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Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11 i 90/11) i članka 28. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10
– pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 40. sjednici održanoj 13. prosinca
2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
(«Službeni glasnik Općine Milna», broj 8/10, 7/12)
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu («Službeni glasnik Općine Milna», broj 8/10, 7/12)
u članaku 6., stavku 5. brišu se riječi: „iz članka 2. ove Odluke“.
Članak 2.
Članak 8., alineja 5. (IV zona) se mijenja i tako izmijenjena glasi:
„Ostala područja Općine Milna koja se nalaze izvan grañevinskih područja utvrñenim
važećim Prostornim planom ureñenja Općine Milna i područja morskog dijela pomorskog
dobra na području akvatorija Općine Milna.“
Članak 3.
Članak 9., alineja 4. (Četvrta kategorija) se mijenja i tako izmijenjena glasi:
„Ostali objekti – otvoreni bazeni, otvorena igrališta, kupališta, sunčališta, trim staze, golf
igrališta, biciklističke staze, karting staze, piste, ceste, sidrišta, turistička privezišta i ostale
nespecifične zgrade, a obračunavaju se po m2 (metru kvadratnom) grañevine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Milna».
KLASA: 350-06/12-01/09
URBROJ: 2104/03-02-02/1-12-1
Milna, 13. prosinca 2012. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikša Hržić, v.r.

Na temelju članka 10. i 49. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom
pomorskom prometu («Narodne novine», broj 33/06, 38/09, 87/09 i 18/11), članka 28.
Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst)
Općinsko vijeće Općine Milna na 39. sjednici održanoj 12. rujna 2012. godine donijelo je
ODLUKU
o dodatnim putovanjima u linijskom obalnom pomorskom prometu
na državnoj liniji 9601 Split – Rogač (Stomorska) – (Milna)
I
Temeljem Odluke o davanju prethodne suglasnosti za dodatni prijevoz na državnoj
brzobrodskoj liniji 9601 koju je donijelo Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski
promet 11. rujna 2012. godine, Općinsko vijeće Općine Milna donosi Odluku o dodatnim
putovanjima na predmetnoj državnoj liniji kojima će se pomorski povezati naselje Milna.

II
Financiranje dodatnih putovanja iz točke I ove Odluke planirano je na kontu 32999
Proračuna Općine Milna za 2012. godinu u iznosu od 750.000,00 kuna, kao prihodi potpore
Splitsko-dalmatinske županije putem Programa sufinanciranja potpora brzobrodskih linija u
Splitsko-dalmatinskoj županiji.
III
Općinski načelnik će sa brodarom sa kojim je Agencija za obalni linijski pomorski
promet zaključila Ugovor zaključiti Ugovor o dodatnim putovanjima u linijskom obalnom
pomorskom prometu na državnoj brzobrodskoj liniji broj 9601 pod istim uvjetima pod kojima
je i Agencija zaključila ugovor.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljenja u «Službenom
glasniku Općine Milna».
KLASA: 342-01/12-01/16
URBROJ: 2104/03-02-01/1-12-2
Milna, 12. rujna 2012. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikša Hržić, v.r.

Temeljem članka 42. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne )
samouprave pročišćeni tekst NN 117/1993. do 73/2008. ), suglsnosti Ministarstva financija (
NN 59/01 ),Općinsko vijeće Općine Milna na sjednici održanoj dana 13. prosinca
2012.godine, donio je
ODLUKU
o prijenosu u cijelosti poslova utvrñivanja i naplate općinskih poreza
I
U cijelosti se prenose poslovi utvrñivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi
naplate svih općinskih poreza na Poreznu upravu i to
- porez na potrošnju
- prirez porezu na dohodak
- porez na kuće za odmor
- porez na tvrtku ili naziv
- porez na korištenje javnih površina
II
Porezna uprava vršiti će utvrñivanje poreza po osnovi podataka kojima raspolaže, podataka
koje su dužni u skladu sa zakonom dostaviti porezni obveznici i podataka koje su dužne dostaviti
nadležne općinske službe.
III
Porezna uprava će do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Milna dostavljati zbirna
izvješća o utvrñenim i naplaćenim porezima iz točke 1. ove Odluke.
IV
Poreznoj upravi za obavljanje poslova pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno
naplaćenih prihoda.
V

Nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda ( FINA ) da ovu
naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati na žiroračun Državnog proračuna do zadnjeg dana u
mjesecu za protekli mjesec.
VI
U slučaju opoziva suglasnosti Ministarstva financija, odluka je na snazi do 31. prosinca
godine u kojoj je suglasnost izdana.
VII
Ova Odluka objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Milna”, a primjenjuje se od 01.
siječnja 2013. godine.
KLASA: 410-01/12-01/03
URBROJ: 2104/03-02-02/1-12-1
Milna, 13. prosinca 2012. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikša Hržić, v.r.

Na temelju stavka 3., članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj samoupravi («NN», broj 86/08), Općinski načelnik donosi:
IZMJENE I DOPUNE
PRAVILNIKA
O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA OPĆINE MILNA
(«Službeni glasnik Općine Milna», broj 8/10 i 4/11)
Članak 1.
U članku 8., radno mjesto opisano pod rednim brojem 5. «UPRAVITELJ VLASTITOG
POGONA“ briše se.
U istom članku pod rednim brojem 5. utvrñuje se radno mjesto kako slijedi :

„
Redni broj: 5
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija:
III
Podkategorija: Viši referent
Klasifikacijski rang:
9.
Naziv:
VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I GOSPODARSTVO

Stručno znanje:
- Sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke ekonomskog ili
tehničkog smjera
- Najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- Položen državni stručni ispit,
- Poznavanje rada na računalu,
- Organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine.
Opis poslova:
Poslovi radnog mjesta
Sudjeluje u izradi nacrta odluka i
općih
akata
iz
područja
komunalnog
gospodarstva,
zaštite okoliša i energetske
učinkovitosti
(Programi
održavanja i grañenja objekata i
ureñaja
komunalne
infrastrukture,
upravljanja
pomorskim dobrom i drgi
programi iz područja djelokruga)
Provodi odluke i opće akte iz
područja
komunalnog
gospodarstva, zaštite okoliša i
energetske
učinkovitosti
posebno vodeći računa o
održavanju objekata i ureñaja
komunalne
infrastrukture
u
stanju funkcionalne ispravnosti.
Tijekom obavljanja ovih poslova
koordinira rad pravnih i fizičkih
osoba koje obavljaju pojedine
komunalne djelatnosti, a kojima
je Općina Milna povjerila te
poslove (Komunalno društvo,
koncesionar poslova održavanja
javne rasvjete, koncesionar za
odvoz komunalnog i glomaznog
otpada, izvoñači radova i drugi).
Ove poslove obavlja u suradnji
sa komunalnim redarom.
Vrši koordinaciju sa javnim
tijelima i pravnim osobama u
čijoj nadležnosti je izgradnja i
održavanje
infrastrukture
i
drugih javnih prostora od
interesa za Općinu Milna
(telekomunikacije,
elektrodistributivna
mreža,
državne i županijske ceste, luke
i pomorsko dobro i dr.).
Sudjeluje
u
pripremama,
organizaciji
i
praćenju
ostvarivanja izradnje objekta
komunalne
infrastrukture
i
ostalih kapitalnih projekta koji se
djelomično
ili
u
cijelosti
financiraju iz pororačuna Općine
Milna.
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Vrši praćenje, analiziranje i
pripremanje
mjerila
za
utvrñivanje komunalnih naknada
iz
kojih
se
osiguravaju
namjenska
sredstva
za
izgradnju i održavanje objekata i
ureñaja
komunalne
infrastrukture.
Vodi poslove evidencije ulica i
kućnih brojeva. U obavljanju
ovih poslova surañuje sa
katastrom.
Obavlja
poslove
ureñenja
prometa na području Općine te
poslove koji proizlaze iz Odluke
o
nerazvrstanim
cestama
Općine Milna.
Utvrñuje
nove
obveznike
komunalne
naknade,
komunalnog doprinosa i drugih
naknada i poreza (naknade za
priključenje
na
komunalnu
infrastrukturu,
grobljanska
naknada i dr.). Za iste prikuplja
potrebne podatke radi unosa u
sustav naplate. Sudjeluje u
poslovima ažuriranja podataka
postojećih obveznika. Podatke
za nove obveznike komunalne
naknade
proslijeñuje
koncesionaru Michieli Tomić
d.o.o.. Ove poslove obavlja u
suradnji sa računovodstvenim
referentom Općine.
Vodi
potrebne
evidencije
korisnika javnih površina
Provodi postupke bagatelne
nabave
iz područja svog
djelokruga, a prema Procesu
nabave bagatelnih vrijednosti
koje je odobrio načelnik. O tome
vodi potrebne evidencije o
zaključenim
ugovorima
i
narudžbenicama. Sudjeluje u
postupcima javne nabave za
ugovaranje nabave roba, radova
i usluga iz područja komunalnog
gospodarstva
U suradnji sa komunalnim
redarom organizira i koordinira
poslove otkrivanja i prijave
bespravne gradnje.
Obavlja i druge poslove po
nalogu Načelnika.
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„
Članak 2.
U članku 8., radno mjesto opisano pod rednim brojem 6. «KOMUNALNI RADNIK“
briše se.

U članku 8., radno mjesto opisano pod rednim brojem 7. «GROBAR“ briše se.
Radno mjesto opisano pod brojem 8 postaje pod brojem 6, radno mjesto opisano pod
brojem 9 postaje pod brojem 7, radno mjesto opisano pod brojem 10 postaje pod brojem 8.
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Milna stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku
Općine Milna.
KLASA: 022-07/12-01/3
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-12-1
Milna, 24. prosinca 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.

Na temelju članka 207. Zakona o vodama («NN», broj 153/09) i članka 58. Statuta
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst), načelnik
Općine Milna dana 3. rujna 2012. godine donosi
Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti ma Odluku o izmjeni Odluke o
načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga
I
Daje se prethodna suglasnost Vodovod-u Brač d.o.o., Supetar na Odluku o izmjeni
Odluke o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga od 9. rujna 2012. godine, temeljem
prijedloga koji je donijet na 63. sjednici Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar, održanoj
17. kolovoza 2012. godine.
II
Odluka o izmjeni Odluke o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga sastavni je dio
ovog Zaključka.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 325-01/12-01/11
URBROJ: 2104/03-01/1-12-2
Milna, 3. rujna 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.
Na temelju članka 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom Planu
(«Naroden novine», broj 114/10) načelnik Općine Milna dana 11. prosinca 2012. godine
donosi
ODLUKU
o osnivanju Povjerenstava za popis imovine i obveza, datumu popisa
i rokovima za obavljanje popisa i dostavljanja izvještaja

Članak 1.
Općina Milna će zaključno sa stanjem na dan 31. prosinca 2012. godine izvršiti
redoviti godišnji popis imovine i obveza i to:
1.
2.
3.

dugotrajne nefinancijske imovine - po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i
otpisana) te drugim potrebnim podacima;
kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i roba, sitni
inventar) – po vrsti, količini i vrijednosti;
financijske imovine i obveza – (stanje novca na poslovnom računu i blagajni,
potraživanja za prihode poslovanja, potraživanja od prodaje nefinancijske
imovine, obveze za rashode poslovanja, obveze za nabavu nefinancijske imovine
i drugo).

Članak 2.
Za obavljanje popisa imovine i obveza iz članka 1. ove Odluke (točke 1. i 2.) imenuje
se slijedeće povjerenstvo:
1. Ivan Poklepović, predsjednik
2. Karmela Rakel, član
3. Mario Galić, član.

Članak 3.
Za obavljanje popisa imovine i obveza iz članka 1. ove Odluke (točka 3.) imenuje se
slijedeće povjerenstvo:
1. Lucija Gunjača, predsjednik
2. Nikola Buzolić, član
3. Anka Brkuljić, član.
Članak 4.
Utvrñuje se rok za obavljanje popisa imovine i obveza u trajanju od 20. prosinca
2012. godine do 20. siječnja 2013. godine.
Članak 5.
Imenovana povjerenstva iz članka 2. i 3. ove Odluke obvezna su sastaviti izvještaje
na temelju popisnih lista i svojih zapažanja te ista predati Općinskom načelniku najkasnije do
31. siječnja 2013. godine.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Milna.
Klasa: 406-01/12-01/03
Ur.broj: 2104/03-01-01-01/1-12-1
Milna, 11. prosinca 2012.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frana Lozić, v.r.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» broj 33/01., 61/01.,129/05., 109/07.,/125/08. i 36/09.), članka 58. Statuta
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst) i Odluke o
sufinanciranju članarine za polaznike karate škole K.K. «Karate Dojo Brač» donosim
ODLUKU
o prijenosu sredstava K.K. »Karate Dojo Brač«

I
K.K. »Karate Dojo Brač« iz Supetra odobrava se prijenos sredstava u iznosu od
2.400,00 kuna u svrhu sufinanciranja članarine za polaznike karate škole sa područja Općine
Milna za razdoblje SIJEČANJ - LIPANJ 2012. godine.
II
Označena sredstva osiguravaju se u Proračunu Općine Milna za 2012. godinu i
Programom javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Milna za 2012. godinu.
KLASA: 621-01/11-01/01
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-12-4
Milna, 01. listopada 2012.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» broj 33/01., 61/01.,129/05., 109/07.,/125/08. i 36/09.), članka 58. Statuta
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst) i Odluke o
sufinanciranju Ciciban sportskog programa, donosim
ODLUKU
o prijenosu sredstava za sufinanciranje Ciciban sportskog programa
za studeni 2012. godine
I
Marini Restović, voditeljici sporskog programa Ciciban, za mjesec studeni 2012.
godine odobrava se prijenos sredstava u iznosu od 900,00 kn u svrhu sufinanciranja cijene
programa za petnaestoro djece, a sve prema popisu koji je imenovana dostavila Općini
Milna.

II
Označena sredstva osiguravaju se u Proračunu Općine Milna za 2012. godinu, Razd
1., Gl.1, Prog.12, Akt.A010003.
KLASA: 621-01/12-01/01
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-12-15
Milna, 11. prosinac 2012.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» broj 33/01., 61/01.,129/05., 109/07.,/125/08. i 36/09.), članka 58. Statuta
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst) i Odluke o
sufinanciranju Ciciban sportskog programa, donosim
ODLUKU
o dodjeli financijske pomoći Sveučilištu u Splitu

za projekt »Grañanin kao subjekt EU demokracije – lokalni izbori 2013.g.
u Splitsko-dalmatinskoj županiji«
I
Sveučilištu u Splitu dodjeljuje se financijska pomoć u visini iznosa od 3.000,00 kn u
svrhu realizacije projekta »Grañanin kao subjekt EU demokracije – lokalni izbori 2013.g.
u Splitsko-dalmatinskoj županiji«.
.
II
Označena sredstva osiguravaju se u Proračunu Općine Milna za 2012. Godinu i biti
će uplaćena na poslovni račun Sveučilišta u Splitu, broj: 2330003-1100025103 (poziv na broj
200) otvorenog kod Splitske banke d.d.

KLASA: 402-07/12-01/22
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-12-2
Milna, 24. prosinac 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» broj 33/01., 61/01.,129/05., 109/07.,/125/08. i 36/09.), članka 58. Statuta
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst), donosim
ODLUKU
o prijenosu sredstava Udruzi za mali nogomet - Split
I
Na ime sufinanciranja troškova malonogometne ekipe »Milna« iz Milne odobrava se
prijenos sredstava u iznosu od 3.620,00 kuna. Označena sredstva biti će doznačena na
poslovni račun Udruge za mali nogomet – Split iz Splita.
II
Označena sredstva osiguravaju se u Proračunu Općine Milna za 2012. godinu, Razd
1., Gl.1, Prog.12, Akt.A010001.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Milna.
KLASA: 620-02/12-01/03
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-12-2
Milna, 29. studeni 2012.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.

IZDAVAČ: OPĆINA MILNA , SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Tehnički urednik: Frane Lozić
Odgovorni urednik: Lucija Gunjača

