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U Zagrebu, 14. listopada 2013. godine

OPĆINA MILNA
Na ruke:

Općinski načelnik: Franelozić

Zamjenikopćinskognačelnika: Ivo Prebanda

Predsjednik općinskog vijeća: Vickoslav Bonačić-Vičić (HDSSD)

Potpredsjednik općinskog vijeća: Luka Marinović (SDP)

Članovi općinskog vijeća:

Nikola Bonačić-Lošić (SDP)

Krsto Brkuljić (HNS)

Katica Buzolić (HSLS)

Nikša Hržić (HSS)

Ivica Jerković (HDZ)

Siniša Poklepović (HDZ)

Frane Rakela (nestranački)

Ivan Restović (nestranački)

Petar Trevižan (SDP)

-
umanjenje vrijednosti Općine Milna odugovlačenjem nagodbe s

društvom Hansen dalmatico d.o.o. kojom bi· isto društvo otpisalo iznos
većine zakonskih zateznih kamata

obavijest o novonastaloj okolnosti pravomoćnosti presude po
kojoj je Općina Milna dužna isplatiti Hansen Dalmatico d.o.o. iznos od
oko 10 milijuna kuna

PREDMET:



Poštovani,

ovim dopisom lijepo molim Naslovljene osobe da još jednom, nakon što je Općinsko vijeće
dana 28. veljače 2012. godine Odlukom odbilo prijedlog rješenja predmetne pravne stvari,
razmotri sve navedeno kako slijedi u nastavku ovog dopisa, a sve kako bi se postiglo bolje
rješenje od prisilne naplate duga koji iznosi oko 10 milijuna kuna.

Potrebito je ukalkulirati da je novonastala situacija pravoćnog okončanja postupka vrlo
otegotna okolnost za Općinu Milna koja dovodi do činjenice da Hansen dalmatico d.o.o.,
društvo kojeg zastupam, može već sutra pokrenuti prisilnu naplatu iznosa iz pravomoćne
presude od dana 10. lipnja 2013. godine i tada će se naplatiti u iznosu od 10 milijuna kuna.

Potrebito je ukalkulirati da je prošlo više od dvije godine neodlučivanja o predmetnom i da
rok za eventualno zaključenje nagodbe će Vam biti postavljen vrlo kratko, a sve ovisno o
ishodu današnje sjednice i zaključku Hansen dalmatico d.o.o. da li sada s novim Vijećem je
moguće dogovoriti ozbiljno rješenje predmetnog.

Iznosim kako slijedi:

1. Hansen dalmatico d.o.o. je u postupku povodom tužbe na isplatu iznosa uplaćenog
Općini Milna, koji iznos je Općina Milna dužna vratiti mojoj stranci, a koja Presuda je
postala pravomoćna, dužna vratiti 109.388,00 Eura plus 458.042,00 Eura plus
738.204,30 Kuna, uvećano sve za zakonske zatezne kamate plus 191.082,20 Kuna
sudskog troška;

2. još u studenom 2010. godine dopisom Općinskom načelniku gosp. Loziću uputila sam
zahtjev da na dnevni red sjednice Općinskog vijeća stavi točku Hansen dalmatico d.o.o.-
rješenje predmetnog, gdje sam mu zbog boljeg razumijevanja predmetnog opisala i
popisa la činjenice vezane uz predmetnu nekretninu i

3. od rujna 2011. godine odvj. Lolić, gosp. Hržić, menadžer projekta Hansen dalmatico
d.o.o. gosp. Cedric Heeren i ~a kao punomoćnik dogovaramo okvir rješenja predmetnog
i eventualnu nagodbu koja je Naslovu prezentirana. na sjednici Općinskog vijeća u
prosincu 2011. godine.

Slijedom svega, lijepo molim Naslovljene osobe da se upoznaju s predmetnim i da s obzirom
na dužnost i odgovornost koju pred Naslovljene stavlja Zakon o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, podzakonski akti (Statut Općine Milnal i Vaša savjest ozbiljno i
odgovorno riješite predmetno.

Pravnu ( ekonomsku logičnost svega iznesenog nije potrebno dodatno objašnjavati osim
navesti:

1. Općina Milna je priznala osnovanost predmetnog tužbenog zahtjeva Hansen dalmatico
d.o.o.-a;

2. Byron corporation (koji je predbilježeni vlasnik nekretnine temeljem presude koja
zamjenjuje kupoprodajni ugovor) je uplatio po presudi koja zamjenjuje kupoprodajni
ugovor novac koji "čeka" na računu javnobilježničkog pologa da Općina Milna izda
tabularnu ispravu Byron corporationu kao kupcu predmetne nekretnine, a koji novac će
biti pušten Općini Milna; DAKLE, POSTOJI NOVAC NA RAČUNU JAVNO-BIUEŽNIČKOG
POLOGA DA SEDRUŠTVU HANSEN DALMATICO 0.0.0. VRATI NOVAC!

3. Byron corporation želi da se, prije nego daju nalog javnom bilježniku da pošalje novac na
račun Općine Milna, okončaju svi postupci, što znači da bi Općina Milna morala povući



žalbu u postupku ponavljanja postupka okončanog pravomoćnom presudom Trgovačkog
suda u Splitu p-16l5/08, A KOJA ŽALBA NEMA NIKAKVOG SMISLA!;

4. iz tog novca Općina Milna može vratiti Hansen dalmatico d.o.o.-u sredstva koja je isti
uplatio po predugovoru o kupoprodaji, a koji predugovor je raskinut i

5. Hansen dalmatico d.o.o. je sukladno nagodbi voljan "oprostiti" većinu, ne svu,
zakonsku zateznu kamatu, a koje kamate svakim danom rastu za 1.937,15 kuna,
mjesečno 58.114,55 kuna!

Nerješavanjem predmetnog Naslovljene osobe postaju suodgovorne (zajedno s gosp.
Lozićem i ostalim vijećnicima, sadašnjim i prošlim, koji neodlučivanjem o izdavanju tabularne
isprave čine ogromnu štetu) za zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja
proračunskih sredstava Općine Milna.

Općinskom vijeću je č1.104. Statuta dana u nadležnost najodgovornija funkcija NADZORA
nad materijalnim i financijskim poslovanjem Općine, no nije učinjeno ništa do danas po
tom pitanju.

Ministrastvo uprave je dana 19.ožujka 2012. godine uputilo mišljenje Općini Milna u kojem
upozorava na neusklađenost akata uprave (u proračunu za 2012. godinu predvidjeli na
prihodavnoj strani iznos kupoprodajne cijene koji stoji na javnobilježničkom pologu), no
nakon toga, do danas, nije učinjeno ništa da se predmetno riješi.

S obzirom na činjenicu da se Općini Milna nudi nagodba koja je više nego povoljna, a da iz
nekog razloga logičnost i poslovna pogodnost nije prepoznata, da još jednom razmotri sve
činjenice i donese odgovarajuće Odluke.

Napominjem, da trgovačko društvo Hansen dalmatico d.o.o. ima u tijeku višemilijunske
projekte na području Općine Milne i da se tom društvu i drugim investitorima prethodno
opisanim ponašanjem šalje vrlo jasna poruka da njihove investicije nisu dobro došle u RH,
suprotno proklamacijama i cilju ove Vlade da promiče i stvara uvijete za kvalitetne investicije
u RH, što ove svakako jesu, jer se radi o turizmu, razvoju turizma, razvoju Općine Milna i
otvaranju novih radnih mjesta za Hrvatske državljane.

s poštovanjem,

Anita Hukelj, odvjetnik, MBA
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