ZAPISNIK
sa 30. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane u petak 17. travnja
2020.godine u 10.30 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, Luka
Marinović (općinski vijećnici), Frane Lozić - općinski načelnik, Anita Vulović – pročelnica
JUO
IZOČNI: Katica Buzolić - potpredsjednica općinskog vijeća, Jakša Krželj –zamjenik
općinskog načelnika, Siniša Poklepović (općinski vijećnik)
Predsjednik OV Ivo Markusović je utvrdio kvorum i pozdravom otvorio 30. izvanrednu
sjednicu Općinskog vijeća i predlaže sljedeći

DNEVNI RED:
1. Informacije o radu Kriznog stožera otoka Brača i provedbi mjera nacionalnog Stožera
civilne zaštite RH
2. Paket mjera racionalizacije rashoda poslovanja Općine Milna, pomoći građanima i
gospodarstvu na području Općine Milna
Predsjednik OV Ivo Markusović stavlja na glasovanje dnevni red.
Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO.

Ad. 1 - Informacije o radu Kriznog stožera otoka Brača i provedbi mjera nacionalnog
Stožera civilne zaštite RH
Predsjednik OV Ivo Markusović prepušta riječ općinskom načelniku Frani Loziću.
Općinski načelnik Frane Lozić pozdravlja prisutne te nastavlja da na otoku sa današnjim danom imamo
troje zaraženih virusom Covid-19, isti se nalaze u izolaciji redovito ih se kontaktira i prati njihovo stanje,
nemaju teške simptome ove bolesti.
Svi njihovi kontakti su obrađeni u kratkom periodu te su isti stavljeni u režim stroge samoizolacije te se
prati razvoj simptoma.
Krizni stožer otoka Brača se redovito sastaje i prati razvoj situacije te koordinira nabavku potrebitih
sredstava (maske za lice, vizire za djelatnike u trgovinama, dezinfekcijska sredstva, zaštitine rukavice)
da se ista mogu raspodijeliti po otoku i na taj način pokušati zaustaviti daljnje širenje virusa na otoku.
Za odlazak sa otoka na kopno na snazi je sustav izdavanja propusnica koje izdaje Krizni stožer otoka
Brača nakon što se u zahtjevu navedu svi potrebiti podaci i razlozi odlaska koji se sa posebnom pažnjom
i oprezom odobravaju.

S obzirom na veliki broj zahtjeva i zatrpanost e-mailova lokalnih kriznih stožera Nacionalni Stožer
civilne zaštite RH planira uvesti e-propusnice kroz jedinstveni sustav obrade i kontrole.
Predsjednik Vijeća se zahvaljuje na prenijetim informacijama i izražava optimizam da će se širenje
virusa na otoku uspješno ograničiti.

3. Ad. 2 - Paket mjera racionalizacije rashoda poslovanja Općine Milna, pomoći
građanima i gospodarstvu na području Općine Milna
Predsjednik OV Ivo Markusović otvorio je raspravu o ovoj točki dnevnog reda te daje riječ
općinskom načelniku Frani Loziću.
S obzirom na izvanrednu situaciju koja nas je sve zatekla te na pad prometa u svakoj grani
gospodarstva iznosi da je bilo nužno donijeti ovaj paket mjera da se pomogne građanima i gospodarstvu
Općine Milna.
Radi se naime o četiri mjere od kojih dvije donosi on kao načelnik Općine Milna a dvije stavlja
na glasanje Općinskom vijeću.
Mjere koje on kao načelnik donosi odnose se na mjere racionalizacije rashoda poslovanja
Općine Milna na način da se obustavlja svako novo pruzimanje obveza na teret Proračuna Općine Milna,
zabranjuju se svim proračunskim korisnicima Općine Milna sva nova zapošljavanja, obustavlja se
izvršavanje planiranih rashoda po javnim pozivima udruga, programima potpore projekata, smanjenje
osnovice za obračun plaća dužnosnika, službenika i namještenika JUO Općine Milna za 20 %, dok se
Komunalnom poduzeću Meštralun i Turističkoj zajednici Općine Milna daje preporuka da postupi na
isti način odnosno umanji osnovice za obračun plaća za 20 %.
Mjere koje se se daju općinskom vijeću na glasovanje odnose se na mjere pomoći za građane
Općine Milna u vidu oslobađanje od plaćanje dječjeg vrtića do prestanka mjera Nacionalnog stožera
civilne zaštite RH, te se oslobađaju obveznici na području Općine Milna plaćanja komunalne naknade
za stambeni i garažni prostor te poslovni prostor za razdoblje od 01.siječnja 2020. do 30.lipnja
2020.godine, pomoć umirovljenicima u iznosu od 200,00 kuna životne dobi iznad 60 godina starosti i
imaju mirovnska primanja do 1.750,00 kuna.
Mjere koje se odnose na pomoć poduzetnicima i obrtnicima je isto kao i građanima oslobađanje
od plaćanja komunalne naknade u istom periodu, te se sve pravne osobe koje su bile dužne obustaviti
obavljanje djelatnosti po Odluci o mjerama ograničavnja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslućnih
djelatnosti i održavnje sportskih i kulturnih događaja oslobađaju plaćanja nakande za korištenje javnih
površina u razdoblju od 01.ožujka 2020.godine do trajanja navedene mjere te se neće vršiti razrez poreza
na javne površine za isto razdoblje.
Vijećnik Zorislav Bonačić Sargo ističe da se zaboravilo donijeti odluku o odvozu smeća.
Načelnik Frane Lozić kaže da je to teško donijeti odmah odnosno trebalo bi sračunati koliko bi
fiksnog dijela iznosa preuzela Općina i da bi se to moglo pratit kroz ova tri mjeseca dok traju mjere
uzrokovane virusom Covid-19.
Vijećnik Stipe Martinić predlaže da se dogovori sastanak sa gospodarstvenicima Općine Milna.
Načelnik Frane Lozić ističe da će se o tome tek raspravljati dok se vidi što će biti sa sezonom.
Vijećnik Ana Schutt predlaže da se pometačima ne smanjuju plaće jer oni su i dalje na trenu
svaki dan.
Načelnik Frane Lozić ističe da neće biti smanjenja plaće za njih jer onda ista ide ispod
minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.
Obzirom kako nema primjedbi predsjednik OV Ivo Markusović stavlja na glasovanje dvije
odluke o Paketu mjera pomoći građanima i poduzetnicima i obrtnicima Općine Milna zbog izvanredne
situacije vezane uz pandemiju bolesti uzrokovane COVID-19 virusom koje su JEDNOGLASNO
usvojene.

Sjednica je završena u 11.30 sati.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK OV

Pročelnica JUO

Ivo Markusović, v.r.

Anita Vulović, v.r.

KLASA: 021-02/20-01/02
URBROJ: 2104/03-02/1-20-2
U Milni, 17. travnja 2020. godine

