana u 13:15 sati nazvao telefonom te je glasao isto ZA prijedlog odluke.
Sa deset glasova ZA donijeta je ODLUKA o promjeni investitora Dječjeg vrtića Stankovci.
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Predsjednica Općinskog vijeća
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