REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MILNA

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE MILNA
Broj: 6/13

Milna, 21. svibnja 2013. godine
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj
6/10-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Milna na 42. sjednici održanoj 8. travnja 2013.
godine donijelo je

ODLUKU
o realizaciji projekta izgradnje solarnih elektrana
na području Općine Milna

I
Izgradnja solarnih elektrana na području Općine Milna kao obnovljivih izvora
energije od razvojnog je značaja za Općinu Milna.
II
Slijedom konstatacije iz točke I ove Odluke Općina Milna prihvaća ponudu tvrtke
TERMINUS d.o.o., Ksaver 44 iz Zagreba, Klasa: 310-03/13-01/03, Ur.broj: 2104/03-01-01/113-1 od 3. travnja 2013. godine za realizaciju prvog referentnog projekta izgradnje solarnih
elektrana na području Općine Milna ukupne snage do 2MW.
III
Ovlašćuje se Frane Lozić, načelnik Općine Milna da sa tvrtkom TERMINUS d.o.o. iz
Zagreba zaključi ugovor prema ponudi iz članka II ove Odluke uz brisanje stavka 4. članka
6. prijedloga ugovora, odnosno uz brisanje riječi: „ Ukoliko ovaj Ugovor ne bi bio realiziran iz
bilo kojeg razloga koji leži na strani Općine Milna, općina Milna obvezuje se novoosnovanoj
tvrtci SUNEL d.o.o. u roku od 30 dana od dana primitka pisanog zahtjeva u tome smislu,
izvršiti povrat uloženih sredstava za prvu fazu projekta iz stavka drugog ovog članka.“
Navedeni prijedlog Ugovora iz ponude je sastavni dio ove Odluke.
IV
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u «Službenom
glasniku Općine Milna».
KLASA: 310-03/13-01/03
URBOJ: 2104/03-02-02/1-13-2
Milna, 8. travnja 2013. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikša Hržić, v.r.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («NN», broj 87/08) i članka 28. Statuta
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Milna na 42. sjednici održanoj 8. travnja 2013. godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o donošenju Financijskog izvještaja
za razdoblje od 1. siječnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine

I
Donosi se Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2012. godine do 31.
prosinca 2012. godine
II
Predmetno Izvješće sastavni je dio ovog Zaključka.
III
Ovaj Zaključak biti će objavljen u «Službenom glasniku Općine Milna».
Klasa: 400-02/13-01/03
Ur. broj: 2104/03-02-02/1-13-1
Milna, 8. travnja 2013. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikša Hržić,v.r.
Na temelju članka 35 b. St. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» br. 33/1, 60/01, 129/07, 125/08 i 36/09) te članka 28. Statuta Općine
Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Milna na 42. sjednici održanoj 8. travnja 2013. godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Načelnika Općine Milna
za razdoblje od 1. siječnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine
I
Prihvaća se Izvješće o radu Načelnika Općine Milna za razdoblje od 1. siječnja
2012. godine do 31. prosinca 2012. godine
II
Predmetno Izvješće sastavni je dio ovog Zaključka.
III
Ovaj Zaključak biti će objavljen u «Službenom glasniku Općine Milna».
Klasa: 022-06/13-01/04
Ur. broj: 2104/03-02-02/1-13-1
Milna, 8. travnja 2013. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikša Hržić,v.r.

Temeljem odredbi članka 35., 280. do 296. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima («NN», broj 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09 i 153/09), u vezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («NN», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 21. Odluke o
raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Milna («Službeni glasnik Općine
Milna», broj 7/08) i članka 28. i 98. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna»,
broj 6/10 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Milna na 42. sjednici održanoj 8. travnja
2013. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju prava grañenja na k.č. 1683 k.o. Milna
u korist Zadruge «Milna» - Milna
I
Utvrñuje se:
-

-

-

da je Općina Milna vlasnik nekretnine oznake k.č. 1683 k.o. Milna, površine 16.114
m2, upisane u z.k.ul.br. 1223 k.o. Milna;
da se gore navedena nekretnina svojim pretežitim dijelom prema Prostornom planu
ureñenja Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 5/07) nalazi unutar
grañevinskog područja naselja (GPN) Milna, površine isključive namjene sportsko
rekreacijske (SRC «Bregana»-sportsko rekreacijski centar R1), a manjim dijelom
unutar površine mješovite (pretežito stambene) namjene;
da je Zadruga «Milna» iskazala interes za izgradnju uljare na gore navedenoj lokaciji i
to u dijelu č.z. 1683 k.o. Milna koji se nalazi unutar površine mješovite (pretežito
stambene) namjene, kao i da je zahtjevu za ishodovanje odgovarajućih odobrenja za
gradnju nužno priložiti dokaz o vlasništvu ili drugoj pravnoj osnovi kao dokaz da se
ima pravo graditi na nekretnini na kojoj je namjeravana gradnja uljare;
da je izgradnja uljare na predmetnoj lokaciji u interesu razvoja zadrugarstva i u
interesu općeg gospodarskog napretka grañana Općine Milna;
da je Zadruga «Milna» javna institucija i da djeluje u interesu općeg dobra zadrugara;
da je Općinsko vijeće Općine Milna 2006. godine donijelo zaključak pokojemu će se
dio predmetne nekretnine ustupiti Zadruzi «Milna» u svrhu izgradnje uljare.

II
Sukladno utvrñenjima iz točke I ove Odluke osnovati će se pravo grañenja na
nekretnini k.č. 1683 k.o. Milna u dijelu koji se po PPUO Milne nalazi unutar površine
mješovite (pretežito stambene) namjene, u površini od cca 1.920 m2 u obliku i površni kako
bude utvrñeno parcelacijskim elaboratom i lokacijskom dozvolom, u korist Zadruge «Milna»,
21405 Milna o. Brač, OIB: 38435803212, kao nositelja prava grañenja, a radi izgradnje
uljare, bez naknade.
Meñusobni odnosi uredit će se ugovorom o osnivanju prava grañenja.
III
Pravo grañenja iz točke III ove Odluke osniva se bez vreemenskog ograniučenja.
Osnovano pravo grañenja prestaje pod uvjetima i na način propisan Zakonom.
IV
Zadruga «Milna» ovlaštena je samostalno i o svom trošku formirati grañevnu
česticu za izgradnju uljare, u svemu prema parcelacijskom elaboratu i lokacijskoj
dozvoli pretpostavljane nove katastarske oznake k.č. 1683/2 k.o. Milna i na njoj upisati
pravo grañenja.
V
U svemu što nije ureñeno ovom Odlukom neposredno će se primjenjivati
odgovarajuće odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
VI

Ovlašćuje se načelnik Općine Milna za potpisivanje Ugovora o pravu grañenja,
sastavljenog prema utvrñenjima iz ove Odluke.
VII
Za provedbu ove Odluke ovlašćuje se i zadužuje Jedinstveni upravni odjel Općine
Milna.
VIII
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i prijenosu
prava grañenja na k.č.. 1683 k.o. Milna u korist Zadruge „Milna“, Klasa: 320-01/12-01/05 od
4. listopada 2012. godine.
IX
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u «Službenom
glasniku Općine Milna».
KLASA: 320-01/13-01/07
URBROJ: 2104/03-02-02/1-12-1
Milna, 8. travnja 2013. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikša Hržić,v.r.

Na temelju članka 28. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Milna na 42. sjednici održanoj 8. travnja 2013.
godine donijelo je
ODLUKU
o visini ulaganja i naplati zakupnine za poslovni prostor
č.zgr. 346 k.o. Milna
I
Ljekarni „Vujnović“ priznaju se ulaganja na ureñenju poslovnog prostora č. zgr.
346 k.o. Milna na lokaciji Blataška riva prema specifikaciji priloženih računa za
obavljene radove u visini iznosa od 255.159,25 kuna.
II
Ugovorom o zakupu poslovnog prostora utvrñena je mjesečna zakupnina u iznosu od
3.000,00 kuna. Novčana sredstva u visini ulaganja iz točke I ove odluke kompezirati će se s
mjesečnom zakupninom.
III
Ovlašćuje se Frane Lozić, načelnik Općine Milna da u skladu sa ovom odlukom
zaključi ugovor s ljekarnom „Vujanović“ vlasnice Simone Vujanović.
.
IV

Zaključak o visini ulaganja i naplati zakupnine za poslovni prostor č.zg. 346 k.o. Milna
od 4. listopada 2012. godine stavlja se izvan snage.
V
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u «Službenom
glasniku Općine Milna».
KLASA: 372-03/12-01/07
URBOJ: 2104/03-02-02/1-13-1
Milna, 8. travnja 2013. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikša Hržić,v.r.

Na temelju članka 5. Stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08), Općinski načelnik Općine
Milna donosi slijedeće
RJEŠENJE
o rasporedu
1. ANAMARIA ROŠIN, CSS, dipl. povjesničar umjetnosti – prof.engleskog jezika,
koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, rasporeñuje se na
radno mjesto „PRIVREMENA RAVNATELJICA CENTRA ZA KULTURU MILNA“,
na neodreñeno radno vrijeme u Centru za kulturu Milna.
2. Imenovana će započeti s radom dana 1. travnja 2013. godine.
3. Službenica iz točke 1. ovog Rješenja položila je državni ispit.
4. Koeficijent za obračun plaće iznosi 1,96 uvećan za godine radnog staža.

Obrazloženje
Izmeñu načelnika Općine Milna Frane Lozića i Splitsko-dalmatinske županije,
zastupane po pročelniku Ureda župana Tomislavu Poliću, dipl. Iur, zaključen je Sporazum o
prijamu Anemarije Rošin, dipl. umjetnosti – prof.engleskog jezika, u službu na neodreñeno
radno vrijeme u Centru za kulturu Milna.
Temeljem preuzetih obveza iz citiranog Sporazuma, Općina Milna dužna je donijeti
rješenje o rasporedu, pa je sukladno tome imenovana rasporeñena na upražnjeno radno
mjesto privremene ravnateljice Centra za kulturu Milna, temeljem Odluke Općinskog vijeća
Općine Milna.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba načelniku u roku 15 dana od uručenja
istog.
KLASA: 612-01/13-01/03
URBROJ: 2104/03-01-01/1-13-1
Milna, 30. ožujka 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.

Na temelju članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“,
broj 6/10-pročišćeni tekst i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Milna za 2013.
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 10/12 ), Načelnik Općine Milna 17. svibnja 2013. donio
je
ODLUKU
o preraspodjeli dijela sredstava Proračuna Općine Milna za 2013. godinu
u Programu gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture
Općine Milna u 2013. godini
I
Odobrava se preraspodjela sredstava Proračuna Općine Milna za 2013. godinu na
teret Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture Općine Milna za 2013.
godinu Aktivnost A 119011: K010101 Javne površine, Konto 426451 (Izrada projektne i
ostale dokumentacije rekonstrukcije dijela obalnog pojasa luke Milna Blataška Riva-ŽaloKažot).
u iznosu od 35.000,00 kn, a u korist novootvorenog konta Proračuna Općine Milna za 2013.,
broj konta: 42128 (K010101 A119011) dodatna ulaganja na objektu autobusne čekaonice u
Ložišću, a konto 426451 se umanjuje za navedeni iznos.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Milna“.
KLASA: 400-01/13-01/03
URBROJ: 2104/03-01-01/1-13-1
Milna, 20. svibnja 2013. 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 Ugovora o
sufinanciranju, Klasa: 620-02/13-01/02, donosim
Z A K LJ U Č A K
o prijenosu sredstava za sufinanciranje sportskog programa NK »Jadran«
za siječanj, veljača i ožujak 2013. godine

I
Nogometnom klubu »Jadran« za mjesece siječanj, veljača i ožujak 2013. godine
odobrava se prijenos sredstava u iznosu od 4.725,00 kn u svrhu sufinanciranja cijene
članarine programa, a sve prema popisu polaznika koji je imenovani dostavio Općini Milna.

II
Označena sredstva osiguravaju se u Proračunu Općine Milna za 2013. godinu, a
dodjeljuju se temeljem Ugovora o sufinanciranju od 21. ožujka 2013. godine.

KLASA: 620-02/13-01/02
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-13-3
Milna, 24. travnja 2013.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.
Na temelju članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 58. Statuta
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst) i članka 2.
Programa javnih potreba udruga i drugih neprofitabilnih organizacija Općine Milna za 2013.
godinu, donosim
ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijenos sredstava
Pjevačkom društvu «Mrduja»
I
I
Daje se suglasnost na prijenos sredstava Pjevačkom društvu Mrduja u iznosu
8.000,00 kuna sa konta 381, Aktivnost: A115008 – Pjevačko društvo Mrduja. Proračuna
Općine Milna za 2013. godinu.
II
Označena sredstva doznačiti će se na poslovni račun pjevačkog društva «Mrduja».
III
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Milna“
KLASA: 612-03/13-01/03
URBROJ: 2104/03-01-01/1-13-2
Milna, 9. svibnja 2013. 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 Ugovora o
sufinanciranju članarine, donosim
ODLUKU
o prijenosu sredstava za sufinanciranje Ciciban sportskog programa
za travanj 2013. godine
I
Marini Restović, voditeljici sporskog programa Ciciban, za mjesec travanj 2013.
godine odobrava se prijenos sredstava u iznosu od 2.000,00 kn u svrhu sufinanciranja cijene
programa za 25 djece, a sve prema popisu koji je imenovana dostavila Općini Milna.
II

Označena sredstva osiguravaju se u Proračunu Općine Milna za 2013. godinu, Razd
1., Gl.1, Program 112, Aktivnost A112003.
KLASA: 621-01/13-01/01
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-13-10
Milna, 13. svibanj 2013.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 Ugovora 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
2.800,00 kuna u svrhu sufinanciranja članarine za polaznike karate škole sa područja Općine
Milna (12 djece) za razdoblje ožujak - travanj 2013. godine.
II
Označena sredstva osiguravaju se u Proračunu Općine Milna za 2013. godinu, Razd
1., Gl.1, Program 112, Aktivnost A112003.
KLASA: 621-01/13-01/02
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-12-4
Milna, 1. svibnja 2013.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.
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