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ZAPISNIK 

 

sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane u ponedjeljak 30. rujna 2019. godine u 

10.00 sati u općinskoj vijećnici. 

Sjednica se snima.  

NAZOČNI: Katica Buzolić  - predsjednica općinskog vijeća, Ivo Markusović – podpredsjednik 

općinskog vijeća, Mira Prebanda, Ana Schutt, Luka Marinović, Siniša Poklepović, Margita 

Krželj, Pero Bonačić-Dorić, Stipe Martinić, Zorislav Bonačić-Sargo, Nikša Hržić  ( općinski 

vijećnici), Frane Lozić-općinski načelnik, Jakša Krželj-zamjenik općinskog načelnika, Martina 

Mladinić - administrativna tajnica, Anita Vulović – pročelnica JUO, Katarina Radojković – viši 

referent za Proračun i financije 

Predsjednik OV Ivo Markusović je utvrdio kvorum i pozdravom otvorio 27. sjednicu 

Općinskog vijeća i predlaže sljedeći  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa izvanredne 24. sjednice općinskog vijeća 

2. Verifikacija zapisnika sa izvanredne 26. sjednice općinskog vijeća 

3. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju financijskog Izvještaja za razdoblje od 1. siječnja 

do 30. lipnja 2019. godine 

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Milna za 2019. godinu sa: 

- Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Milna za 

2019. godinu 

- Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Milna za 

2019. godinu 

- Izmjene i dopune Programa javnih potreba udruga i drugih neprofitabilnih 

organizacija Općine Milna za 2019. godinu 

- Izmjene i dopuna Programa ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju, razvojne 

strategije i imovinu Općine Milna za 2019. godinu 

- Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Milna za 2019. godinu 

6. Prijedlog ispravka Oduke o komunalnom doprinosu Općine Milna 

7. Prijedlog Izmjene Oduke o komunalnoj naknadi Općine Milna 

8. Prijedlog Odluke o usklađenju Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun 

plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine Milna 

9. Prijedlog Odluke o usklađenju Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun 

plaće službenika i namještenika JUO Općine Milna 

10. Požurnica Ministarstva kulture na Odluku o prestanku i ukidanju CZK Milna 

11. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka upisa prava vlasništva Općine Milna na 

nerazvrstane ceste 
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12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za sufinanciranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Milna i vijećnika izabranih s liste birača za 

2019. godinu 

13. Zamolbe građana 

 

Predsjednica OV Katica Buzolić stavlja na glasovanje dnevni red. 

Dnevni red je usvojen s 9 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN. 

 

Ad. 1 - Verifikacija zapisnika sa izvanredne 24. sjednice općinskog vijeća 

 

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

Obzirom kako nitko nema primjedbi na predmetni zapisnik, predsjednik OV  Ivo Markusović stavlja na 

glasovanje verifikaciju zapisnika s izvanredne 24. sjednice OV. 

 

Zapisnik je verificiran sa 11 glasova ZA. 

 

Ad. 2 - Verifikacija zapisnika sa izvanredne 26. sjednice općinskog vijeća 

 

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

Obzirom kako nitko nema primjedbi na predmetni zapisnik, predsjednik OV  Ivo Markusović stavlja na 

glasovanje verifikaciju zapisnika s izvanredne 26. sjednice OV. 

 

Zapisnik je verificiran sa 11 glasova ZA. 

Predsjednik OV Ivo Markusović je dao primjedbu na zapisnik OV sa 25. sjednice, te je 

naglasio da slijedeći put mora biti na sjednici. 

 

Ad. 3 - Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Predsjednik OV Ivo Markusović je predložio da se točka dnevnog reda prebaci za slijedeću 

sjednicu OV. 

Predsjednik OV Ivo Markusović prijedlog da se točka 3. dnevnog reda prebaci na slijedeću 

sjednicu OV stavlja na glasovanje. 

 

Prijedlog da se točka 3. dnevnog reda prebaci na slijedeću sjednicu OV izglasana je s 11 glasova ZA. 

 

Ad. 4 - Donošenje Zaključka o utvrđivanju financijskog Izvještaja za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2019. godine 

 

Predsjednik OV Ivo Markusović  prepustio riječ općinskom načelniku Frani Loziću. 

 

Općinski načelnik Frane Lozić pozdravio je prisutne vijećnike te ukratko obrazložio poveće 

iznose prihoda i rashoda. 
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Predsjednik OV Ivo Markusović nakon kratkog obrazloženja otvara raspravu o ovoj točki 

dnevnog reda. 

 

Potpredsjednica OV Katica Buzolić se javlja za riječ i postavlja slijedeće pitanje: 

1. Što znači da je uprihođeno 6.200.000, 00 kuna, a rashodovano 6.600.000,00 kuna, da li je 

to Općina u dugu?   

 

Općinski načelnik Frane Lozić odgovara kako je do kraja 6. mjeseca sve realizirano i plaćeno, 

te kako će detaljne podatke dobiti u šestomjesečnom Izvještaju načelnika. 

 

Predsjednik OV Ivo Markusović kaže kako je potpisano i ovjereno od strane višeg referenta za 

Proračun i financije Katarine Radojković, što znači da je sve u redu. 

 

Vijećnik Zorislav Bonačić Sargo se javlja za riječ i pita gdje je spisak obveza prema 

dobavljačima? 

 

Općinski načelnik Frane Lozić kaže da je sve navedeno u Izvješću, ali detaljne podatke i tablice   

svi vijećnici će dobiti u šestomjesečnom Izvještaju načelnika 

 

 Vijećnik Siniša Poklepović se javlja za riječ i pita da li su ovrhe riješene nagodbom da se plati 

glavnica, a otpuste kamate, na što općinski načelnik Frane Lozić kaže kako su to dobili u izvještaju 

načelnika do 31.12.2018. godine, a ostatak će dobiti u slijedećem Izvještaju. 

 

1. Predsjednik OV Ivo Markusović stavlja na glasovanje Zaključak o utvrđivanju financijskog 

Izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. 

 

Zaključak o utvrđivanju financijskog Izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. 

godine je izglasan sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA. 

 

Ad. 5 - Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Milna za 2019. godinu sa: 

- Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Milna za 

2019. godinu 

- Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Milna za 

2019. godinu 

- Izmjene i dopune Programa javnih potreba udruga i drugih neprofitabilnih 

organizacija Općine Milna za 2019. godinu 

- Izmjene i dopuna Programa ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju, razvojne 

strategije i imovinu Općine Milna za 2019. godinu 

- Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Milna za 2019. godinu 

 

Predsjednik OV Ivo Markusović predaje riječ općinskom načelniku Frani Loziću i traži 

ga da ukratko objasni Rebalans Proračuna. 

 

Općinski načelnik Frane Lozić kaže kako je više-manje u financijskom izvješću 

objasnio sve, ali isto tako kaže kako je Proračun za 2019. godinu bio napravljen na brzinu, te 

samo ukratko navodi kapitalne projekte na koje je utrošeno nešto više sredstava od planiranog. 

Isto tako vežući se na izradu Proračuna za 2019. godinu ukazuje na suradnju svih vijećnika u 

davanju ideja i stvaranju Proračuna za 2020. godinu, na što su se svi vijećnici složili. 
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Vijećnik Luka Marinović  kaže da sad odjednom želi suradnju, a za planove u svezi 

SRC „Bregana“ apsolutno se ništa nije savjetovao s njima vijećnicima. 

 

 Općinski načelnik Frane Lozić se ispričava i kaže da tada jednostavno nije imao ni 

vremena s obzirom na cijelu situaciju koja je bila kad je preuzeo mjesto načelnika Općine 

Milna, te sad nudi apsolutnu suradnju u svezi svega. 

 

 Vijećnica Ana Schutt pita zašto se  ponovno osvjetljavala fontane i zašto je na područje 

SRC „Bregana“ uloženo više od planiranog u Proračunu za 2019. godinu? 

 

 Općinski načelnik Frane Lozić odgovara da je rasvjeta koja je osvjetljavala fontanu 

istrunula i trebalo je promijeniti, a na SRC „Bregana“ je stavljena ograda okolo cijelog područja 

što nije bilo planirano. 

 

 Vijećnik Nikša Hržić daje prijedlog da se u Proračun za 2020. godinu uvrsti i sređivanje 

to jest betoniranje ponekih cesta na području Ložišća kao što su pokraj Nazorove kuće ili prolaz 

iza Ložiškog groblja, na što općinski načelnik Frane Lozić kaže kako mu je drago što je to 

spomenuo i da će to uzesti u obzir. 

 

 Potpredsjednica  OV Katica Buzolić kaže kako su cifre za glomazni otpad ogromne i da 

li se to može riješiti da komunalni redar odlazi na gradilišta i upozori izvođače radova i da sami 

plaćaju kontejner, jer ipak kako i sama gradi zna ponešto o tome. 

 

Na što općinski načelnik Frane Lozić kaže da to nije ista stavka jer građevinski materijal se ne 

baca na glomazni otpad nego na odvojeni deponij. 

 

Vijećnik Luka Marinović pita koja je stavka i što je to suzbijanje ovisnosti, na što viši 

referent za Proračun i financije Katarina Radojković odgovara da je to kampanja koju Općina 

Milna sufinancira s Udrugom policajaca i Finom za izradu knjižica Suzbijanje ovisnosti u 

mladih. 

 

 Vijećnik Stipe Martinić postavlja pitanje proširenja energetske mreže, jer svi znaju što 

se događalo na ljeto kad su se još nekoliko njih spojili na istu mrežu? 

 

 Općinski načelnik Frane Lozić kaže da ne zna, ali će se raspitati. 

 

 Predsjednik OV Ivo Markusović zatvara raspravu na ovu točku dnevnog reda i stavlja 

na glasovanje predmetnu točku. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Milna za 2019. godinu sa: 

- Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Milna za 

2019. godinu 

- Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Milna za 

2019. godinu 
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- Izmjene i dopune Programa javnih potreba udruga i drugih neprofitabilnih 

organizacija Općine Milna za 2019. godinu 

- Izmjene i dopuna Programa ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju, razvojne 

strategije i imovinu Općine Milna za 2019. godinu 

- Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Milna za 2019. godinu 

izglasan je sa 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN.  

 

 Potpredsjednica OV Katica Buzolić kaže kako želi objasniti jedan jedini razlog zašto 

su ona i vijećnik Luka Marinović glasali protiv, a to je samo zašto što bi htjeli biti više 

upućeni, to jest uključeni u projekte i događanja, a sve drugo je super i čak pohvalno što 

Milna ide naprjed. Na sve to složio se i predsjednik OV Ivo Markusović. 

 

 Općinski načelnik Frane Lozić prihvaća kritiku i kaže da za ubuduće će u svezi svega 

biti na vrijeme obaviješteni. 

 

Ad. 4 - Prijedlog ispravka Oduke o komunalnom doprinosu Općine Milna 

  

 Predsjednik OV Ivo Markusović otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda i preuzima 

riječ, te kaže kako su pričali on i općinski načelnik i kako su na TZ Bijaka svi investitori više-

manje u ishođenju građevinske dozvole, i kako bi to trebalo ostati po staroj cijeni tako da :   

 se u čl. 5. Prijedloga ispravka Odluke o komunalnom doprinosu umjesto: 

Na području Općine Milna utvrđuju se slijedeće zone za plaćanje komunalnog doprinosa: 

 
 
 
 
I zona 

Izdvojena građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene određena Prostornim planom 
uređenja Općine Milna– TZ «Bijaka», TZ «Osibova-Luĉice», TZ «Pasike-Makarac». 
Neizgrađeno ali uređeno građevinsko područje naselja Milna određeno PPUO Milna; 
Građevinska područja naselja Bobovišće na moru određena PPUO Milna. 
 

 
II zona 

Izgrađeno područja i neizgrađena ali neuređena građevinska područja naselja Milne prema PPUO 
Milne 
Građevinsko područje naselja Ložišće određeno PPUO Milna; 
Građevinsko područje naselja Bobovišće određeno PPUO Milna;  
Područja izdvojenih zona građevinskog područja naselja Milne mješovite, pretežito stambene 
namjene (Osibova, Makarac) određeno Prostornim planom uređenja Općine Milna; 
Područja luka nautićkog turizma (LNT). 

 
III zona 

Građevinska područja gospodarske namjene (uslužne i zanatske) određena Prostornim planom 
uređenja Općine Milna) – «Zabrižak», tip K1 i «Zarapišće, tip K2;  
Građevinska područja sportsko-rekreacijske namjene – SRC «Bregana», R1 i SRC »Celca», R1. 
Građevinsko područje naselja Podhume određeno PPUO Milna. 
Ostali dijelovi općine Milna koji se nalaze izvan građevinskih područja utvrđenim PPUO Milne i 
područja na kojima se planiraju obiteljska poljoprivredna gospodarstva. 
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Stoji slijedeće:  

Na području Općine Milna utvrđuju se slijedeće zone za plaćanje komunalnog doprinosa: 
 

 
I zona 

Izdvojena građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene određena Prostornim planom 
uređenja Općine Milna– TZ «Bijaka», 

 
 
 
 
II zona 

Izdvojena građevinska područja ugostiteljsko – turističke namjene određena Prostornim planom 
uređenja Općine Milna  TZ «Osibova-Luĉice», TZ «Pasike-Makarac». 
Neizgrađeno ali uređeno građevinsko područje naselja Milna određeno PPUO Milna; 
Građevinska područja naselja Bobovišće na moru određena PPUO Milna. 
 

 
III zona 

Izgrađeno područja i neizgrađena ali neuređena građevinska područja naselja Milne prema PPUO 
Milne 
Građevinsko područje naselja Ložišće određeno PPUO Milna; 
Građevinsko područje naselja Bobovišće određeno PPUO Milna;  
Područja izdvojenih zona građevinskog područja naselja Milne mješovite, pretežito stambene 
namjene (Osibova, Makarac) određeno Prostornim planom uređenja Općine Milna; 
Područja luka nautićkog turizma (LNT). 

 
IV zona 

Građevinska područja gospodarske namjene (uslužne i zanatske) određena Prostornim planom 
uređenja Općine Milna) – «Zabrižak», tip K1 i «Zarapišće, tip K2;  
Građevinska područja sportsko-rekreacijske namjene – SRC «Bregana», R1 i SRC »Celca», R1. 
Građevinsko područje naselja Podhume određeno PPUO Milna. 
Ostali dijelovi općine Milna koji se nalaze izvan građevinskih područja utvrđenim PPUO Milne i 
područja na kojima se planiraju obiteljska poljoprivredna gospodarstva. 
 

 

 

Te da u čl. 6 Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu umjesto: 

 

Zona Jedinična vrijednost 
(Kn) 

I zona 70,00 

II zona 50,00 

III zona 30,00 

Stoji slijedeće: 

 

Zona Jedinična vrijednost 
(Kn) 

               I zona                               130,00 

II zona 70,00 

III zona 30,00 

IV zona 30,00 

 

Nadalje da u čl.17., čl.22., čl.24., čl.25., čl.26. i čl.28. u kojima se navodi Općinsko vijeće 

Općine Milna da se promjeni na općinski načelnik samo radi operativnosti, ali prijedlog je da 

se jednom u dva mjeseca ako se skupi oslobađanja na vijeće preda izvješće. 
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Predsjednik OV Ivo Markusović stavlja na glasovanje Prijedlog za dostavu Izvješća o 

oslobađanju plaća komunalnog doprinosa Općine Milna jednom u dva mjeseca općinski 

načelnik preda na vijeće.  

Prijedlog za dostavu Izvješća o oslobađanju plaća komunalnog doprinosa Općine Milna jednom 

u dva mjeseca općinski načelnik preda na vijeće izglasan je JEDNOGLASNO. 

Predsjednik OV Ivo Markusović napominje kako u članku 34. Prijedloga ispravka 

Odluke o komunalnom doprinosu Općine Milna stoji da stupa na snagu danom donošenja. 

Predsjednik OV Ivo Markusović stavlja na glasovanje Prijedlog ispravka Odluke o 

komunalnom doprinosu Općine Milna. 

 

Prijedlog ispravka Odluke o komunalnom doprinosu Općine MilnA izglasan je 

JEDNOGLASNO. 

 

Ad. 7 -  Prijedlog ispravka Odluke o komunalnoj naknadi Općine Milna 

 

Predsjednik OV Ivo Markusović  otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda i preuzima riječ, 

te kaže da samo Članak 19. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Milna“, 

broj 4/19) mijenja se i glasi:„ Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020.godine“.  

 

Obzirom kako nitko nema primjedbi o ovoj točki dnevnog reda predsjednik OV Ivo 

Markusović Prijedlog ispravka Odluke o komunalnoj naknadi Općine Milna stavlja na 

glasovanje. 

Prijedlog ispravka Odluke o komunalnoj naknadi Općine Milna izglasan je JEDNOGLASNO. 

 

Ad. 8 - Prijedlog Odluke o usklađenju Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za 

obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine Milna 

 

 Predsjednik OV Ivo Markusović otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

 Općinski načelnik Frane Lozić ukratko je objasnio podizanje osnovice službenicima i 

namještenicima Općine Milna, te kaže kako sada vijeće mora uskladiti osnovicu sa Zakonom 

njemu kao načelniku i zamjeniku načelnika, jer on je službenicima i namještenicima već 

uskladio sa Zakonom. 

 Predsjednik OV Ivo Markusović kaže kako je već bilo i vrijeme da se osnovice usklade 

u Općini Milna. 

Obzirom kako nitko nema primjedbi na ovu točku dnevnog reda predsjednik OV Ivo 

Markusović stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o usklađenju Odluke o određivanju 

osnovice i koeficijenta za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine Milna. 
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Prijedlog Odluke o usklađenju Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće 

načelnika i zamjenika načelnika Općine Milna je izglasan sa 10 glasova ZA i 1 glas 

SUZDRŽAN. 

 

 

Ad. 9 - Prijedlog Odluke o usklađenju Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za 

obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Milna 

 

 Predsjednik OV Ivo Markusović otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

 Općinski načelnik je objasnio da je to podizanje koeficijenta za spremačicu Općine 

Milna jer joj je ispod svih Zakonskih odredba. 

 

Obzirom kako nitko nema primjedbi na ovu točku dnevnog reda predsjednik OV Ivo 

Markusović stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o usklađenju Odluke o određivanju 

osnovice i koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Milna. 

Prijedlog Odluke o usklađenju Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće 

službenika i namještenika JUO Općine Milna je izglasan JEDNOGLASNO. 

 

Vijećnica Ana Schutt kaže kako sad kad su se svima podigle plaće da bi bio red da se 

podignu i vijećničke naknade. 

 

Ad. 10 - Požurnica Ministarstva kulture na Odluku o prestanku i ukidanju CZK Milna 

 

 Predsjednik OV Ivo Markusović otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda i preuzima 

riječ objašnjavajući kako ovlasti treba dati načelniku da postupi po požurnici Ministarstva 

kulture u svezi Centra za kulturu „Milna“, te da poplaća račune i postupi po Odluci općinskog 

vijeća da ugasi CZK Milna. 

Predsjednik OV Ivo Markusović stavlja na glasovanje Odluku o davanju ovlasti 

općinskom načelniku u svezi CZK Milna. 

Odluka o davanju ovlasti općinskom načelniku u svezi CZK Milna je izglasana sa 9 glasova 

ZA i 2 glasa SUZDRŽANA. 

 

Ad. 11 - Prijedlog Odluke o pokretanju postupka upisa prava vlasništva Općine Milna na 

nerazvrstane ceste 

 

 Predsjednik OV Ivo Markusović otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda i preuzima 

riječ i kaže kako nema potrebe za objašnjavanjem predmetne točke, te stavlja na glasovanje 
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Prijedlog Odluke o pokretanju postupka upisa prava vlasništva Općine Milna na nerazvrstane 

ceste. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka upisa prava vlasništva Općine Milna na nerazvrstane 

ceste je izglasan JEDNOGLASNO. 

 

Ad. 12 - Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za sufinanciranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Milna i vijećnika izabranih s liste 

birača za 2019. godinu 

 

Predsjednik OV Ivo Markusović otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda i preuzima riječ i 

kaže kako nema potrebe za objašnjavanjem predmetne točke jer svake godine se donosi isto, te 

stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za sufinanciranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Milna i vijećnika izabranih s liste birača za 

2019. godinu. 

 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih 

u Općinskom vijeću Općine Milna i vijećnika izabranih s liste birača za 2019. godinu je izglasan 

JEDNOGLASNO. 

 

Ad. 13 – Zamolbe građana 

 

 Predsjednik OV Ivo Markusović kaže kako imaju zamolbu vijećnika Stipe Martinića za 

zakup tržnice u svrhu postavljanja stolova za radnike koji rade na tunelu. 

 

Nakon kratke rasprave zaključeno je da se tržnica daje u zakup U.O. Fjaka, vl. Stipe Martinić 

za 1.000,00 kuna mjesečno, do 01. lipnja 2020. godine. 

 

 Predsjednik OV Ivo Markusović stavlja na glasovanje Odluku o privremenom 

korištenju tržnice Milna. 

 

Odluka o privremenom korištenju tržnice je izglasana sa 10 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.  

 

Predsjednik OV Ivo Markusović kaže kako imaju zamolbu u svezi prijedloga Izmjena i 

dopuna Odluke o javnom redu i miru na području Općine Milna, na što se javlja za riječ općinski 

načelnik i kaže kako nema potrebe jer je u izradi nova Odluka o javnom redu i miru na području 

Općine Milna, koja će biti usklađena sa Zakonom. 

 

Predsjednik OV Ivo Markusović odbacuje zamolbu za izmjene i dopune Odluke o 

javnom redu i miru na području Općine Milna.   
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Predsjednik OV Ivo Markusović kaže kako imaju zamolbu Josipe Filipić za isplatu 

kćerke po Ugovoru s CZK Milna, i kaže kako daje prijedlog Odluke o davanju ovlasti načelniku 

za isplatu iste. 

Predsjednik OV Ivo Markusović stavlja na glasovanje predmetnu Odluku. 

 

Odluka o davanju ovlasti načelniku je izglasana JEDNOGLASNO. 

 

 Predsjednik OV Ivo Markusović kaže kako imaju zamolbu za produljenje najma 

poslovnog prostora koji je iznajmljen Ljekarni Vujanović iz Sinja, te mole da se uloženi novac 

kompezira neplaćanjem zakupa za neko određeno razdoblje. 

 

Nakon kratke rasprave zaključeno je da se najam produljuje za naredne 2 godine bez plaćanja 

zakupnine. 

 

Predsjednik OV Ivo Markusović stavlja na glasovanje Odluku o visini ulaganja i naplati 

zakupnine za poslovni prostor čest.zgr.346 k.o. Milna. 

 

Odluka o visini ulaganja i naplati zakupnine za poslovni prostor čest.zgr.346 k.o.Milna je 

izglasana JEDNOGLASNO. 

 Predsjednik OV Ivo Markusović kaže kako imaju zamolbu Željke Vejić za 

postavljanjem kučice na parcelu, te odmah komentira i kaže da joj pročelnica JUO Anita 

Vulović odgovori kako Općina Milna nije u nadležnosti za takvu vrst udovoljavanja zahtjeva, 

te da se obrati Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje u Supetru. 

 

 Predsjednik OV Ivo Markusović kaže kako imaju zamolbu Zumre Matković, te da nema 

potrebe za objašnjavanjem jer svi u Milni znaju u kakvoj je situaciji. 

Nakon kratkog razmatranja zaključeno je kako će se Zumri Matković uvažiti zamolba, te da se 

stan daje u najam na 5 godina, za 200 kuna mjesečno. 

Predsjednik OV Ivo Markusović stavlja na glasovanje Odluku o  davanju stana u najam. 

Odluka o davanju stana u najam je izglasana JEDNOGLASNO. 

 

 

 

 

 

Sjednica je završena u 11.55 sati.  
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ZAPISNIČAR       PREDSJEDNIK OV   

Administrativna  tajnica                  Ivo Markusović, v.r.  

Martina Mladinić, v.r. 

 

 

 

 

KLASA: 021-02/19-01/08 

URBROJ: 2104/03-02/1-19-2 

U Milni, 30. rujna 2019. godine 

 

 

 

 


