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ZAPISNIK 

 

sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane u ponedjeljak 02. prosinca 2019. godine 

u 10.00 sati u općinskoj vijećnici. 

Sjednica se snima.  

NAZOČNI: Ivo Markusović – predsjednik općinskog vijeća, Mira Prebanda, Ana Schutt, 

Margita Krželj, Pero Bonačić-Dorić, 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 

IZOČNI: Katica Buzolić - potpredsjednica općinskog vijeća, Stipe Martinić, Luka Marinović, 

Zorislav Bonačić Sargo, Siniša Poklepović (općinski vijećnici) 

Predsjednik OV Ivo Markusović je utvrdio kvorum i pozdravom otvorio 28. sjednicu 

Općinskog vijeća i predlaže sljedeći  

 

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice općinskog vijeća 

2. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice općinskog vijeća 

3. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

4. Izvješće načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine 

5. Prijedlog Proračuna Općine Milna za 2020. godinu 

6. Projekcije Proračuna Općine Milna za 2021. i 2022. godinu 

7. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

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

imovine za 2020. godinu 

10. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Milna za 2020. godinu 

11. Prijedlog Programa javnih potreba udruga i drugih organizacija Općine Milna za 2020. 

godinu 

12. Prijedlog Programa potreba javnih ustanova Općine Milna za 2020. godinu 

13. Prijedlog Socijalnog programa za 2020. godinu 

14. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Milna za 2020. godinu 

15. Prijedlog odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima 

i Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora  

(ovo je usklađenje sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu iz 2018.g.) 

16. Prijedlog odluke o pokretanju postupka utvrđivanja granica pomorskog dobra na 

području  Općine Milna  - područje plaže Bijaka 

17. Prijedlog odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu 

Općine Milna 

18. Prijedlog odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti 
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19. Prijedlog pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Općine Milna 

20. Prijedlog korekcije koeficijenata za djelatnike Dječjeg vrtića Milna 

21. Zamolbe građana 

 

Predsjednik OV Ivo Markusović stavlja na glasovanje dnevni red. 

Dnevni red je usvojen  JEDNOGLASNO. 

 

Ad. 1 - Verifikacija zapisnika sa 25. 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 sa 25. sjednice OV. 

 

Zapisnik je verificiran JEDNOGLASNO. 

 

Ad. 2 - Verifikacija zapisnika sa 27. 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 sa 27. sjednice OV. 

 

Zapisnik je verificiran JEDNOGLASNO. 

 Predsjednik OV Ivo Markusović predlaže da se točka dnevnog reda 3. i 4. spoje te nakon 

izlaganja općinskog načelnika postavljaju pitanja te prijedlog stavlja na glasovanje. 

 

Prijedlog da se točka dnevnog reda 3. i 4. spoje je usvojen JEDNOGLASNO.  

 

Ad. 3 i ad. 4 - Izvješće načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine i 

pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Predsjednik OV Ivo Markusović daje riječ općinskom načelniku Frani Loziću. 

 

Općinski načelnik Frane Lozić pozdravlja prisutne te kaže kako se u prvih šest mjeseci izvršio 

Proračun 100% te naglašava na materijalne rashode – ovrhe i deblokadu računa općine Milna. 

Skreće pažnju na prihode poreza i prireza na dohodak i kaže kako se iz tih prihoda jasno vidi povećanje 

gospodarskog rasta Općine,  također spominje kako je sve u okvirima planiranog za prvih šest mjeseci. 

Ukratko obrazlaže projekte i popis narudžbenica i Ugovora JNMV kroz koje se vide sva ulaganja i 

rashode Proračuna 2019. godine za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine pa do 30. lipnja 2019. godine. 

 

 Predsjednik OV Ivo Markusović zahvaljuje općinskom načelniku i kaže kako se vidi da se 

zauzimao i napravio nešto za Općinu te otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 
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Obzirom kako nitko nema primjedbi na predmetni zapisnik, predsjednik OV  Ivo Markusović stavlja na 

glasovanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 

2019. godine 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine 

je usvojen JEDNOGLASNO. 

 

 

Ad. 5 - Prijedlog Proračuna Općine Milna za 2020. godinu  

 

Predsjednik OV Ivo Markusović  prepušta riječ općinskom načelniku Frani Loziću. 

 

Općinski načelnik Frane Lozić ukratko je objasnio sam Proračun za 2020. godinu te istaknuo  

planirani prihod od prodaje nekretnina kao i kupnju parking Šumica, ulaganja u javnu rasvjetu, ulaganja 

u zelene površine za svako naselje u Općini Milna.   

 

Predsjednik OV Ivo Markusović otvara raspravu na ovu točku dnevnog reda. 

Obzirom kako nitko nama primjedbi predsjednik OV Ivo Markusović stavlja na glasovanje Prijedlog 

Proračuna Općine Milna za 2020. godinu. 

 

Prijedlog Proračuna Općine Milna za 2020. godinu je usvojen JEDNOGLASNO. 

 

 

 

Ad. 6 - Projekcije Proračuna Općine Milna za 2021. i 2022. godinu 

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

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu temu. 

Projekcije Proračuna Općine Milna za 2021. i 2022. godinu JEDNOGLASNO su usvojene. 

 

Ad. 7 - Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

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

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu temu. 

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu JEDNOGLASNO je 

usvojen. 

 

Ad. 8 - Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

  

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

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu temu. 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu JEDNOGLASNO je 

usvojen. 
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Ad. 9 - Prijedlog Programa ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju, razvojne 

studije i imovine za 2020. godinu 

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

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu temu. 

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

2020. godinu JEDNOGLASNO je usvojen. 

 

Ad. 10 - Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Milna za 2020. 

godinu 

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

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu temu. 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Milna za 2020. godinu 

JEDNOGLASNO je usvojen. 

 

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

za 2020. godinu 

Predsjednik OV Ivo Markusović daje riječ općinskom načelniku, koji je ukratko bjasnio 

da je podigao sredstva svim Udrugama, na što se vijećnica Ana Schutt javlja i kaže da su oni 

kao Amatersko kazalište Servantes zakasnili, ali objašnjava kako će organizirati Ljetni karneval 

te da joj još novaca treba za Udrugu. Općinski načelnik je rekao da uvažava zakašnjelu zamolbu 

te na stavci Servantes dodaje još 15.000,00 kuna. 

 

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

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu temu s izmjenama. 

Prijedlog Programa javnih potreba u udruga i drugih organizacija Općine Milna za 2020. godinu 

JEDNOGLASNO je usvojen. 

 

Ad. 12 - Prijedlog Programa potreba javnih ustanova Općine Milna za 2020. godinu 

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

 

 Vijećnik Nikša Hržić predlaže da se uvrsti u predmetni Program i Poljoprivredna zadruga Ložišća s 

nekretninom u koju bi se napravio sanitarni čvor za javne potrebe. 

 Vijećnici su se složili kako je malo previše 100.000,00 kuna za Župu od Blagovijesti, na što općinski 

načelnik odgovara kako je župnik tražio i više, jer planira mijenjati električne instalacije te je zamolbi 

dodao i troškovnik. 

  



5 
 

Svi vijećnici su se složili s izmjenom stavke za Župu i dodali Zadrugu Ložišća s omjerom Župi od 

Blagovijesti 40.000,00 kuna i Zadruga Ložišća 60.000,00 kuna. 

 Predsjednik OV Ivo Markusović stavlja predmetnu temu  s izmjenama na glasovanje.  

Prijedlog Programa potreba javnih ustanova Općine Milna za 2020. godinu JEDNOGLASNO 

je usvojen.  

Ad. 13 - Prijedlog Socijalnog programa za 2020. godinu 

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

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu temu. 

Prijedlog Socijalnog programa za 2020. godinu JEDNOGLASNO je usvojen. 

 

Ad. 14 - Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Milna za 2020. godinu 

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

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu temu. 

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Milna za 2020. godinu JEDNOGLASNO je 

usvojen. 

 

Ad. 15 - Prijedlog odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim 

djelatnostima i Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na 

temelju ugovora  (ovo je usklađenje sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu iz 

2018.g.) 

  Predsjednik OV Ivo Markusović predlaže općinskom načelniku da objasni predmetnu 

točku dnevnog reda, na što općinski načelnik Frane Lozić kaže kako je to samo Odluka s kojom 

se već donesene Odluke vezane za Komunalno društvo „Meštralun“ moraju uskladiti za 

Zakonom. 

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

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu temu. 

Prijedlog odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima i 

Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora  (ovo je 

usklađenje sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu iz 2018.g.) JEDNOGLASNO je 

usvojen. 

Ad. 16 - Prijedlog odluke o pokretanju postupka utvrđivanja granica pomorskog dobra 

na području  Općine Milna  - područje plaže Bijaka 

 

 Predsjednik OV Ivo Markusović predaje riječ općinskom načelniku. 
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 Općinski načelnik Frane Lozić kaže da sam Prijedlog govori sve i ukratko objašnjava kako 

je to od velike važnosti za Općinu Milna pogotovo zbog plaža na Bijaki, te budućih gradnja vila 

i hotela na području Bijake. Također, bi koncesiju na dio do svetionika mogla dobiti Općina  

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

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu temu. 

 

Prijedlog odluke o pokretanju postupka utvrđivanja granica pomorskog dobra na području  

Općine Milna  - područje plaže Bijaka JEDNOGLASNO je usvojen. 

 

Ad. 17 - Prijedlog odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u 

vlasništvu Općine Milna 

 Predsjednik OV Ivo Markusović predaje riječ općinskom načelniku. 

  

Općinski načelnik ukratko je objasnio te rekao kako je i to u sklopu usklađenja sa 

Zakonom. 

 
Obzirom kako nitko nema primjedbi predsjednik OV Ivo Markusović stavlja na glasovanje predmetnu 

temu. 

Prijedlog odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine 

Milna JEDNOGLASNO  je usvojen. 

 

Ad. 18 - Prijedlog odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti 

Predsjednik OV Ivo Markusović predaje riječ općinskom načelniku, na što je on 

ukratko objasnio. 
 

Obzirom kako nitko nema primjedbi predsjednik OV Ivo Markusović stavlja na glasovanje predmetnu 

temu. 

Prijedlog odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti JEDNOGLASNO je usvojen. 

 

Ad. 19 - Prijedlog pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Općine 

Milna 

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

Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu temu. 

Prijedlog pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Općine Milna 

JEDNOGLASNO je usvojen. 

 

Ad. 20 - Prijedlog korekcije koeficijenata za djelatnike Dječjeg vrtića Milna 

Predsjednik OV Ivo Markusović otvorio je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 
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Obzirom kako nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu temu. 

Prijedlog korekcije koeficijenata za djelatnike Dječjeg vrtića Milna JEDNOGLASNO je 

usvojen. 

 

Ad. 21 – Zamolbe građana 

Predsjednik OV Ivo Markusović kaže kako imaju zamolbu Svpetrvs hotela d.d. što se 

upravo tiče i njega samog tako da samo želi reći kako je to na znanje Vijeću i načelniku da 

ako ikada dođe do prodaje nekretnina da su zainteresirani za kupnju. 

Također, ima zamolba gospođe Maje Vrdoljak u svezi komunalnog doprinosa u svezi plaćanja 

na rate van Odluke o komunalnom doprinosu Općine Milna te kaže kako se on ne slaže da se 

pojedinačno odlučuje o svakom komunalnom doprinosu, jer nije u redu prema svima drugima 

i otvara raspravu o ovoj zamolbi. 

Svi vijećnici su se složili da se zamolba gospođe Maje Vrdoljak odbija. 

 

Predsjednik OV Ivo Markusović kaže kako imaju zamolbu Jadranke Frketić o ponudi 

da Općina Milna otkupi dio zemljišta po 125 eura po m2. 

Općinski načelnik kaže kako je i ranije slala ponudu te da je on odbio što se vidi i u 

materijalima, te da je to nerazvrstana cesta i u procesu evidentiranja nerazvrstanih cesta će se 

vidjeti, ali ionako će najvjerovatnije biti vlasništvo Općina. 

 Predsjednik OV Ivo Markusović kaže da treba izaći na teren i daje prijedlog da se  

utvrdi činjenično stanje, te utvrditi veličinu puta te obavijesti gospođu. 

  Predsjednik OV Ivo Markusović kaže kako imaju zamolbu Drana Jovića te prepušta 

riječ općinskom načelniku da objasni situaciju. 

  Općinski načelnik Frane Lozić ukratko objašnjava kako nemaju pravo ni Jovići ni 

gospodin Skenderović te kako će jedni i drugi morati srušiti napravljeno nakon dostave 

homogeniziranih karata Općini. 

  Predsjednik OV Ivo Markusović kaže da se gospodi tako i odgovori. 

Predsjednik OV Ivo Markusović čestita Vijeću na donošenju Proračuna. 

 

 

 

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: 021-02/19-01/13 

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

U Milni, 02. prosinca 2019. godine 

 

 

 

 


