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ZAPISNIK 

sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane u srijedu, 19. prosinca 2018. godine u 17.00 sati 

u općinskoj vijećnici 

 

Sjednica se snima. 

 

NAZOČNI: Katica Buzolić, Ivo Markusović, Mira Prebanda, Pero Bonačić Dorić, Siniša Poklepović, 

Zorislav Bonačić Sargo,  Ana Schutt, Margita Krželj, Luka Marinović, Nikša Hržić (općinski vijećnici), 

Frane Lozić (općinski načelnik), Jakša Krželj – zamjenik općinskog načelnika, Toni Domazet-pročelnik 

JUO, Martina Mladinić-administrativna tajnica, Katarina Radojković-referent za Proračun i financije 

 

IZOČNI: Stipe Martinić 

 Predsjednica OV Katica Buzolić pozdravom je otvorila 21. sjednicu Općinskog vijeća i utvrdila 

kvorum. 

Prije čitanja dnevnog reda predložila je da se prvo predloži zamjena bivšeg vijećnika Jakše Krželja kao 

člana Mandatnog povjerenstva. 

 Općinski načelnik Frane Lozić predlaže vijećnika Peru Bonačić Dorića. 

 

Prijedlog da se Pero Bonačić Dorić zamjeni s zamjenikom općinskog načelnika Jakšom Krželjom kao 

član  Mandatnog povjerenstva je JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 

 Predsjednik Mandatnog povjerenstva Siniša Poklepović iznosi zamjene vijećnika sadašnjeg 

općinskog načelnika Frane Lozića i zamjenika općinskog načenika Jakše Krželja. 

Novi vijećnici su Margita Krželj i Mira Prebanda koja je obavijestila prestanak mirovanja mandata. 

 Predsjednica OV Katica Buzolić čestita i čita svečane prisege novoizabranom općinskom načelniku 

i zamjeniku općinskog načelnika, te novoj vijećnici Margiti Krželj, na što svi prisežu. 

 

 Prije čitanja dnevnog reda općinski načelnik Frane Lozić se poziva na Poslovnik Općinskog vijeća i 

predlaže nadopunu dnevnog reda. 

 Predsjednica OV Katica Buzolić prihvaća nadopunu i ispričava se što se nije održala 21. sjednicu 

OV kada je bila zakazana, te predlaže slijedeći: 

 

DNEVNI RED S NADOPUNOM 

 

1. Izvješće Mandatskog povjerenstva 

2. Verifikacija zapisnika sa devetnaeste sjednice OV 

3. Verifikacija zapisnika sa dvadesete sjednice OV 
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4. Prijedlog Proračuna Općine Milna za 2019. godinu 

5. Projekcije Proračuna Općine Milna za 2020. i 2021. godinu 

6. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Milna za 2019. godinu 

7. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

9. Prijedlog Programa ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju, razvojne studije i imovine za 

2019. godinu 

10. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Milna za 2019. godinu 

11. Prijedlog Programa javnih potreba udruga i drugih organizacija Općine Milna za 2019. godinu 

12. Prijedlog Programa potreba javnih ustanova Općine Milna za 2019. godinu 

13. Prijedlog Socijalnog programa za 2019. godinu 

14. Pitanja vijećnika vezano za radnje na SRC „Bregana“ 

15. Izvješće stručnog suradnika Katarine Radojković o utrošenim sredstvima za razdoblje od 01. 

listopada 2018. godine do danas 

16. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici po kampu 

na području Općine Milna 

17. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda „B“ za izračun komunalne naknade 

18. Prijedlog Odluke o Izmjenama i Dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Milna (Službeni 

glasnik Općine Milna, broj 7/17) 

19. Rasprava i donošenje Odluke vezano za dopis odvjetnika Jadrana Franceschia 

20. Odluka o zaključenju Ugovora o zamjeni nekretnina (Marija Selak) 

21. Odluka o isplati otpremnine za Mariju Ivanović 

22. Očitovanje Općinskog vijeća na dopis ZOU Ivo i Maja Smrke, te zastupanju opunomoćenika u 

predmetu K-Us-20/15 

23. Izmjene i dopune Proračuna i svih Programa za 2018. godinu 

24. Izvješće o primopredaji izvršne vlasti i planovima za razdoblje od 12.10 do 31.12.2018. godine  

25. Prijedlog zaključka o usvajanju Prometne studije Općine Milna 

26. Izmjene i dopune Prostornog plana SDŽ 

27. Zapisnik sa sastanka investitora na području TZ Bijaka i Općine Milna  

28. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija dječjeg 

vrtića Milna“  

29. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Građenje javni zelenih 

površina na području Općine Milna“ 

30. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava ustupljenih iz dodatnog udjela poreza na dohodak 

ostvarenog na području Općine Milna (Javna rasvjeta i Zeleni otoci) 

 

Dnevni red je usvojen sa 9 glasova ZA i  glas SUZDRŽAN. 

 

Ad 1. Izvješće Mandatskog povjerenstva 

 Predsjednik Mandatskog povjerenstva Siniša Poklepović obavještava vijećnike o održanoj sjednici 

Mandatskog povjerenstva na kojoj je utvrđeno kako po sili Zakona Frani Loziću i Jakši Krželju prestaje 

mandat, te o prestanku mirovanja mandata Mire Prebande. Također, kao zamjenu Jakše Krželja, 

predstavlja novu vijećnicu Margitu Krželj. 
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Vijećnici primili na znanje. 

 

 

Ad 2. Verifikacija zapisnika sa devetnaeste sjednice OV 

 Predsjednica OV otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

Obzirom kako nitko nema primjedbi na predmetni zapisnik,  Predsjednica OV stavlja na glasovanje 

verifikaciju zapisnika s 19. sjednice OV. 

 

Zapisnik je verificiran s 7 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANO. 

 

Ad 3. verifikacija zapisnika sa dvadesete sjednice OV 

 

 Predsjednica OV otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

Obzirom kako nitko nema primjedbi na predmetni zapisnik,  Predsjednica OV stavlja na glasovanje 

verifikaciju zapisnika s 20. sjednice OV. 

 

Zapisnik je verificiran s 7 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANO. 

 

 

 

 

Ad 4. Prijedlog Proračuna Općine Milna za 2019. godinu 

 Predsjednica OV otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda 

Općinski načelnik Frane Lozić ukratko je predstavio Prijedlog Proračuna Općine Milna za 2019. godinu, 

te predlaže: 

Amandman br. 1 na Prijedlog Proračuna Općine Milna – da se uvrsti 120.000,00 kuna za autobusnu 

liniju, na katamaransko pristanište u Milni, koja će prolaziti kroz Bobovišća na more. 

 Predsjednica OV Katica Buzolić stavlja na glasovanje Amandman br. 1 na prijedlog Proračuna 

Općine Milna za 2019. godinu. 

Amandman br. 1 na Prijedlog Proračuna Općine Milna za 2019. godinu je JEDNOGLANO usvojen.  

 

Amandman br. 2 na Prijedlog Proračuna Općine Milna – koji je općinski načelnik prihvatio na 

prijedlog vijećnika Općine Milne  da se za potrebe troškova sudskih procesa doda 100.000, 00 kn, te da 

se iz Prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Milna za 2019. godinu čl. 2 stavak 

6. Uređenje SRC „Bregana“  iz cjelokupnih sredstava izdvoji 200.000,00 kn na rekonstrukciju i sanaciju 

kuće „Sfarčić“ . 

 Vijećnik Zorislav Bonačić Sargo je postavio pitanje za koje on jako smatra da je bitno, „Što je sa 

zaštićenim računom i da li se njega treba uvrstiti u Proračun, te koliko se isplatilo i koliko je još ostalo 

za isplatu?“, drugo pitanje je „ da li je načelnik upoznat sa idejnim projektom i rješenjem za mrtvačnicu 

u Milnu, zašto je uvršteno 350.000,00 kn za mrtvačnicu u Milni, i gdje je predviđeno širenje groblja?“, 

pitanje sljedeće „sve je bazirano na udrugama, a da li će vijeće ikada vidjeti financijska izješća, a 

pogotovo od DVD-a Milna, te što je a CZK-a Milna?“  
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 Općinski načelnik Frane Lozić odgovara da što se tiče CZK-a Milna on nije ugašen, općinsko vijeće 

mora odlučiti hoće li CZK-a zaživjeti ili ne, ali mora biti uvršten u Proračun. Što se tiče DVD-a i 

komunalnog poduzeća, njihovi izvještaji će biti u sklopu njegovog šestomjesečnom izvješću. Što se tiče 

mrtvačnice, osim riječi nije vidio djela jer nema ničega u uredu, te kako je u arhivi uspio samo pronaći 

projekte vrijedne pola milijuna kuna, a građevinske i lokacijske dozvole su sve istekle.  

 Predsjednica OV Katica Buzolić kaže kako je sve u svezi mrtvačnice bilo na vijeće i kako bi sve 

trebalo biti u Općini. 

 Pročelnik JUO Toni Domazet kaže kako će sve pronaći i kako zna daje to bilo u materijalima za 

vijeće koji su poslani svima vijećnicima. 

 Kako više nije bilo pitanja predsjednica OV Katica Buzolić stavlja na glasovanje Amandman br. 2 

na prijedlog Proračuna Općine Milna za 2019. godinu. 

Amandman br. 2 na Prijedlog Proračuna Općine Milna za 2019. godinu je JEDNOGLANO usvojen. 

 

 Predsjednica OV Katica Buzolić stavlja na glasovanje Prijedlog Proračuna Općine Milna za 2019. s 

usvojenim amandmanima. 

Prijedlog Proračuna Općine Milna za 2019. s usvojenim amandmanima JEDNOGLASNO  je usvojen. 

Ad 5. Projekcije Proračuna Općine Milna za 2020. i 2021. godinu 

 

 Predsjednica OV Katica Buzolić otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu temu. 

Projekcije Proračuna Općine Milna za 2020. i 2021. godinu JEDNOGLASNO su usvojene. 

 

Ad 6. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Milna za 2019. godinu 

  Predsjednica OV Katica Buzolić otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu točku dnevnog reda. 

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Milna za 2019. godinu JEDNOGLASNO je usvojen. 

 

Ad 7. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

Predsjednica OV Katica Buzolić otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu točku dnevnog reda. 

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu JEDNOGLASNO je usvojen. 

 

Ad 8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
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Predsjednica OV Katica Buzolić otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje premetnu točku dnevnog reda. 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu JEDNOGLASNO je 

usvojen. 

 

Ad 9. Prijedlog Programa ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju, razvojne studije i 

imovine za 2019. godinu 

Predsjednica OV Katica Buzolić otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje premetnu točku dnevnog reda. 

Prijedlog Programa ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju, razvojne studije i imovine za 2019. 

godinu JEDNOGLASNO je usvojen. 

 

 

 

Ad 10. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Milna za 2019. godinu 

Predsjednica OV Katica Buzolić otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu točku dnevnog reda. 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Milna za 2019. godinu 

JEDNOGLASNO je usvojen. 

 

Ad 11. Prijedlog Programa javnih potreba udruga i drugih organizacija Općine Milna za 2019. 

godinu 

Predsjednica OV Katica Buzolić otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu točku dnevnog reda. 

Prijedlog Programa javnih potreba udruga i drugih organizacija Općine Milna za 2019. godinu 

JEDNOGLASNO je usvojen. 

 

Ad 12. Prijedlog Programa potreba javnih ustanova Općine Milna za 2019. godinu 

Predsjednica OV Katica Buzolić otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu točku dnevnog reda. 

Prijedlog Programa potreba javnih ustanova Općine Milna za 2019. godinu JEDNOGLASNO je 

usvojen. 

 

Ad 13. Prijedlog Socijalnog programa za 2019. godinu 
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Predsjednica OV Katica Buzolić otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu točku dnevnog reda. 

Prijedlog Socijalnog programa za 2019. godinu JEDNOGLASNO je usvojen. 

 

Ad 14. pitanja vijećnika vezano za radnje na SRC „Bregana“ 

 Predsjednica OV Katica Buzolić otvara raspravu za točku dnevnog reda. 

 Vijećnik Siniša Poklepović pita načelnika „zašto je u Proračun za 2019. godinu za SRC Bregana 

uvršteno 300.000,00 kuna, ako on zna da su svi radovi odrađeni i da je Ugovor za sanaciju Bregane već 

potpisan?“ 

 Općinski načelnik Frane Lozić kaže kako je to njegova Odluka, jer je on tako odlučio. 

 Vijećnik Zorislav Bonačić Sargo se javlja za riječ i kaže da još nije dobio odgovor koliko je ostalo 

na zaštićenom računu, na što općinski načelnik odgovara sa cca 1.000.000,00 kn. 

 

Ad 15. Izvješće stručnog suradnika Katarine Radojković o utrošenim sredstvima za razdoblje od 

01. listopada 2018. godine do danas 

 Predsjednica OV Katica Buzolić otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda, koju je stavila upravo 

po zahtjevu vijećnika Zorislava Bonačića Sarga i daje riječ vijećniku. 

 Vijećnik Zorislav Bonačić Sargo kaže kako želi znati stanje računa, svih isplata koje su se vršile, te 

sve nabave koje su bile od kada je na dužnost stupio novi načelnik. 

 Općinski načelnik Frane Lozić kaže kako će te podatke dobiti svi u njegovom izvješću do 31. siječnja 

2019. godine, te Katarini Radojković nalaže da papir sa podacima koje ima kod sebe preda vijećniku 

Zorislavu Bonačiću Sargu, a ako se svi slažu u izviješću će sve navesti i dostaviti na vrijeme. 

 Predsjednica OV Katica Buzolić stavlja na glasovanje prijedlog načelnika. 

Prijedlog da se svi podaci dostave u izviješću načelnika do 31. siječnja 2019. godine je 

JEDNOGLASNO usvojen. 

 

Ad 16. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici po 

kampu na području Općine Milna 

Predsjednica OV Katica Buzolić otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu točku dnevnog reda. 

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici po kampu na 

području Općine Milna je JEDNOGLASNO usvojen. 
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Ad 17. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda „B“ za izračun komunalne naknade 

 

Predsjednica OV Katica Buzolić otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

Nakon kratkog obrazloženja pročelnika JUO Tonija Domazeta, predsjednica OV Katica Buzolić 

predmetnu temu stavlja na glasovanje. 

Prijedlog Odluke o vrijednosti boda „B“ za izračun komunalne naknade je JEDNOGLASNO usvojen. 

 

Ad 18. Prijedlog Odluke o Izmjenama i Dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Milna 

(Službeni glasnik Općine Milna, broj 7/17) 

 Predsjednica OV Katica Buzolić otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

 Općinski načelnik se ispričava i predlaže da se ova točka povuče s dnevnog reda to jest, da Odluka 

koja je već postojeća ostane ista, a o prenošenju vođenja poreza na Općinu Milna, mogu odgoditi za 

neku od sljedećih sjednica. 

 Svi vijećnici se slažu s prijedlogom općinskog načelnika. 

 

Ad 19. Rasprava i donošenje Odluke vezano za dopis odvjetnika Jadrana Franceschia 

 Predsjednica OV Katica Buzolić otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda, te sama obrazlaže zašto 

je ovu točku predložila za dnevni red. Uputila je pitanje načelniku, zbog čega je raskinuo punomoć 

odvjetniku? 

 Općinski načelnik Frane Lozić kaže kako je svima odvjetnicima ukinuo punomoć i kako je saznao 

da odvjetnik Jadran Franceschi uopće nema punomoć za vođenje predmeta Frane Lozić, jer mu je 

punomoć otkazao upravo bivši načelnik Viktor Maretić, te mu je drago što je pitala upravo to pitanje jer 

i on želi popričati u svezi dopisa ZOU Ivo i Maja Smrke. Traži objašnjenje od vijeća u svezi dopisa, na 

što vijećnici ne žele raspravljati jer nisu imali vremena proučiti dopis, jer nije trebao biti uvršten u  točku 

dnevnog reda. 

 Podpredsjednik OV Ivo Markusović kaže kako oni ne znaju o tome ništa i kako to nije tema trenutne 

točke dnevnog reda i da ne želi raspravljati o tome. 

 Predsjednica OV Katica Buzolić stavlja na glasovanje Odluku da li će Općinu Milna i dalje zastupati 

odvjetnik Jadran Franceschi u predmetu K-Us-20/15. 

Odluka o zastupanju odvjetnika Jadrana Franceschia za Općinu Milna u predmetu K-Us-20/15 je 

usvojena sa 7 glasova ZA i 3 glasa PROTIV. 

 

Ad 20. Odluka o zaključenju Ugovora o zamjeni nekretnina (Marija Selak) 

 Predsjednica OV Katica Buzolić otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 
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Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu točku dnevnog reda. 

Odluka o zaključenju Ugovora o zamjeni nekretnina (Marija Selak) usvojena je JEDNOGLASNO. 

 

Ad 21. Odluka o isplati otpremnine za Mariju Ivanović 

 Predsjednica OV Katica Buzolić otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu točku dnevnog reda. 

Odluka o isplati otpremnine za Mariju Ivanović usvojena je JEDNOGLASNO. 

 

Ad 22. Očitovanje Općinskog vijeća na dopis ZOU Ivo i Maja Smrke, te zastupanju 

opunomoćenika u predmetu K-Us-20/15 

 Predsjednica OV Katica Buzolić otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

 Općinski načelnik Frane Lozić je pročitao dopis ZOU Ivo i Maja Smrke, te traži očitovanje o 

predmetnom dopisu. 

 Podpredsjednik OV Ivo Markusović kaže kako oni za to ne znaju i ne žele raspravljati o toj temi. 

 Općinski načelnik Frane Lozić kaže kako ZOU Ivo i Maja Smrke nisu zastupnici Općine Milna u 

predmetu Frane Lozić, a u trenutku donošenja imovinskopravnog zahtjeva načelnik Općine je još uvijek 

bio Branko Đimbeg. U tom trenutku samo je on mogao postaviti takav zahtjev i ovlastiti odvjetnika da 

zastupa Općinu Milna u predmetu Frane Lozić. Kaže kako sud nije mogao znati da će se dogoditi odgoda 

preuzimanja vlasti zbog žalbi HDZ-a. Te postavlja pitanje, kako je moguće da je povjerenica Marija 

Dijaković mogla dati punomoć odvjetnicima na datum na koji uopće nije bila u Općini? 

 Podpredsjednik OV Ivo Markusović ne želi raspravljati o toj temi jer apsolutno ništa ne zna o tome. 

Preuzima sjednicu i kaže kako nemaju što raspravljati više i kako je rasprava o ovoj točki dnevnog reda 

završila. 

 

Ad 23. Izmjene i dopune Proračuna i svih Programa za 2018. godinu 

 Podpredsjednik OV Ivo Markusović otvorio je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

I predlaže, uz složnost svih vijećnika kako nije potrebno raspravljati o ovoj točki dnevnog reda, jer 

Proračun za 2019. godinu je ionako već usvojen. 

 

Ad 24. Izvješće o primopredaji izvršne vlasti i planovima za razdoblje od 12.10 do 31.12.2018. 

godine  

 Podpredsjednik OV Ivo Markusović otvorio je raspravu o ovoj točki dnevnog reda i kaže da su primili 

na znanje i da se nema što raspravljati o ovoj točki dnevnog reda. 
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Općinski načelnik Frane Lozić se ne slaže s tim i želi da se ta tema raspravi na nekoj od sljedećih sjednica 

općinskog vijeća, jer zna da nitko od njih nije ni pročitao primopredajno izvješće. 

Ad 25. Prijedlog zaključka o usvajanju Prometne studije Općine Milna 

 Podpredsjednik OV Ivo Markusović otvorio je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu točku dnevnog reda. 

Prijedlog zaključka o usvajanju Prometne studije Općine Milna je usvojen JEDNOGLASNO. 

 

Ad 26. Izmjene i dopune Prostornog plana SDŽ 

 Podpredsjednik OV Ivo Markusović otvorio je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

 Općinski načelnik Frane Lozić je ukratko objasnio zašto je predložio ovu točku dnevnog reda i 

objasnio je jedan jedini dopis koji je potpisan od strane podpredsjednika OV i pročelnika JUO. Upitao 

je podpredsjednika OV da li su sidrišta stvarno jedino što je bitno za Općinu Milna? 

 Podpredsjednik OV je rekao kako ne zna i da mu je to jedino što se mogao sjetiti kada ga je pročelnik 

zvao i rekao da je stigao dopis i da treba hitno odgovoriti u Županiju. 

 Općinski načelnik kaže da je bio u Županiju i da je uspio dogovoriti da naknadno pošalje dopis s 

prijedlozima za IDPPSDŽ, i da je dopis koji je poslao priložen u materijalima. 

 

Ad 27. Zapisnik sa sastanka investitora na području TZ Bijaka i Općine Milna  

 Podpredsjednik OV Ivo Markusović otvorio je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

Te kaže da nitko nije uspio pročitati taj zapisnik i da su primili na znanje, jer će ga pročitati naknadno. 

 Općinski načelnik Frane Lozić kaže da ne želi na taj način raspraviti o predmetnoj temi, te predlaže 

da se raspravi o predmetnoj temi na nekoj od sljedećih sjednica Općinskog vijeća. 

 

Ad 28. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija 

dječjeg vrtića Milna“  

 Podpredsjednik OV Ivo Markusović otvorio je raspravu o ovoj točki dnevnog reda i tražio je 

općinskog načelnika da pojasni zašto je Odluka o značaja, jer nisu upoznati. 

 Nakon kratkog obrazloženja prijedloga Odluke podpredsjednik OV Ivo Markusović stavlja na 

glasovanje predmetnu temu. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija dječjeg vrtića 

Milna“  usvojen je JEDNOGLASNO. 
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Ad 29. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Građenje javni 

zelenih površina na području Općine Milna“ 

 Podpredsjednik OV Ivo Markusović otvorio je raspravu o ovoj točki dnevnog reda i tražio je 

općinskog načelnika da pojasni zašto je Odluka o značaja, jer nisu upoznati. 

 Nakon kratkog obrazloženja prijedloga Odluke podpredsjednik OV Ivo Markusović stavlja na 

glasovanje predmetnu temu. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Građenje javni zelenih površina 

na području Općine Milna“ usvojen je JEDNOGLASNO. 

 

Ad 30. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava ustupljenih iz dodatnog udjela poreza na dohodak 

ostvarenog na području Općine Milna (Javna rasvjeta i Zeleni otoci) 

 

 Podpredsjednik OV Ivo Markusović otvorio je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu točku dnevnog reda 

Prijedlog Odluke o korištenju sredstava ustupljenih iz dodatnog udjela poreza na dohodak ostvarenog 

na području Općine Milna (Javna rasvjeta i Zeleni otoci) usvojen je JEDNOGLASNO. 

Sjednica Općinskog vijeća završila je u 20,35 sati. 

 

ZAPISNIČAR:                PREDSJEDNICA OV 

Martina Mladinić, v.r.                                 Katica Buzolić, v.r. 
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