
ZAPISNIK 

 

sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane u ponedjeljak 25. svibnja 2020.godine 

u 10.00 sati u knjižnici Osnovne škole Milna. 

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

Margita Krželj, Pero Bonačić Dorić, Nikša Hržić, Zorislav Bonačić Sargo, Stipe Martinić, 

Siniša Poklepović,  Luka Marinović (općinski vijećnici), Frane Lozić - općinski načelnik, Jakša 

Krželj - zamjenik općinskog načelnika, Anita Vulović – pročelnica JUO 

IZOČNI: Katica Buzolić - potpredsjednica općinskog vijeća 

Predsjednik OV Ivo Markusović je utvrdio kvorum i pozdravom otvorio 32. sjednicu 

Općinskog vijeća i predlaže s dopunom sljedeći  

DNEVNI RED 

1. Izvještaj o realizaciji prodaje nekretnina Općine Milna i zaključivanje ugovora   

2. Izvještaj o mjerama prevencije protiv COVID-19 vezane za otok Brač  

3. Nerazvrstana cesta na području Bregane  

4. Pismo namjere tvrtke Mille naves d.o.o. iz Milna za zakup poslovnog prostora u 

zgradi Općine 

 

Predsjednik OV Ivo Markusović stavlja na glasovanje dnevni red s dopunom.  

Dnevni red s dopunom je usvojen  JEDNOGLASNO. 

 

Ad. 1 – Izvještaj o realizaciji prodaje nekretnina Općine Milna i zaključivanje ugovora  

 

Predsjednik OV Ivo Markusović otvorio je raspravu o ovoj točki dnevnog reda te daje riječ 

općinskom načelniku Frani Loziću.  

Općinski načelnik pozdravlja sve prisutne te obavještava da je bio skupa sa predsjednikom OV 

Ivom Markusovićem na razgovoru sa kupcima kuće Sfarčić (čest.zgr.45/1 k.o.Milna) konkretno sa 

gospodinom Jakšom Vrsalovićem vezano za kupljenu nekretninu gdje je istaknuto da je prije zaključenja 

natječaja pao zid i urušio se krov a u tekstu Javnog natječaja  je istaknuo da se kupuje po principu viđeno 

kupljeno pa da su nastupile nove okolnosti. Zato je i došlo do predmetnog sastanka gdje je dogovoreno 

da kupac ipak plati punu cijenu iz Javnog natječaja,a da će Općina Milna uzeti u obzir isto kod plaćanja 

komunalnog doprinosa za predmetnu nekretninu i umanjiti isti ako dođe do razlike u volumenu između 

starog i novog objekta. Ugovor će biti zaključen kroz ovaj tjedan.  

 

Istaknuto je da je vezano za dio nekretnine čest.zem. 1683 k.o.Milna konkretno pola lika „C“ 

koji je kupila tvrtka Berica d.o.o. zaključenje ugovora kroz ovaj tjedan te da su isti tražili da 

kupoprodajnu cijenu plati u tri jednake rate.  

 

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

nitko nema primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu točku.  

 

Izvještaj o realizaciji prodaje nekretnina Općine Milna i zaključivanje ugovora 

JEDNOGLASNO su usvojeni. 



Ad.2 –Izvještaj o mjerama prevencije protiv COVID-19 vezane za otok Brač  

 

Predsjednik OV Ivo Markusović otvorio je raspravu o ovoj točki dnevnog reda te daje riječ 

općinskom načelniku Frani Loziću.  

             Općinski načelnik ističe da su za otok Brač u odnosu na Republiku Hrvatsku tek jučer - nedjelja 

24.svibnja 2020.godine prestala sva ograničenja i tzv.karantena usljed događaja koji su se dogodili u 

Nerežišćima.  

Svima koji su danas otvorili svoje objekte su preko komunalnog redara dostavljenje preporuke 

HZJZ kojih se moraju strogo pridržavati ( udaljenost između stolova 1,5 metara itd.) Općina mora 

upozoravati i provoditi kontrolu u objektima da li se pridržavaju svi propisanih mjera jer inače plaćamo 

kazne ako se ne prijavi kršenje zadanih mjera.  

Ovim putem najavljujem još jedan paket mjera za ublažavanje učinka COVID-19 virusa na 

gospodarstvo Općine Milna.  

 Obzirom da nema primjedbi predsjednik OV Ivo Markusović stavlja na glasovanje Izvještaj o 

mjerama prevencije protiv COVID-19 vezane za otok Brač.  

 

Izvještaj o mjerama prevencije protiv COVID-19 vezane za otok Brač je usvojen 

JEDNOGLASNO.  

 

 

Ad.3- Nerazvrstana cesta na području Bregane  

 

            Predsjednik OV Ivo Markusović otvorio je raspravu o ovoj točki dnevnog reda te daje riječ 

općinskom načelniku Frani Loziću.  

            Dnevni red smo morali dopuniti jer su nam iz tvrtke LENO d.o.o. javili da u prometnoj studiji 

nije uvrštena nerazvrstana cesta na Bregani te da joj nije dat naziv. U skici koja Vam je priložena se vidi 

kuda se ta cesta proteže te se predlaže ime Put Bregane.  

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

Vijećnik Nikša Hržić ima prijedlog da se ulici da ime po i u spomen na Hrvatske branitelje.  

Zamjenik općinskog načelnika Jakša Krželja je predložio ime Put glavice.  

 

Obzirom kako nitko nema daljnjih prijedloga i primjedbi stavlja na glasovanje predmetnu točku. 

Nerazvrstana cesta na području Bregane usvojeno je da se zove Put glavice sa ŠEST glasova 

ZA i ČETIRI SUZDRŽANA.  

 

 

Ad.4- Pismo namjere tvrtke Mille naves d.o.o. iz Milna za zakup poslovnog prostora u  

          zgradi Općine 

 

            Predsjednik OV Ivo Markusović otvorio je raspravu o ovoj točki dnevnog reda te daje riječ 

općinskom načelniku Frani Loziću.  

             Jutros je direktor tvrtke Maksi Harašić dostavio ovo pismo namjere koje ste dobili na uvid gdje 

je vidljivo koji prostor se traži u zakup.  

            Predsjedni OV Ivo Markusović je istakao da se direktoru ove tvrtke odgovori da se još nije 

odredio sadržaj odnosno da bi se namjena prostora trebala uklapati u poslovnu koncepciju cijele zgrade 

te da će se nakon toga raspisati Javni natječaj za predmetni poslovni prostor.  

            Svi vjećnici su JEDNOGLASNO usvojili takav prijedlog te da se zamolba tvrtke Mille naves 

d.o.o.iz Milne odbije.  

 

 

Sjednica je završena u 11.05 sati.  

 



ZAPISNIČAR       PREDSJEDNIK OV   

Pročelnica JUO                               Ivo Markusović, v.r.  

Anita Vulović, v.r. 

 

KLASA: 021-02/20-01/04 

URBROJ: 2104/03-02/1-20-1 

U Milni, 25. svibnja 2020. godine 


