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Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona 
o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 
29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19), članka 28. 
Statuta Općine Milna (“Službeni glasnik Općine 
Milna” broj 12/22 -pročišćeni tekst) Općinsko 
vijeće Općine Milna na svojoj 10. sjednici 
održanoj dana  08. prosinca 2022. godine, 
donijelo je  
 

ODLUKU  
o davanju prethodne suglasnosti na  

Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Dječjeg vrtića Milna 

 
Članak 1. 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg 
vrtića Milna u tekstu kojeg je predložila v.d. 
ravnateljica dana 30. studenog 2022. godine. 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Milna". 
 
KLASA: 601-01/22-01/08 
URBROJ: 2181-32-02/1-22-2 
U Milni, 8. prosinca 2022. godine  

 
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG 
VIJEĆA OPĆINE MILNA 
Josipa Filipić, v.r. 
 
 

Na temelju članka 28. Statuta Općine 
Milna („Službeni glasnik Općine Milna", broj 
12/22 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće na 
svojoj 10. sjednici Općinskog vijeća dana 08. 
prosinca 2022. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
o 

usvajanju Plana djelovanja u području 
prirodnih nepogoda za 2023. godinu 

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Milna donosi 
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 
za 2023. godinu koju je izradio Alfa atest d.o.o. 
iz Splita. Predmetni Plan djelovanja u području 
prirodnih nepogoda za 2023. godinu sastavni 
je dio ove Odluke. 

 
Članak 2. 

Ova Odluka Stupa na snagu osmog 
dana od dane objave u „Službenom glasniku 
Općine Milna“, a zajedno s Planom biti će 
objavljena na službenoj web stranici Općine 
Milna. 

KLASA: 810-03/22-01/01 
URBROJ: 2181-32-02/1-22-3 
Milna, 08. prosinca 2022. godine  

 
PREDSJEDNICA OV 
Josipa Filipić 
 
 

Na temelju članka 5. stavak 2. Zakona 
o financiranju političkih aktivnosti, izborne 
promidžbe i referenduma (Narodne novine br. 
29/19 i 98/19) i članka 28. Statuta Općine Milna 
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 12/22-
pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Milna 
na 10.  sjednici održanoj dana 8. prosinca 2022. 
godine, donosi 

 
O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za financiranje 
političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Milna i članova 
Općinskog vijeća Općine Milna izabranih s 

liste grupe birača za 2023. godine 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos 
sredstava za financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću i članova 
Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača 
za 2023. godinu, a koja se osiguravaju u 
proračunu Općine Milna te njihova raspodjela 
za 2023. godinu. 

Članak 2. 

U proračunu Općine Milna za 2023. 
godinu osigurana su sredstva za financiranje 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću i članova Općinskog vijeća izabranih s 
liste grupe birača u iznosu od 132,72 € po 
vijećniku godišnje.   

Članak 3. 

Pravo na financiranje iz sredstava 
Proračuna imaju političke stranke koje imaju 
člana u Općinskom vijeću i članovi Općinskog 
vijeća izabrani s liste grupe birača. 

Članak 4. 

Sredstva iz članka 2. ove Odluke 
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki 
iznos sredstava za svakog člana Općinskog 
vijeća tako da pojedinoj političkoj stranci 
pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih 
članova u trenutku konstituiranja Općinskog 
vijeća.  

Za svakog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola političkim strankama i 
članovima Općinskog vijeća izabranim s liste 
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grupe birača pripada pravo na naknadu u visini 
10% iznosa predviđenog po svakom članu 
Općinskog vijeća.  

Ukoliko pojedinom članu Općinskog 
vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća 
prestane članstvo u političkoj stranci, financijska 
sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 
1. ovog članka ostaju političkoj stranci kojoj je 
član Općinskog vijeća pripadao u trenutku 
konstituiranja Općinskog vijeća.  

Ukoliko član Općinskog vijeća izabran s 
liste grupe birača nakon konstituiranja 
Općinskog vijeća postane član političke stranke 
koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za 
redovito godišnje financiranje iz općinskog 
proračuna ostaju tom članu izabranom s liste 
grupe birača.  

Članak 5. 

Za svakog člana Općinskog vijeća 
utvrđuje se iznos od 132,72 €. Za svakog člana 
Općinskog vijeća podzastupljeg spola utvrđuje 
se pravo na dodatak naknade u iznosu od 13,28 
€.  

Članak 6. 

Političkim strankama zastupljenim u 
Općinskom vijeću i članovima Općinskog vijeća 
izabranim s liste grupe birača raspoređuju se 
sredstva osigurana u proračunu za 2023. 
godinu na način utvrđen u članku 4. ove Odluke 
prema sljedećoj tablici:  

Naziv 
političke 
stranke/ 
ime i 
prezime 
člana 
izabranog 
s liste 
grupe 
birača 

Ukupa
n broj 
članov
a 

Br
oj 
čla
no
va 
po
dz
ast
upl
jen
og 
sp
ola 
(m
uš
kar
ci) 

Iznos 
sredstav
a 
razmjera
n broju 
članova 

Dodatak 
za 
članove 
podzastu
pljenog 
spola 

Ukup
an 
iznos 
sreds
tava 

Hrvatska 
demokrats
ka 
zajednica 
(HDZ) 

2 1 265,45 € 13,28 € 278,7
3 € 

Socijaldem
okratska 
partija 
Hrvatske 
(SDP) 

4 2 530,90 € 26,55 € 557,4
5 € 

Član OV-a 
izabran s 
liste grupe 
birača 
Darko 
Marinivić) 

3 1 398,17 € 13,28 € 411,4
5 € 

Ukupno 
 

    1.242
,63 € 

Članak 7. 

Sredstva iz članka 6. ove Odluke 
doznačit će se na žiro račun političke stranke 
odnosno na poseban račun člana Općinskog 
vijeća izabranog s liste grupe birača 
tromjesečno u jednakim iznosima. Političke 
stranke odnosno članovi Općinskog vijeća 
izabrani s liste grupe birača dužni su dostaviti 
broj žiro-računa za redovito financiranje svoje 
djelatnosti Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Milna. 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i biti će objavljena u „Službenom 
glasniku Općine Milna“. 

 

KLASA: 006-01/22-01/02 
URBROJ: 2181-32-02/1-22-1 
Milna, 8. prosinca 2022. godine 
 
PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josipa Filipić, v.r. 

 
 Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona 
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 
22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 
141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 
152/14., 81/15. – pročišćeni tekst i 94/17 – 
pročišćeni tekst), članka 28. Statuta Općine 
Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 
12/22 – pročišćeni tekst),  članka 13. stavka 4. 
Odluke o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine 
Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 
8/19), i Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni 
ponuda za prodaju čes.zem. 1523/9 k.o. Milna 
od 24. studenog 2022. godine, Općinsko vijeće 
Općine Milna na 10. sjednici održanoj 8. 
prosinca 2022., donijelo je 
 

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

kupnju nekretnine  
u vlasništvu Općine Milna - č.z. 1523/9 k.o. 

Milna 
 

Članak 1. 
 Po javnom natječaju za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Općine Milna temeljem 
Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine 
Milna i objavi javnog natječaja od 20. listopada 
2022. godine, Klasa: 943-01/22-01/32, Ur.broj: 
2181-32-02/1-22-1, objavljenog na službenoj 
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internetskoj (mrežnoj) stranici Općine Milna i 
oglasnim pločama Općine Milna dana 8. 
studenog 2022. godine, a u skladu sa 
Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni 
ponuda za prodaju čes.zem. 1523/9 k.o. Milna 
(Klasa: 943-01/22-01/32, Ur.broj: 2181-32-
02/1-22-3 od 24. studenog 2022. godine),  koje 
je izradilo imenovano Povjerenstvo za provedbu 
natječaja i dostavilo Općinskom vijeću, 
Općinsko vijeće Općine Milna odabire 
najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju 
nekretnine: 
 
 - Čestica zemljišta  1523/9 k.o. Milna, 
ZK uložak broj: 807, površine od 71 m2, 
izdvojeni dio građevinskog područja naselja 
Milne – Makarac, mješovite, pretežito 
stambene namjene.   
 
 Prodaja nekretnine koja je predmet ovog 
natječaja vrši se po sistemu “viđeno – kupljeno” 
te se neće priznati naknadni prigovori na pravne 
ili materijalne nedostatke predmetne nekretnine 
iz ove Odluke.  
  

Članak 2. 
 Ovom Odlukom kao najpovoljniji (i jedini) 
ponuditelj u postupku javnog natječaja za 
prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Milna iz 
članka 1. ove Odluke izabran je ponuditelj tvrtka 
EVVIALAND MILNA d.o.o., Petrinjska 29, 
10000 Zagreb, OIB: 72690058566, sa 
ponuđenom cijenom od 25.500,00 Eura, 
odnosno 192.129,75 Kn (prema tečaju 
konverzije: 1 Euro = 7.53450 Kn). 
  
 

Članak 3. 
 Uplaćena jamčevina u iznosu od 
19.000,00 kuna uračunava se u kupoprodajnu 
cijenu, a odabrani ponuditelj mora uplatiti 
preostali iznos od 173.129,75 kuna u roku od 30 
dana od dana zaključenja kupoprodajnog 
ugovora na poslovni račun Općine Milna kod 
HPB. 
 U slučaju prekoračenja tog roka, kupac je 
dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i 
pripadajuće zakonske zatezne kamate koje se 
obračunavaju od dana dospijeća do dana 
plaćanja. 
 Odabrani ponuditelj dužan je platiti porez 
na promet nekretnina.   
 Općina može raskinuti ugovor kada 

kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene 

više od 30 dana uz zadržavanje iznosa 

uplaćene jamčevine. 

 

Članak 4. 
 Ponuditelj iz članka 2. ove Odluke dužan 
je pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji 
najkasnije u roku od 15 (slovima: petnaest) 
dana, računajući od dana kada mu bude 
dostavljen pisani primjerak Ugovora o 
kupoprodaji (putem e mail adrese koju je 
dostavio uz ponudu), odnosno od dana kada 
bude pozvan na potpis ugovora. 
 U slučaju da isti odbije potpisati Ugovor o 
kupoprodaji po uvjetima iz natječaja ili ga ne 
potpiše u gore navedenom roku, gubi pravo na 
povrat jamčevine. 
 

Članak 5. 
 Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini, 
kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama 
nakon što je u potpunosti podmirio sve obveze 
prema Općini Milna utvrđenim kupoprodajnim 
ugovorom, a nakon čega će Općina Milna 
kupcu izdati tabularnu ispravu potrebnu za upis 
prava vlasništva. 
 

Članak 6.  
 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine 
Milna da s najpovoljnijim ponuditeljem iz članka 
2. ove Odluke zaključi ugovor o kupoprodaji 
nekretnine iz članka 1. ove Odluke.  
 

Članak 7. 
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel 
Općine Milna za provedbu ove Odluke. 
 

Članak 8. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i biti će objavljena na službenoj 
internetskoj (mrežnoj) stranici Općine Milna, 
oglasnim pločama Općine Milna i „Službenom 
glasniku Općine Milna“. 
 
KLASA: 943-01/22-01/32 
URBROJ: 2181-32-02/1-22-4 
Milna, 8. prosinca 2022. godine 
 
PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josipa Filipić, v.r. 
 
Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 
73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 
146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 
81/15. – pročišćeni tekst i 94/17 – pročišćeni 
tekst), članka 28. Statuta Općine Milna 
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 12/22 – 
pročišćeni tekst),  članka 13. stavka 4. Odluke o 
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 
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imovinom u vlasništvu Općine Milna („Službeni 
glasnik Općine Milna“, broj 8/19), i Zapisnika o 
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za prodaju 
čes.zem. 982/1 k.o. Milna od 24. studenog 
2022. godine, Općinsko vijeće Općine Milna na 
10. sjednici održanoj 8. prosinca 2022., donijelo 
je 
 

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

kupnju nekretnine  
u vlasništvu Općine Milna - č.z. 982/1 k.o. 

Milna (TZ „Duboka“) 
 

Članak 1. 
 Po javnom natječaju za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Općine Milna temeljem 
Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine 
Milna i objavi javnog natječaja od 20. listopada 
2022. godine, Klasa: 943-01/22-01/31, Ur.broj: 
2181-32-02/1-22-1, objavljenog u dnevnom 
tisku „Slobodna Dalmacija“, službenoj 
internetskoj (mrežnoj) stranici Općine Milna i 
oglasnim pločama Općine Milna dana 7. 
studenog 2022. godine, a u skladu sa 
Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni 
ponuda za prodaju čes.zem. 982/1 k.o. Milna 
(Klasa: 943-01/22-01/31, Ur.broj: 2181-32-
02/1-22-3 od 24. studenog 2022. godine),  koje 
je izradilo imenovano Povjerenstvo za provedbu 
natječaja i dostavilo Općinskom vijeću, 
Općinsko vijeće Općine Milna odabire 
najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju 
nekretnine: 
 
 - Čestica zemljišta  982/1 k.o. Milna, ZK 
uložak broj: 769, površine od 8240 m2, 
izdvojeno građevinsko područje 
ugostiteljsko-turističke namjene (TZ 
„Duboka“), jedinstvena cjelina sa 
mogućnošću građenja turističkih objekata 
vrste T (turistička naselja, vile, hotel, prateći 
sadržaji) i/ili K (kamp), maksimalnog 
kapaciteta 120 kreveta. 
 
 Prodaja nekretnine koja je predmet ovog 
natječaja vrši se po sistemu “viđeno – kupljeno” 
te se neće priznati naknadni prigovori na pravne 
ili materijalne nedostatke predmetne nekretnine 
iz ove Odluke.  
  

Članak 2. 
 Ovom Odlukom kao najpovoljniji (i jedini) 
ponuditelj u postupku javnog natječaja za 
prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Milna iz 
članka 1. ove Odluke izabran je ponuditelj tvrtka 
LEXTON d.o.o., Josipa Jurja Strossmayera 

333, 31000 Osijek, OIB: 82060345120, sa 
ponuđenom cijenom od 9.880.000,00 kuna. 
  

Članak 3. 
 Uplaćena jamčevina u iznosu od 
480.000,00 kuna uračunava se u kupoprodajnu 
cijenu, a odabrani ponuditelj mora uplatiti 
preostali iznos od 9.400.000,00 kuna u roku od 
30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog 
ugovora na poslovni račun Općine Milna kod 
HPB. 
 U slučaju prekoračenja tog roka, kupac je 
dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i 
pripadajuće zakonske zatezne kamate koje se 
obračunavaju od dana dospijeća do dana 
plaćanja. 
 Odabrani ponuditelj dužan je platiti porez 
na promet nekretnina.   
 Općina može raskinuti ugovor kada 

kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene 

više od 30 dana uz zadržavanje iznosa 

uplaćene jamčevine. 

 
Članak 4. 

 Ponuditelj iz članka 2. ove Odluke dužan 
je pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji 
najkasnije u roku od 15 (slovima: petnaest) 
dana, računajući od dana kada mu bude 
dostavljen pisani primjerak Ugovora o 
kupoprodaji (putem e mail adrese koju je 
dostavio uz ponudu), odnosno od dana kada 
bude pozvan na potpis ugovora. 
 U slučaju da isti odbije potpisati Ugovor o 
kupoprodaji po uvjetima iz natječaja ili ga ne 
potpiše u gore navedenom roku, gubi pravo na 
povrat jamčevine. 
 

Članak 5. 
 Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini, 
kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama 
nakon što je u potpunosti podmirio sve obveze 
prema Općini Milna utvrđenim kupoprodajnim 
ugovorom, a nakon čega će Općina Milna 
kupcu izdati tabularnu ispravu potrebnu za upis 
prava vlasništva. 
 

Članak 6.  
 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine 
Milna da s najpovoljnijim ponuditeljem iz članka 
2. ove Odluke zaključi ugovor o kupoprodaji 
nekretnine iz članka 1. ove Odluke.  
 

Članak 7. 
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel 
Općine Milna za provedbu ove Odluke. 
 

Članak 8. 
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 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i biti će objavljena na službenoj 
internetskoj (mrežnoj) stranici Općine Milna, 
oglasnim pločama Općine Milna i „Službenom 
glasniku Općine Milna“. 
 
 
KLASA: 943-01/22-01/31 
URBROJ: 2181-32-02/1-22-4 
Milna, 8. prosinca 2022. godine 

 
PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josipa Filipić, v.r. 
 

Temeljem čl. 131. Zakona o radu (NN, 
br. 93/14, 127/17 i 98/19), članka 68. Temeljnog 
kolektivnog ugovora za službenike i 
namještenike u državnoj službi (Narodne 
novine broj 56/22) i Članka 58 Statuta Općine 
Milna (Službeni glasnik Općine Milna broj 12/22 
– pročišćeni tekst) općinski načelnik općine 
Milna donosi donosim sljedeću 

ODLUKU 
o daru u prigodi Dana sv. Nikole 

 
I. 

Ovom Odlukom će se svakom 
službeniku/namješteniku koji ima dijete isplatiti 
naknada za poklone u iznosu od 600,00 kuna 
po djetetu.  

II. 
Naknada iz točke I. ove Odluke isplatiti 

će se zajedno s plaćom za mjesec studeni 
2022. koja će se isplatiti tijekom mjeseca 
prosinca 2022. godine. 

 
III. 

Iznos naknade iz točke II. ove Odluke 
isplatit će se radnicima na njihov tekući račun.  

 
IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Milna. 
 
KLASA: 022-06/22-01/23 
URBROJ: 2181-32-01/1-22-1 
U Milni, 05. prosinca 2022. godine 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 

Na temelju članka 28. Statuta Općine 
Milna (Službeni glasnik Općine Milna, broj 

12/22 – pročišćeni tekst) i članka 44. i 45. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
smaoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 159/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), 
općinski načelnik Općine Milna 29. studenog 
2022. godine donosi 

 
 

ODLUKU 
o isplati jednokratne novčane potpore – 

božićnice umirovljenicima s prebivalištem 
na području Općine Milna 

 
I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na 
isplatu jednokratne novčane potpore - božičnice 
za 2022.  godinu umirovljenicima sa 
prebivalištem na području Općine Milna i to: 
 

- umirovljenicima koji ostvaruju mirovinu 
do 2.000,00   kuna mjesečno u iznosu 
od 300,00 kuna,  

- umirovljenicima koji ostvaruju  mirovinu 
od 2.001  ,00  kuna do 3.500,00  
mjesečno  u iznosu od 200,00  kuna,  

- osobe starije od 65 godina bez 
primanja s prebivalištem   na području 
Općine  Milna  u iznosu  od 300,00 
kuna. 

-  
II. 

Jednokratna novčana pomoć iz članka 
1. ove Odluke isplatiti će se iz sredstava 
Proračuna Općine Milna za 2022.  godinu, sa 
pozicije socijalne skrbi, kao izraz brige za stariju 
populaciju građana, a sukladno Socijalnom 
programu Općine Milna za 2022.  godinu. 
 

III. 
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel 

Općine Milna za izvršenje ove Odluke I isplatu 
financijskih sredstava iz članka I. ove Odluke. 
 

IV. 
Isplata će se vršiti temeljem podataka 

prikupljenih od strane Jedinstvenog  upravnog 
odjela Općine Milna, a da bi ostvarili  6arvo  na 
isplatu  korisnici  su obvezni  dostaviti  dokaz o 
prebivalištu  (preslika  osobne  iskaznice)  I 
potvrdu o primanju  mirovine  (zadnji odrezak  
isplaćene  mirovine  ne stariji od 3 mjeseca). 
 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenia I biti će objavljena u Službenom   
glasniku Općine Milna”. 
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KLASA:  550-01/22-01/47 
URBROJ: 2181-32-01/1-22-1 
Milna, 29. studenog 2022. godine 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 

Temeljem Čl. 58. Statuta općine Milna 
(Službeni glasnik Općine Milna 12/22 – 
pročišćeni tekst), članka 9. Pravilnika o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Milna (Službeni glasnik općine Milna broj 
03/20 i 1/22) i čl. 7. stavak 2. točka 5. Pravilnika 
o porezu na dohodak (NN, broj 10/17,128/17, 
106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21 i 102/22) 
općinski načelnik općine Milna donosi 
 

ODLUKU 
o 

isplati božićnice za 2022. godinu 
 

I 
 

Svakom zaposleniku u Jedinstvenom 
upravnom odjelu općine Milna i Dječjeg vrtića 
„Milna“ utvrđuje se pravo na božićnicu za 2022. 
godinu u iznosu od 2.000,00 kuna.  
 

II 
 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke 
isplatiti će se na teret Proračuna općine Milna 
za 2022. godinu, a najkasnije do 24. prosinca 
2022. godine. 
 

III 
 

Ova Odluka će se objaviti na službenoj 
stranici općine Milna. 
 
KLASA: 022-06/22-01/25 
URBROJ: 2181-32-01/1-22-1 
U Milni, 13. prosinca 2022. godine 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 

Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti 
okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i 
članaka 14. i 15. Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(NN 3/17), a u postupku strateške procjene 
utjecaja UPU ugostiteljsko-turističke namjene 
T2 „Osibova – Lučice“ i s tim u vezi Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenje Općine 
Milna za područje T2 „Osibova – Lučice“, 
općinski načelnik, dana 16.12.2022. godine, 
donosi 

ODLUKU 
o naknadi za rad članova Povjerenstva za 

stratešku procjenu utjecaja na okoliš  
UPU područja ugostiteljsko – turističke 

namjene T2 „Osibova – Lučice“  
i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Milna za područje T2 
„Osibova – Lučice“ 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom određuje se visina naknade za 
rad članova Povjerenstva za stratešku procjenu 
utjecaja na okoliš UPU područja ugostiteljsko – 
turističke namjene T2 „Osibova – Lučice“ i s tim 
u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Milna za područje T2 „Osibova 
– Lučice“ (dalje u tekstu: Povjerenstvo) 
 

Članak 2. 
 

Određuje se članovima Povjerenstva za 
sudjelovanje u radu na sjednicama naknada u 
novčanom iznosu od 500,00 kn (66,36 € po 
tečaju 1 € = 7,53450), koja se isplaćuje 
jednokratno po okončanju rada i davanju 
mišljenja Povjerenstva. 
Iznimno, pravo na naknadu ne ostvaruju članovi 
Povjerenstva koji su službenici upravnih tijela 
Općine Milna, kao i predstavnici izrađivača 
prostornog plana i strateške procjene utjecaja 
na okoliš. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objaviti će se u službenom glasniku Općine 
Milna. 
 
KLASA: 350-02/22-01/03 
URBROJ: 2181-32-01/1-22-10 
Milna, 16. prosinca 2022. godine 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 
 

Na temelju članka 38. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 106/03, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te 
članka 58. Statuta Općine Milna (Službeni 
glasnik Općine Milna, broj 12/22 – pročišćeni 
tekst), općinski načelnik Općine Milna dana 21. 
studenog 2022. godine, donosi 
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O D L U K U 
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 

izbor 
kandidata za dodjelu novčanih potpora 

učenicima srednjih 
škola i studenata za akademsku / školsku 

godinu 2022. / 2023. godine 
 

I 
 

Osniva se Povjerenstvo za izbor 
kandidata za dodjelu novčanih potpora 
učenicima srednjih škola i studenata za 
akademsku / školsku godinu 2022. / 2023. (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 
 

II 
 

U Povjerenstvo iz članka I. ove Odluke 
imenuju se:  
1. Margita Krželj, za predsjednika  
2. Tina Josipović, za člana  
3. Ivana Tudor, za člana  
 

III 
 

Zadatak Povjerenstva je sukladno 
članak 5. Odluke o stipendiranju učenika 
srednjih škola I studenata (Službeni glasnik 
Općine Milna br. 3/11), razmotri pristigle 
zamolbe i izradi prijedlog liste kandidata za 
dodjelu stipendije.  

Prijedlog liste Povjerenstvo je dužno 
dostaviti Općinskom načelniku Općine Milna u 
roku od 30 dana od dana isteka roka za 
podnošenje zamolbi. 

 
IV 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a biti će objavljena u Službenom 
glasniku Općine Milna. 
 
KLASA:  602-02/22-01/03 
URBROJ: 2181-32-01/1-22-1  
Milna, 21. studenog 2022. godine 
 
Općinski načelnik 
Frane Lozić, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IZDAVAČ:     Općina Milna, Splitsko-dalmatinska županija, Sridnja kala 1, Milna 

 

 


