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OPĆINA MILNA , OŽUJKA 2014. – LIST IZLAZI PO POTREBI 

 



Na temelju članka 8. i 35. 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 i 18/13), Zakona o 
lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12) i članka 28. Statuta Općine Milna (       
„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Milna 
na svojoj 10. sjednici održanoj dana 3. ožujka  2014. godine, donosi 
 

ODLUKA  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

OPĆINE MILNA 
 

Članak 1.  
 

U članku 14.  u stavku 3. mijenjaju se riječi „na prijedlog polovine mjesnih odbora na 
području Općine Milna“ sa riječju „većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Milna“. 
 

Članak 2. 
 

U članku 15 stavak 1. riječ „razrješenja“ zamijenjuje se riječju „opoziva“.  
 
U članku 15. stavku 2. riječ razrješenja mijenja se riječju opoziva, i pored riječi 20% birača 
dodaje se riječ najmanje.  
  
Iza 2. dodaje se stavak 3 koji glasi: 
 
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i 
prezime, adresu prebivališta i MBG) i vlastoručni potpis birača. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku 
od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrñivanja da li je prijedlog podnesen od 
potrebnog broja birača. 
 
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće raspisuje 
referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave. 
 
Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova 
predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te 
ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odmora na području općine, 
predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, 
donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.  
 
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog 
tijela.  
 
Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 
mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske 
imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti 
općinskog načelnika.  
 
Stavak 3. mijenja se i glasi:  
Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije 
proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, 
kao ni u godini koji se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.  
 
Stavak 4. briše se.  
 

Članak 3. 
 



U Članku 16. stavku 6. briše se riječ jedinstveni, a riječ „razrješenja“ mijenja se sa riječju 
„opoziva“.  
 
 

Članak 4. 
 

U članku 18. stavak 2 briše se. 
 

Članak 5. 
 

U članku 28. točka  9. mijenja se i glasi: 
- odlučuje o stjecanju i otuñenju pokretnina i nekretnina i raspologanju ostalom 

imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje 
i otuñivanje odnosnih nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom 
planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom 

- točka 16. briše se  
 

 
Članak 6. 

 
U članku 30. iza stavka 1. točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi: 
Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte 
predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika, u roku od 15 dana od 
dana donošenja, te bez odgode načelniku.  
 

Članak 7. 
 

U članku 32 stavak 1. točka 2. i 4. mijenjaju se i glase:  
 
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 
pravomoćnosti sudske odluke 
- ako mu prestane prebivalište s područja jedinice, danom prestanka prebivališta, 
 

Članak 8. 
 

 U članku 33. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 
 
Vijećnik koji ne dostavi obavijest iz iz stavaka 1. i 2. ovog članka mandat miruje po sili 
zakona.  
 
 Dosadašnji stavak 3. postaje članak 4, a iza stavka 4. dodaju se stavci 5. 6. i 7. koji 
glase: 
 
Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahjtev iz 
stavka1. ovog članka smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. 
 
Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, 
podnošenjem pisanog zahtijeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje 
teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o 
općem upravnom postupku. 
 
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci.  
 

Članak 9. 
 

U članku 34. stavak 1. iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi: 
 

- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost vijećnika 



 
Članak 10. 

 
U članku 58. stavak 1. iza točke  16. dodaje se točka 17.  koja glasi: 

- imenuje i razrješava predstavnike općina Milna u tijelima javnih ustanova i 
ustanovama kojih je osnivač Općina Milna, trgovačkih društava u kojima Općina Milna 
ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Milna osnivač, ako 
posebnih zakonom nije drugačije odreñeno. Načelnik dostavlja odluku o imenovanju i 
razrješenju Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u 
Službenom glasilu. 

 
Dosadašnja točka 17. postaje točka 18. 
 
U članku 58. stavku 2. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: 
 
„ a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do 
prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog načelnika“. 

 
Članak 11. 

 
Članak 63. mijenja se i glasi: 
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona: 
- danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o 

općem upravnom postupku 
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti 
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuñen na bezuvjetnu kaznu zatvora 

dužem od jednog mjeseca 
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuñen radi počinjenja kaznenog 

djela protiv slobode i prava čovjeka i grañanina, Republike Hrvatske i vrijednosti 
zaštićenih meñunarodnim pravom 

- danom prestanka prebivališta na području Općine Milna 
- danom prestanka hrvatskog državljanstva 
- smrću 

U slučaju prestanka mandata načelniku prije isteka 2 godine mandata pročelnik jedinstvenog 
upravnog odjela u roku od 8 dana obaviještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku 
mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika. 
 
U slučaju prestanka mandata načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost načelnika 
do kraja mandata obnaša zamjenik načelnika. 
 

Ćlanak 12. 
 

U članku 75. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojim je Općina osnivač ili u kojima 
ima udjele Općine imenuje općinski načelnik. 
 
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.  

 
Članak 13. 

 
U članku 85. stavak 1. točka zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: 
„u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora 
odnosno u roku od 15 dana od dana isteka ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora“.  
 
 

Članak 14.  
 

U članku 87. mijenja se stavak 1. koji sada glasi: 



Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika 
vijeća na vrijeme od četiri godine.  
 

Članak 15. 
 
Usklañuju se nazivi naselja u Općini Milna u skladu sa Zakonom o područjima županija, 
gradova i općina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 
46/10, 145/10, 37/13 i 44/13) i to kako slijedi: mijenjaju se nazivi naselja „Ložišće, Bobovišće, 
Bobovišće na moru“ na način da se u svim člancima Statuta gdje se spominje naziv naselja 
Ložišće, mijenja u Ložišća, Bobovišće mijenja u naziv Bobovišća, i Bobovišće na moru 
mijenja u naziv Bobovišća na Moru, a za navedeno naselje u Statutu se upotrebljava i 
skraćeni  naziv Bobovišća n/m.  
 

Članak 16. 
 

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Milna“ 
 
Klasa: 021-01/14-01/02 
Urbroj:2104/03-02-02/1-14-1 
 
PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vickoslav Bonačić Vičić, v.r. 
 
 
 
 Na temelju članka 28. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 
6/10-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Milna na 10. sjednici održanoj 3. ožujka 2014. 
godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju Nacrta Odluke o izradi izmjenama i dopunama  

Prostornog plana ureñenja Općine Milna 
 

 
Članak 1. 

 Donosi se Nacrt Odluke o izradi izmjenama i dopunama Prostornog plana ureñenja 
Općine Milna čija odluka o donošenju je objavljenja u Službenom glasniku Općine Milna broj 
5/2007. 
 

Članak 2. 
 Tekst Nacrta Odluke o izradi izmjenama i dopunama Prostornog plana ureñenja 
Općine Milna sastavni je dio ove Odluke. 
  

Članak 3. 
 Temeljem članka 86. stavak 3. Zakona o prostonom ureñenju („Narodne novine“, broj 
153/13), a u svezi članka 66. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13) i članka 
21. I 22. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), Nacrt prijedloga Odluke o 
izradi izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Milna dostaviti će se Ministarstvu 
zaštite okoliša i prirode radi pribavljanja odgovarajućeg mišljenja. 
 

Članak 4. 
 Po pribavljenom mišljenju iz članka 3. ove Odluke predstavničko tijelo Općine Milna 
će donijeti konačnu Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine 
Milna. 
 

Članak 5. 



Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom 
glasniku Općine Milna i na službenoj WEB stranici Općine Milna. 
 
 
KLASA: 350-01/14-01/02 
URBROJ: 2104/03-02-02/1-14-1 
Milna, 3. ožujka 2014. godine 
 
PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vickosalv Bonačić Vičić, v.r. 
 
 

 
Na temelju članka 87. Zakona o prostornom ureñenju (NN br. 153/13), članka 28. 

Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna, br. 6/10 – pročišćeni tekst) te članka 
116. Odluke o donošenju Prostornog plana ureñenja Općine Milna (Službeni glasnik Općine 
Milna, br. 5/07.), Općinsko vijeće Općine Milna  na 10. sjednici održanoj 3. ožujka 2014. 
godine donosi  

 
 

ODLUKU 
o dopuni i izmjeni Odluke o 

pristupanju izradi Urbanističkog plana ureñenja „Osibova–Lučice“ TZ „Lučice“ i 
izdvojeni dio naselja Milna u Osibovoj 

 
 
 

Članak 1. 
PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE 

(1) Ovom Odlukom mijenja se članak 3 Odluke općinskog vijeća općine Milna od 16. 
lipnja 2011. o pristupanju izradi Urbanističkog plana ureñenja „Osibova-Lučice“ (dalje u 
tekstu: UPU).  

(2) Nositelj izrade UPU-a je Jedinstveni upravni odjel Općine Milna (dalje u tekstu: 
Nositelj). Koordinator izrade UPU „Osibova-Lučice“ ispred Nositelja je načelnik Frane Lozić. 

Članak 2. 
PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE UPU „Osibova-Lučice“  

(1) Obveza izrade i donošenja UPU-a utvrñena je člankom 116. stavak (1) Odluke o 
donošenju Prostornog plana ureñenja Općine Milna (dalje u tekstu: PPUO Milna). Ugovor o 
izradi UPU-a sklopljen je s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem 
tekstu Izrañivač), a Tutela doo (u daljnjem tekstu Investitor) iz Supetra pojavljuje se kao 
supotpisnik ugovora kao pravna osoba koja će financijski pokrivati troškove izrade. Prijedlog 
UPU-a bio je na javnoj raspravi tijekom ljeta 2013. tgodine. 

(2) Kako su u meñuvremenu donesene ID PP SDŽ kojima se površina izdvojenog 
grañevnog područja izvan naselja Osibova za ugostiteljsko-turističku namjenu - TZ „Lučice“ 
promijenila to se Ovom Odlukom vrši potrebno usklañenje s odlukom o donošenju ID SDŽ. 

Članak 3. 
OBUHVAT UPU „Osibova-Lučice“ 

(1) Granica obuhvata UPU-a mijenja se na slijedeći način: 

zapad: iz obuhvata UPU-a isključuje se izdvojeno grañevno područje naselja Milna u 
Osibovoj te nova granica prolazi sredinom uvale Osibova; na sjevernom dijelu 
nastavlja prema istoku obalnim rubom k.č. 1133/2 i 1133/3 do najsjevernije točke 
obale uvale Osibova. Iz te točke nastavlja prema sjeveru u pravcu sve do naj-
južnijeg kuta k.č 1196/2. 



sjever: Iz prethodne točke nastavlja prema sjeveru sjevernim rubom puta na k.č. 3205 
sve do istočnog kuta k.č. 1196/1. Presijeca put na k.č. 3205 i nastavlja prema 
jugoistoku sjevernim rubom planiranog cestovnog pojasa na k.č. 1132/15 sve do 
sjevernog kuta k.č. 1120. Iz te točke nastavlja prema istoku sjevernim rubom k.č. 
1120 i 1115 sve do sjecišta s zapadnim rubom k.č. 1116/1. Iz te točke nastavlja 
prema sjeveru zapadnim rubom k.č. 1116/1 i k.č. 1144/1 sve do sjeverozapadnog 
kuta iste čestice. Iz tog kuta nastavlja prema istoku sjevernim rubom k.č 1144/1, 
1144/2, zapadnim i sjevernim rubom k.č. 1145 te presijeca put na k.č. 3195 sve 
do točke na istočnom rubu planiranog cestovnog pojasa na tom putu. 

Istok: Iz prethodne točke nastavlja prema jugu istočnim rubom k.č. 3195 sve do 
sjevernog ruba k.č. 1060/10. Iz te točke nastavlja prema istoku sjevernim rubom 
k.č. 1060/10, 1060/9, istočnim rubom k.č. 1060/9, 1060/4 i 1060/3 sve do 
istočnog ruba planiranog cestovnog pojasa na k.č. 3195. Nastavlja sjevernim i 
istočnim rubom planirane prometnice na k.č. 3195 sve do sjevernog ruba k.č. 
1064/4. Nastavlja prema istoku sjevernim rubom planirane prometnice sve do 
sjevernog ruba k.č. 1063/5- Iz prethodne točke nastavlja prema istoku sjevernim 
rubom 1063/5, 1062/2 te zapadnim rubom k.č. 1061/2 sve do k.č. 1048. Dalje 
nastavlja linijom po pomorskom dobru u skladu s granicom utvrñenom prema 
PPUO Milna (2007) i završava na središnjem istočnom kutu k.č. 1073/3. 

Jug: Iz prethodne točke nastavlja dijelom jugozapadnog ruba k.č. 1073/3 (prema 
sjeveru), 1069/11, 1069/12 sve do spoja s južnim rubom 1069/9. Iz prethodne 
točke nastavlja prema jugu jugoistočnim rubom k.č. 1069/9 i nastavlja u pravcu 
sve do jugoistočnog ruba k.č. 1072/1. Iz te točke nastavlja prema zapadu po 
granici utvrñenoj prema PPUO Milna (2007) sve do krajnjeg jugozapadnog kuta 
k.č. 1105/7. Iz te točke nastavlja u pravcu (produžetak južnog ruba k.č. 1105/7 
sve do središnje linije uvale Osibova u duljini od 175,00 m (početna točka 
zapadne granice obuhvata, 

(2) Tako novo utvrñeni obuhvat UPU-a ima površinu od ukupno 44,2371 ha, odnosno 
površinu kopnenog dijela 33,3008 ha te pomorskog dijela od 10,9363 ha. 

 
Članak 4. 

ROK ZA IZRADU UPU „Osibova-Lučice“, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA  

(1) U članku 10, stavak (1) iza točke 5 dodaje se točka 5a koja glasi: 
5. Ponovljena javna rasprava o prijedlogu UPU-a trajat će 8 kalendarskih dana, a pisani 

prijedlozi, primjedbe i očitovanja sudionika u ponovljenoj javnoj raspravi primat će se 
zaključno do 5 kalendarskih dana nakon završetka ponovljene javne rasprave. 

 
Članak 5. 

ZAVRŠNE ODREDBE 

(1) Svi ostali članci Odluke koji nisu u suprotnosti s člankom 2, 3 i 4 ove Odluke ostaju na 
snazi. 

 
Članak 6. 

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Milna. 

Klasa: 350-02/14-01/26 
Urbroj: 2104/03-02-02/1-1 
Milna, 3. ožujka 2014. godine 
 
PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vickoslav Bonačić Vičić, v.r. 

 
 
 



Na temelju  članka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 
(„Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 24. Uredbe o postupku 
davanja koncesija na pomorskom („Narodne novine“, broj 23/04, 101/04, 39/06 i 63/08) i 
članka 28. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10-pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 10. sjednici održanoj 6. ožujka 2014. godine, donijelo 
je                 
 
 

O D L U K U 
o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra 

 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom Općinsko vijeće Općine Milna ( u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) 

daje Hrvatskoj elektroprivredi d.d. Zagreb (OIB:28921978587 – u daljnjem tekstu:ovlaštenik 
koncesije) u svezi sa člankom 19. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, 
koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje TS 10 (20)/0,4 
kV“Bobovišća-6“  na površni od 19 m², i priključnog KB 10 (20) kV u dužini 30 m i širine KB 
kanala 1 m, ukupno zahvaćena površina  30 m² i to upravo na i preko dijela nekretnine 
oznake čest. zem. 2073/1 k.o. Bobovišća u skladu sa lokacijskom dozvolom oznake klasa: 
UP/I-350-05/13-22/0034, urbroj: 2181/1-11-07/1-13-0005 od 15. listopada 2013. godine, 
izdanom od Upravnog odjela za prostorno ureñenje, Ispostava Supetar. 
 

Članak 2. 
Korisnik koncesije dobiva pravo posebne upotrebe pomorskog dobra u površini od 19 

m²  za izgradnju TS 10 (20)/ 0,4kV „Bobovišća-6“ i priključnog KB 10(20) kV na površini od 
30 m², sve kako je nacrtano i označeno Idejnim projektom br. 8917. 
 

Članak 3. 
Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u članku 1. ove 

odluke ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana 
sklapanja Ugovora o koncesiji pomorskog doba. 
Za korištenje pomorskog dobra iz članka 1. ove Odluke korisnik koncesije se obvezuje da će 
uredno plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu u iznosu od 25.000,00 kuna. 
 

Članak 4. 
Ovlaštenik koncesije dužan je kod nadležnog tijela ishoditi valjani akt temeljem kojeg 

može izvoditi radove iz članka 1. ove odluke, u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove 
Odluke. Ukoliko ovlaštenik koncesije u zadanom roku ne ishodi valjani akt temeljem kojeg 
može izvoditi radove iz članka 1.ove Odluke, Odluka o koncesiji prestaje važiti. 

Članak 5. 
Ovlaštenik koncesije obveuje se da pomorsko dobro, koje ovom Odlukom dobiva na 

posebnu upotrebu, koristi isključvo za namjenu odreñene člankom 1. ove Odluke te 
pridržavati se svih obvezujućih normi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i 
podzakonskih akata. 

 
Članak 6. 

Ugovorom o koncesiji, u skladu sa Zakonom urediti će se sva pitanja koja nisu 
obuhvaćena ovom Odlukom. Ovlašćuje se Načelnik Općine Milna da u ime davatelja 
koncesije s ovlaštenikom koncesije sklopi ugovor o koncesiji. 

 
Članak 7. 

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u „Službenom glasniku Općine 
Milna“ 
 
Klasa: 342-02/14-01/03 
Urbroj: 2104/03-02-02/1-14-2 
Milna, 6.ožujka 2014. godine 
 



PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vickoslav Bonačić Vičić, v.r. 
 
 
 

Na temelju članka 58. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna“, broj 
6/10- pročišćeni tekst) i članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom ureñenju („Narodne 
novine“ broj 153/13; dalje u tekstu: Zakon o PU), dana 7. ožujka 2014. godine donosim 
 

ZAKLJUČAK 

o utvrñivanju prijedloga Urbanističkog plana ureñenja «Osibova-Lučice“TZ Lučice i 
izdvojeni dio naselja Milne u Osibovoj  

za ponovljenu javnu raspravu 
 
i 
 

objavi ponovne javne rasprave  
o prijedlogu Urbanističkog plana ureñenja ««Osibova-Lučice“TZ Lučice i izdvojeni dio 

naselja Milne u Osibovoj 
 
 

I 
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana ureñenja «Osibova-Lučice“TZ Lučice 

i izdvojeni dio naselja Milne u Osibovoj mora se ponoviti temeljem odredbe članka 104. 
stavak 4. Zakona o PU, odnosno zboga promjena površina grañevinskog područja 
predmetnog Plana proizašle iz Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni 
glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07 i 9/13) i usklañenja 
sa odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13). 

 
 

II 
Sukladno točki I. ovog Zaključka, utvrñujem i na (ponovnu) javnu raspravu upućujem 

Prijedlog Urbanističkog plana ureñenja «Osibova-Lučice“TZ Lučice i izdvojeni dio naselja 
Milne u Osibovoj za ponovnu javnu raspravu (dalje u tekstu: Prijedlog UPU-a). 

Takav Prijedlog UPU-a usklañen je sa Prostornim planom Splitsko-dalmatinske 
županije ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07 i 
9/13) i i odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13). 

 
III 

Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, Prijedlog UPU-a bit će stavljen na javni 
uvid u prostoriji vijećnice Općine Milna, radnim danom od 10,00 do 13,00 sati, od  24. ožujka 
2014. godine do 31. ožujka 2014. godine (u ukupnom trajanju od 8 dana).  

 
IV 

 Prijedlog UPU-a bit će izložen na javnom uvidu u sljedećoj formi: 
- tekstualni dio Plana – «Odredbe za provoñenje» 
- grafički dio Plana – «Kartografski prikazi» 
- Sažetak za javnost. 

 
V 

 Grañani, udruge i druge pravne osobe moći će izvršiti uvid u Prijedlog UPU-a u 
prostoriji vijećnice Općine Milna, radnim danom od 10,00 do 13,00 sati, u vremenu trajanja 
javne rasprave. 
 

VI 
 Prijedlog UPU-a izradio se temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja 
Urbanističkog plana ureñenja «Osibova-Lučice“ TZ Lučice i izdvojeni dio naselja Milne u 



Osibovoj od 16. lipnja 2011. godine  i Odluke o dopuni i izmjeni Odluke o pristupanju izradi 
Urbanističkog plana ureñenja «Osibova-Lučice“ TZ Lučice i izdvojeni dio naselja Milne u 
Osibovoj koje je donijelo Općinsko vijeće Općine Milna na sjednici održanoj 3. ožujka 2014. 
godine. 
 

VII 
 Nadležna tijela i osobe utvrñeni odredbama Zakona o prostornom ureñenju te 
grañani, udruge i druge pravne osobe, mogu svoja pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na 
Prijedlog UPU-a podnositi: 

- upisom u knjigu primjedbi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Milna, 
- upisom u zapisnik o javnom izlaganju, 
- dostavom putem pošte na adresu: OPĆINA MILNA, 21405 Milna o. Brač. 
 

 Krajnji rok do kojeg grañani, udruge i druge pravne osobe mogu dostaviti pisana 
mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog UPU-a je 2. travnja 2014. godine. 
 
 
 
 

VIII 
 Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji budu u JUO Općine Milna zaprimljeni nakon 2. 
travnja 2014. godine ili budu napisani nečitko, bez imena, prezimena, potpisa i adrese neće 
se razmatrati i uzeti u obzir prilikom izrade Izvješća o javnoj raspravi. 
 

IX 
 Javno izlaganje, koje daje odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade Prijedloga 
UPU-a, održati će se u Milni, 28. ožujka 2014. godine (petak) u prostorijama O.Š. Milna s 
početkom u 17.00 sati. 
 

X 
 Nalaže se JUO Općine Milna, kao nositelju izrade Plana, da zatraži od stručnog 
izrañivača dostavu nositelju izrade odgovarajućeg broja primjeraka Prijedloga UPU-a 
(sukladno ovom Zaključku). 
 Nalaže se JUO Općine Milna da u skladu sa ovim zaključcima i Zakonom o 
prostornom ureñenju pristupi objavljivanju javne rasprave o Prijedlogu UPU-a te dostavljanju 
odgovarajućih posebnih obavijesti o javnoj raspravi. 
  
KLASA: 350-02/14-01/26 
URBROJ: 2104/03-01-01/1-14-2 
Milna, 7. ožujak 2014. godine 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 
 
 

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 58. Statuta 
Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“,  broj 6/10) Općinski načelnik Općine Milna, 
dana 30. siječnja 2013. utvrñuje 
 

PLAN 
prijma u službu za 2014. godinu 

 
I 

Ovim Planom utvrñuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima 
Općine Milna te potreban broj službenika i namještenika na neodreñeno vrijeme u 2014. 
godini.  
 



II 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na 
muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.  
 

III 
U Jedinstvom upravnom odjelu Općine Milna Pravilnikom o unutarnjem redu  je utvrñeno 
ukupno 16 radnih mjesta, a zaposleno je  dužnosnika 1 (jedan ),  službenika 6 (šest) i  
namještenika 4 (četiri) na neodreñeno vrijeme.  
 

IV 
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Milna, u 2014. godini, planira se prijam službenika 
na radno mjesto s radnim iskustvom na neodreñeno vrijeme: namještenika 1 (jedan) i na 
odreñeno vrijeme u trajanju od četiri mjeseca: namještenika 1 (jedan). 
 

V 
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za Općinu Milna, niti jedna nacionalna 
manjina ne sudjeluje s više od 5% u stanovništvu Općine Milna te ne postoji obveza 
planiranja prijma pripadnika nacionalnih manjina, sukladno odredbi članka 9. stavka 2. 
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  
 

VI 
Na temelju ovog Plana, slobodno radno mjesto popunjava se putem javnog natječaja, 
internog oglasa ili premještanjem, a sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  
 
 
 

VII 
Prije popunjavanja radnih mjesta, upravna tijela će razmotriti mogućnost preraspodjele 
poslova izmeñu postojećih službenika/namještenika ili premještaja iz drugih tijela Općine 
Milna. 
 

VIII 
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 
Milna“ i na web-stranici Općine Milna.  
 
KLASA:022-07/14-01/03 
URBROJ: 2104/03-01-01/1-14-1 
Milna, 30. siječnja 2014. godine 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 

     
 
 
 Na temelju stavka 3. članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj samoupravi («NN», broj 87/06 i 61/11), Općinski načelnik donosi: 
 
 
 
IZMJENE I DOPUNE 

PRAVILNIKA 
O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG 

UPRAVNOG ODJELA OPĆINE MILNA 
(«Službeni glasnik Općine Milna», broj 7/13) 

 
 
 



Članak 1. 
 

 U članku 8., pod rednim brojem 5. u petoj alineji iza riječi „Naziv: „ riječi „ VIŠI 
REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE I INFRASTRUKTURU“ zamijenjuju se riječima 
„VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE – UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA“. 
 
 

Članak 2. 
 

 U članaku 17. postojeći tekst se mijenja sa slijedećim tekstom: 
 
„ Službeniku i namješteniku nadoknañuju se troškovi mjesnog javnog prijevoza za dolazak 
na posao i povratak s posla u visini za poslodavca najpovoljnijeg troška javnog prijevoza koji 
mu omogućuje redovit dolazak na posao i povratak sa posla. 
 
- Službeniku ili namješteniku koji za dolazak na posao i povratak s posla ne koristi 
mjesni javni prijevoz, a taj prijevoz omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla, 
naknada troškova prijevoza isplaćuje se na način da se mjesečna naknada sukladno 
odredbama ovog članka umanjuje za 25%; 
- Ako nije organiziran mjesni javni prijevoz koji omogućava službeniku i namješteniku 
redoviti dolazak na posao i povratak s posla, službeniku i namješteniku se nadoknañuju 
troškovi prijevoza koji se utvrñuju u visini cijene mjesečne karte javnog prijevoza najbližeg 
mjesta u kojemu je taj prijevoz organiziran, odnosno isplaćuje se naknada po prijeñenom 
kilometru sukladno odredbama ovog članka, ako je to za poslodavca povoljnije; 
- Ako nije organiziran meñumjesni prijevoz, odnosno ako službenik i namještenik kojem 
organizirani meñumjesni prijevoz omogućava redovit dolazak na posao i povratak s posla 
umjesto mjesnog i meñumjesnog prijevoza koristi osobni automobil ili drugo prijevozno 
sredstvo, poslodavac službeniku i namješteniku može, ako mu je to povoljnije, isplatiti 
naknadu u visini od 0,75 kn po prijeñenom kilometru; 
- Ako na istoj relaciji prometuje više prijevoznika, službeniku i namješteniku koji stvarno 
koristi mjesni i meñumjesni javni prijevoz nadoknañuju se troškovi prijevoza na posao i s 
posla meñumjesnim odnosno mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema 
cijeni godišnje, odnosno mjesečne karte onog prijevoznika koji je najpovoljniji za poslodavca, 
pod uvjetom da vozni red tog prijevoznika omogućuje redovit dolazak na posao i povratak s 
posla; 
- Kada je upućen na službeno putovanje pripada mu puna naknada prijevoznih 
troškova, dnevnice i naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje, a u koliko mu je 
osigurana odgovarajuća dnevna prehrana isplatiti će mu se 50% iznosa dnevnice čija visina 
iznosi 150,00 kuna, odnosno prema sporazumu sa Vladom;   
- Službenik ima pravo na puni iznos dnevnice kada je na službenom putovanju proveo 
od 12 do 24 sata, odnosno pola dnevnice kada je na službenom putovanju proveo od 8 do 
12 sati.“ 
 
 

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: 022-07/14-01/04 
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-14-1 
Milna, 19. ožujka 2014. 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 
 
 
O D L U K U 

o prijenosu sredstava za sufinanciranje Ciciban sportskog programa 
za prosinac 2013. godine 

 
 
I 

Marini Restović, voditeljici sporskog programa Ciciban, za mjesec prosinac 2013. 
godine odobrava se prijenos sredstava u iznosu od 2.400,00 kn u svrhu sufinanciranja cijene 
programa za  30 djece, a sve prema popisu koji je imenovana dostavila Općini Milna.  

 
 

II 
Označena sredstva osiguravaju se u Proračunu Općine Milna za 2014. godinu, Razd 

1., Gl.1, Program 112, Aktivnost A112003. 
 
KLASA: 621-01/13-01/01 
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-14-18 
Milna, 18. ožujka 2014.godine 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Jedinstveni upravni odjel Općine Milna 


