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OPĆINA MILNA , LISTOPAD 2012. – LIST IZLAZI PO POTREBI 

 

 



Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne 
novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11 i 90/11) i članka 28. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 
– pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 39. sjednici održanoj 4. listopada 
2012. godine donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

(«Službeni glasnik Općine Milna», broj 8/10) 
 
 

Članak 1. 
 

 U Odluci o komunalnom doprinosu («Službeni glasnik Općine Milna», broj 8/10) 
članak 30. se mijenja i tako izmijenjen glasi: 
 
 «Za grañevine čija je izgradnja započeta ili je izgrañena bez akta na temelju kojeg se 
može graditi komunalni doprinos obračunava se na isti način kao i za grañevine čija 
izgradnja još nije započela. Ukoliko se radi o stambenim grañevinama ili grañevinama 
ugostiteljsko-turističke namjene (turističke rezidencije, apartmani, T1 ili T2 tipologije 
grañenja, grañevinama za povremeno stanovanje), a nalaze se izvan grañevinskog područja 
bilo koje namjene (mješovite, ugostiteljsko-turističke, sportske ili gospodarske) obračun 
komunalnog doprinosa se izračunava prema koeficijentu 1. zone te  koeficijentu namjene 
prve kategorije.» 
 

Članak 2. 
 
 Postupci donošenja rješenja o komunalnom doprinosu započeti do stupanja na snagu 
ove Odluke dovršit će se po odredbama Odluke o komunalnom doprinosu («Službeni glasnik 
Općine Milna», broj 8/10). 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku 
Općine Milna». 
 
KLASA: 350-06/12-01/05 
URBROJ: 2104/03-02-02/1-12-1 
Milna, 4. listopada 2012. godine 
 
PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikša Hržić, v.r.     
      
 

Na temelju članka 28. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 
6/10 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 39. sjednici održanoj dana 4. 
listopada 2012. godine donosi 
 
 
O D L U K U 

o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 
Meštralun d.o.o. 

 
 

Članak 1. 
 



Općina Milna, kao jedini osnivač i član, sukladno ovoj odluci Općinskog vijeća, 
osnovati će društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti. 
 

Članak 2. 
 

Društvo će poslovati pod tvrtkom Meštralun d.o.o. za komunalne djelatnosti, te 
skraćenom tvrtkom Meštralun d.o.o. 

Sjedište društva biti će u Milni, Sridnja Kala 1. 
 

Članak 3. 
 

Temeljni kapital društva iznositi će 20.000,00 kuna, koji će se sastojati od 1 
poslovnog udjela, u nominalnom iznosu od 20.000,00 kuna, uplaćen u novcu u cijelosti. 

 
Članak 4. 

 
Predmet poslovanja društva biti će: 

* Opskrba pitkom vodom 
* Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 
* Prijevoz putnika u javnom prijevozu 
* Održavanje čistoće  
* Odlaganje komunalnog otpada  
* Održavanje javnih površina 
• Održavanje nerazvrstanih cesta  
• Upravljanje i održavanje parkirališta 
* Tržnice na malo 
* Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika 
* Obavljanje dimnjačarskih poslova 
* Javna rasvjeta 
* Upravljanje grobljem 
* Projektiranje, grañenje, uporaba i uklanjanje grañevina  
* Nadzor na gradnjom 
* Kupnja i prodaja robe 

 * Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu 
* Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih 

objekata 
 * Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala 

* Prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s ureñenih 
lučkih površina 

* Ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme 
* Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prijevozu 
• Djelatnost iznajmljivanja plovila 
 

Članak 5. 
 

Uprava društva sastojati će se od jednog člana, kojega će svojom odlukom imenovati 
skupština društva, na razdoblje od 5 godina. Skupština društva može člana uprave razriješiti 
i prije isteka mandata. 

Član uprava društvo će zastupati samostalno i pojedinačno, te ograničeno, na način 
da bez prethodne pisane suglasnosti skupštine društva ne smije otuñiti ni opteretiti 
nekretnine društva, niti zaključiti bilo koji posao vrijednosti veće od 50.000,oo kuna. 
 

Članak 6. 
 

Skupštinu društva imenuje Općinsko vijeće, svojom odlukom, na razdoblje od    četiri 
godina. 

Skupština će imati pet članova, za koje se imenuju: 



Siniša Poklepović, 21405 Milna o. Brač, OIB:30284554955 
Pavao Bonačić Proti , 21405 Milna o. Brač, OIB:59599398221 
Nikola Bonačić Lošić, 21405 Milna o. Brač, OIB: 65738917747 
Ivica Jerković, adresa, 21405 Milna o. Brač, OIB: 47697441407 
Ivica Rakela, adresa, 21404 Ložišće o. Brač, OIB: 95914403415 
 

Članak 7. 
 

Članovi skupštine izmeñu se će izabrati će predsjednika. Skupština će svoje odluke 
donositi većinom glasova nazočnih članova. Skupština se održava u sjedištu društva. 
Članovi skupštine moraju biti na sjednicu uredno pozvani uz navoñenje vremena 
odražavanja i dnevnog reda, najmanje 8 dana prije dana sjednice, osobnom dostavom ili 
preporučenom poštom. 

Društvo može imati prokurista, kojega imenuje skupština društva, svojom odlukom. na 
razdoblje od 5 godina. Skupština društva može prokurista razriješiti i prije isteka mandata. 
Prokurist zastupa društva u skladu s člankom ZTD-a. 

Društvo će se osnovati na neodreñeno vrijeme. 
Društvo će svoja priopćena objavljivati putem oglasne ploče u prostorijama društva. 

 
Članak 8. 

 
Ovlašćuje se Frane Lozić, načelnik općine Milna da kod javnog bilježnika dade izjavu 

o osnivanju Društva, te potpiše sve ostale isprave potrebne za uspješno okončanje postupka 
registracije pred Trgovačkim sudom u Splitu, u skladu s ovom odlukom Općinskog vijeća. 
 

Članak 9. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u «Službenom 
glasniku Općine Milna». 
 
 
KLASA: 363-01/12-01/09 
URBROJ: 2104/03-02-02/1-12-1 
Milna, 4. listopada 2012. godine 
 
PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikša Hržić, v.r. 
 
 
 Temeljem odredbi članka 35., 280. do 296. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima («NN», broj 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 
146/08, 38/09 i 153/09), u vezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («NN», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 21. Odluke o 
raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Milna («Službeni glasnik Općine 
Milna», broj 7/08) i članka 28. i 98. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», 
broj 6/10 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Milna na 39. sjednici održanoj 4. 
listopada 2012. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o osnivanju i prijenosu prava grañenja na k.č. 1683 k.o. Milna 

u korist Zadruge «Milna» 
 

 
I 
 Utvrñuje se: 
 



- da je Općina Milna vlasnik nekretnine oznake k.č. 1683 k.o. Milna, površine 16.114 
m2, upisane u z.k.ul.br. 1223 k.o. Milna; 

- da se gore navedena nekretnina svojim pretežitim dijelom prema Prostornom planu 
ureñenja Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 5/07) nalazi unutar 
grañevinskog područja naselja (GPN) Milna, površine isključive namjene sportsko 
rekreacijske (SRC «Bregana»-sportsko rekreacijski centar R1), a manjim dijelom 
unutar površine mješovite (pretežito stambene) namjene; 

- da je Zadruga «Milna» iskazala interes za izgradnju uljare na gore navedenoj lokaciji i 
to u dijelu č.z. 1683 k.o. Milna koji se nalazi unutar površine mješovite (pretežito 
stambene) namjene, kao i da je zahtjevu za ishodovanje odgovarajućih odobrenja za 
gradnju nužno priložiti dokaz o vlasništvu ili drugoj pravnoj osnovi kao dokaz da se 
ima pravo graditi na nekretnini na kojoj je namjeravana gradnja uljare; 

- da je izgradnja uljare na predmetnoj lokaciji u interesu razvoja zadrugarstva i u 
interesu općeg gospodarskog napretka grañana Općine Milna; 

- da je Zadruga «Milna» javna institucija i da djeluje u interesu općeg dobra zadrugara; 
- da je Općinsko vijeće Općine Milna 2006. godine donijelo zaključak pokojemu će se 

dio predmetne nekretnine ustupiti Zadruzi «Milna» u svrhu izgradnje uljare. 
 
II 
 Sukladno utvrñenjima iz točke I ove Odluke osnovati će se pravo grañenja na 
nekretnini k.č. 1683 k.o. Milna u dijelu koji se po PPUO Milne nalazi unutar površine 
mješovite (pretežito stambene) namjene, u površini od 1.500 m2 i prenijeti u korist Zadruge 
«Milna», 21405 Milna o. Brač, OIB: 38435803212, kao nositelja prava grañenja, a radi 
izgradnje uljare, bez naknade. 
 
III 
 Pravo grañenja iz točke II ove Odluke osniva se na vrijeme dok traje zgrada 
izgrañena na tom pravu grañenja. 
 Osnovano pravo grañenja prestaje: 

- propašću zgrade; 
- ukinućem, ukoliko u roku od pet godina od osnivanja prava grañenja na zemljištu ne 

bude izgrañena zgrada sa izdanom uporabnom dozvolom namjene utvrñene u točki II 
ove Odluke; 

- u slučaju prenamjene zgrade izgrañene na pravu grañenja drugoj namjeni od 
namjene utvrñene u članku II ove Odluke; 

- sporazumom vlasnika zemljišta i nositelja prava grañenja i 
- iz ostalih razloga utvrñenih Zakonom. 

 
Prestankom prava grañenja iz gore utvrñenih razloga nositelju prava grañenja pripada 

naknada za izgrañenu zgradu, osim u slučaju iz točke III st.2. podstavak 2. ove Odluke. 
 
IV 
 Zadruga «Milna» obvezuje se samostalno i o vlastitom trošku formirati 
grañevnu česticu za izgradnju uljare te po provedbi parcelacijskog elaborata u 
katastarskim i zemljišnim knjigama izdati Općini Milna tabularnu ispravu podobnu za 
uknjižbu brisanja prava grañenja na dijelu nekretnine koji se nalazi izvan obuhvata 
planirane grañevne čestice, bez naknade. 
 
V 
 Nositelj prava grañenja nije ovlašten prenositi pravo grañenja niti ga opteretiti 
ograničenim stvarnim pravima u korist trećih pravnih ili fizičkih osoba. Nositelj prava grañenja 
odgovara za sve obveze nastale u svezi sa stečenim pravom grañenja te se obvezuje po 
prestanku prava grañenja predati vlasniku zemljišta nekretninu neopterećenu bilo kakvim 
uknjiženim ili neuknjiženim teretima. 
 
VI 
 Ovlašćuje se načelnik Općine  Milna za potpisivanje Ugovora o pravu grañenja, 
sastavljenog prema utvrñenjima iz ove Odluke. 
 



VII 
 Za provedbu ove Odluke ovlašćuje se i zadužuje Jedinstveni upravni odjel Općine 
Milna. 
 
VIII 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u «Službenom 
glasniku Općine Milna». 
 
 
KLASA: 320-01/12-01/05 
URBROJ: 2104/03-02-02/1-12-1 
Milna, 4. listopada 2012. godine 
 
PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikša Hržić, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temeljem čl. 7. st. 1. toč. 2., članka 12. stavka 3. i članka 13. Zakona o ustanovama 
(„Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 3. stavka 1. Zakona o upravljanju 
javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br. 96/01) te članka 73. i članka 74. stavka 1. 
Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10-pročišćeni tekst), Općinsko 
vijeće Općine Milna na sjednici, održanoj dana 5. lipnja 2012. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra za kulturu Milna,  

 

Članak 1. 

U Odluci o osnivanju Centra za kulturu Milna Klasa: 612-01/97-01/01, Urbroj: 
2104/03-02-01-97-1, od 9. travnja 1997. godine, članak 5. mijenja se i glasi: 

„Djelatnost Centra je: 

- zaštita i očuvanje te promocija materijalne i nematerijalne, povijesne i kulturne 
baštine na području Općine Milna i njezino stavljanje u funkciju radi unaprijeñenja 
ponude kulturnih sadržaja Općine u svrhu razvoja kulturnog turizma, 

- upravljanje nekretninama i lokalitetima od povijesno-kulturnog značaja na području 
Općine Milna te osmišljavanje programa njihovog oživljavanja i dostupnosti, 
primjerenoj svrsi kulturne ponude a u skladu s odgovarajućim mjerama zaštite i 
važećim propisima RH. 

- promocija izvorno lokalnoga, tradicionalnog i suvremenog stvaralaštva na području 
svih vidova umjetničkog izričaja, umjetničkog obrta, kućne radinosti i amaterizma te u 
tu svrhu organiziranje radionica, likovnih izložbi te glazbeno-scenskih i inih dogañanja 
i manifestacija, kako na području Općine Milna tako i u ostalim sredinama otoka 
Brača, Splitsko-dalmatinske županije i Republike Hrvatske 



- uspostavljanje kulturne suradnje na meñunarodnoj razini u svrhu promocije Općine 
Milna u inozemstvu, osobito meñu predstavnicima dijaspore Općine Milna i otoka 
Brača 

- osmišljavanje i organiziranje te koordinacija kulturnih programa i ponude tijekom 
turističke sezone 

- osmišljavanje i organiziranje kulturnih sadržaja za domicilno stanovništvo tijekom 
zimskog razdoblja.“ 

 

Članak 2. 

Članak 7. mijenja se i glasi: 

„Centrom upravlja ravnatelj.  

Ravnatelj, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Milna, donosi ili mijenja: 

- godišnji program rada Centra i mjere za njegovo provoñenje, 
- godišnji financijski plan, 
- godišnji obračun, 
- Statut Centra 
- akte iz područja radnih odnosa te druge opće akte utvrñene Statutom Centra. 

Ravnatelj samostalno: 

- odlučuje o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu ili se ne mogu objavljivati, 
- izvršava godišnji program rada i razvoja te podnosi izvješća osnivaču o poslovanju 

Centra i realizaciji programa, 
- predlaže osnivaču promjenu djelatnosti 
- odgovara za zakonitost rada Centra, 
- odgovara za financijsko poslovanje Centra, 
- obavlja i druge poslove odreñene zakonom i Statutom Centra.“ 
 

Članak 3. 

Iza članka 7. dodaju se članci 7.a. i 7.b. koji glase: 

Članak 7.a: 

„Osoba imenovana za ravnatelja, pored općih uvjeta utvrñenih Zakonom, treba zadovoljiti 
posebne uvjete propisane Statutom. 

Ravnatelja imenuje i razrješava Općinsko vijeće temeljem javnog natječaja. 

Javni natječaj raspisuje natječajno povjerenstvo od tri člana u koje jednog člana imenuje 
ravnatelj Centra iz reda stručnih djelatnika Centra, a dva člana osnivač. 

Mandat ravnatelja traje četiri godine i može ponovno biti izabran.“ 

Članak 7.b: 

„Do izbora ravnatelja Centrom upravlja privremeni ravnatelj, najduže godinu dana. 

Za privremenu ravnateljicu imenuje se Anamaria Rošin. 

Privremena ravnateljica dužna je obaviti sve pripreme za početak rada Centra, prikupljanjem 
potrebnih dozvola i podnošenjem prijave za upis u sudski registar ustanova.“ 

 

Članak 4. 

Članci 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. se brišu. 

 

Članak 5. 

Članak 17. postaje člankom 8., mijenja se i glasi: 



„Za obavljanje djelatnosti Centra, sredstva se osiguravaju temeljem godišnjeg programa rada 
i to iz sljedećih izvora: 

- proračun Općine Milna te drugih tijela u skladu s njihovim odlukama, 
- potpore iz županijskog i državnog proračuna 
- zaklade, dotacije, sponzorstva i dr. 
- dobit od vlastitih djelatnosti. 

Sredstva osigurana iz gore navedenih izvora čine imovinu Centra.“ 

 

Članak 6. 

Članak 18. postaje člankom 9., mijenja se i glasi: 

„Osnivač se obvezuje Centru osigurati sredstva, iz kojih će se financirati: 

- materijalni troškovi poslovanja Centra, 
- plaće i druga masterijalna prava djelatnika sukladno Zakonu i Kolektivnom ugovoru, 
- materijalni troškovi održavanja i ureñenja sjedišta Centra, 
- nabava opreme, sredstava i pomagala nužnih za obavljanje djelatnosti. 

Visinu sredstava iz stavka 1. osnivač će utvrditi kod donošenja proračuna, temeljem 
programa Centra. 

Ostvarenu dobit Centar koristi isključivo za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, a u skladu 
s odgovarajućim odlukama osnivača. 

Dobit Centra utvrñivat će se na kraju financijske godine.“ 

 

Članak 7. 

Članak 19. postaje člankom 10. i dopunja se sljedećim stavcima: 

„Ustanova može stjecati, opterećivati i otuñivati nekretnine i drugu svoju imovinu do iznosa 
koji će se utvrditi Statutom Centra.“ 

 

 

Članak 8. 

Iza članka 19., odnosno, temeljem člankom 7. stavkom 1. ove odluke, članka 10., 
dodaje se članak 10.a, koji glasi: 

„Osnivač se obvezuje: 

- redovno osigurati i doznačiti sredstva Centru, na koja se obvezao, 
- osigurati neometano poslovanje Centra, 
- pružiti Centru stručnu i drugu potrebitu pomoć u svezi poslovanja. 

Centar je dužan: 

- obavljati djelatnosti za koje je osnovan i u svrhu radi koje je osnovan, 
- najmanje dvaput godišnje izvijestiti osnivača o radu i poslovanju, 
- pravodobno izvršavati obveze u skladu sa Zakonom, općim aktima i odlukama 

osnivača.“ 
 

Članak 9. 

Članak 20. postaje članak 11. 

 

Članak 10. 

Članak 21. postaje člankom 12., mijenja se i glasi: 



„Statut Centra donosi privremena ravnateljica, uz suglasnost Općinskog vijeća, u roku od 90 
dana od stupanja na snagu ove Odluke. 

Drugu opći akti Centra donose se na način propisan Statutom.“ 

 

Članak 11. 

Članak 22. postaje člankom 13. 

 

Članak 12. 

Članak 23. postaje člankom 14. 

 

 

Članak 13. 

Članak 24. se briše.  

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 14. 

Za osnivanje i početak rada Ustanove osnivač osigurava sredstva u iznosu od 
15.000,00 kuna. 

 

Članak 15. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Milna“. 

 

KLASA: 612-01/12-01/02 
Urbroj: 2104/03-02-02/1-12-1 
Milna, 5. lipnja 2012. godine 
 
PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikša Hržić, v.r. 

 

 
 

Temeljem članka 7. Odluke o osnivanju ustanove Centar za kulturu Milna (sjednica 
Općinskog vijeća Općine Milna od 04. listopada 2012. godine) v.d. ravnatelja Centra donosi  

 

S T A T U T 

Centra za kulturu Milna 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Statutom se pobliže utvrñuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih 
organa i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Centra za kulturu 
Milna (u daljnjem tekstu: Centar). 



 

Članak 2. 

Centar obavlja svoju djelatnost sukladno zakonu, Odluci o osnivanju Centra, ovom 
Statutu i drugim općim aktima Centra. 

Članak 3. 

Centar je samostalna kulturna, znanstvena, prosvjetna, umjetnička i informativna 
javna ustanova, koja revitalizira, osniva, objedinjava i koordinira rad svih ustanova i udruga 
te kulturnih destinacija i manifestacija na području Općine Milna, kao što su: 

1. općinska knjižnica i čitaonica 

2. galerija s muzejskim zbirkama, zbirkama umjetnina i suvenirnicom 

3. kulturna i izložbena open-air scena na povijesnoj skalinadi „Polaca“ 

4. društveni dom Svetog Josipa 

5. lokalitet utvrde Baterija, starokršćanske crkvice s utvrdom na otočiću Mrduja, ilirske 
utvrde Glavica i Srčeva Gomila u Milni te Rat iznad Ložišća, Studenac i Vode 
(Pjoveri), Tri sestrice u Bobovišćima na moru, Most Franje Josipa u Ložišćima i drugi 
lokaliteti te zgrade i crkvice kulturno-umjetničkog i povijesnoga spomeničkog značaja 

6. Eko-etno naselje Podhume 

7. sezonski kulturno-zabavno-rekreativni programi: „U Milnoj zimi“ i „Milnarsko kulturno 
ljeto“ 

8. manifestacije „Milnarski krnevol“, „Ložiški krnevol“, rock festival „Pud Milne“, Fijere u 
Milni, Bobovišćima i Ložišćima, Fijera Gospe Lurdske u Podhumama, „Potezanje 
Mrduje“, „Ljetni karneval“, „Dani vale“ u Bobovišćima, „Dani kampanela“ u Ložišćima, 
meñunarodni ljetni festivali, kolonije te škole i radionice na području umjetnosti i 
kulture te društvenih i prirodnih znanosti 

9. Amatersko kazalište „Servantes“, Pjevačko društvo „Mrduja“, Glazbena udruga 
„Milnarani“ 

 

Članak 4. 

Osnivač Centra je Općina Milna (u daljnjem tekstu: Osnivač). 

 

Članak 5. 

Centar je pravna osoba. U pravnom prometu s trećim osobama Centar ima prava i 
obveze utvrñene zakonom i drugim propisima, odlukama Osnivača, ovim Statutom i drugim 
općim aktima Centra. Centar odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Osnivač 
odgovara za obveze Centra solidarno i neograničeno. 

 

Članak 6. 

Naziv Centra je: »Centar za kulturu Milna«. 

Sjedište Centra je u Milni, Milna bb. 

 

Članak 7. 

Centar ima pečat.  

Pečatom iz stavka 1. ovog članka ovjeravaju se isprave koje izdaje Centar te isti služi 
za redovito administrativno i financijsko poslovanje Centra. 

 



Članak 8. 

Centar predstavlja i zastupa Ravnatelj. 

 

II. DJELATNOST CENTRA 

Članak 9. 

Djelatnost Centra je: 

- zaštita i očuvanje te promocija materijalne i nematerijalne, povijesne i kulturne 
baštine na području Općine Milna i njezino stavljanje u funkciju radi unaprijeñenja 
ponude kulturnih sadržaja Općine u svrhu razvoja kulturnog turizma, 

- upravljanje nekretninama i lokalitetima od povijesno-kulturnog značaja na području 
Općine Milna te osmišljavanje programa njihovog oživljavanja i dostupnosti, 
primjerenoj svrsi kulturne ponude a u skladu s odgovarajućim mjerama zaštite i 
važećim propisima RH. 

- promocija izvorno lokalnoga, tradicionalnog i suvremenog stvaralaštva na području 
svih vidova umjetničkog izričaja, umjetničkog obrta, kućne radinosti i amaterizma te u 
tu svrhu organiziranje radionica, likovnih izložbi te glazbeno-scenskih i inih dogañanja 
i manifestacija, kako na području Općine Milna tako i u ostalim sredinama otoka 
Brača, Splitsko-dalmatinske županije i Republike Hrvatske 

- uspostavljanje kulturne suradnje na meñunarodnoj razini u svrhu promocije Općine 
Milna u inozemstvu, osobito meñu predstavnicima dijaspore Općine Milna i otoka 
Brača 

- osmišljavanje i organiziranje te koordinacija kulturnih programa i ponude tijekom 
turističke sezone 

- osmišljavanje i organiziranje kulturno-društvenih sadržaja za domicilno stanovništvo 
tijekom zimskog razdoblja 

o koordinacija ustanova i udruga te manifestacija koje djeluju na području 
Općine Milna, 

o osnivanje zbirki, 

o muzejska djelatnost, 

o izložbena djelatnost, 

o izdavačka djelatnost, 

o djelatnost  informiranja. 

Pored djelatnosti iz prethodnog stavka, Centar može obavljati i druge djelatnosti koje služe 
obavljanju djelatnosti iz članka 9., stavak 1. ovog Statuta. 

Članak 10. 

Djelatnosti iz članka 8. ovog Statuta Centar obavlja na temelju Godišnjeg programa 
rada. 

 

III. ORGANI CENTRA 

Članak 11. 

Organi Centra su: 

- ravnatelj 

- stručno vijeće 

 

Ravnatelj 



Članak 12. 

Centrom neposredno upravlja ravnatelj. 

Ravnatelj ima položaj i ovlaštenja poslovodnog organa Centra i stručnog voditelja. 

 

Članak 13. 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane čl. 7. Zakona o 
upravljanju javnim ustanovama u kulturi, a koji ponudi najprihvatljiviji program rada Centra za 
mandatno razdoblje. 

 

Članak 14. 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine. Nakon isteka mandata, ista 
osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. 

 

 

Članak 15. 

Ravnatelja imenuje predstavničko tijelo Općine Milna na temelju javnog natječaja. 

Javni natječaj iz prethodnog stavka ovog članka raspisuje Natječajno povjerenstvo od 
3 (tri) člana od kojih 2 (dva) imenuje predstavničko tijelo Osnivača, a 1 (jednog) imenuje 
ravnatelj ustanove iz reda stručnih djelatnika ustanove. 

 

Članak 16. 

Ravnatelj kao organ upravljanja Centrom uz prethodnu suglasnost Vijeća Općine 
Milna: 

- donosi Statut i druge opće akte Centra, 

- donosi Godišnji program rada Centra, 

- odlučuje o Financijskom planu i Godišnjem obračunu Centra, 

- donosi odluku o izboru djelatnika Centra, 

- obavlja i druge poslove utvrñene zakonom, Odlukom o osnivanju Centra, ovim 
Statutom i drugim općim aktima Centra. 

 

Članak 17. 

Ravnatelj kao poslovodni organ i organ upravljanja samostalno: 

- organizira i vodi rad i poslovanje Centra, 

- predstavlja i zastupa Centar, 

- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra, 

- zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim 
tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, 

- predlaže Osnivaču statusne promjene i promjenu djelatnosti Centra, 

- odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava, prigovorima i žalbama djelatnika Centra, 

- izvršava godišnji program rada i razvoja i nadzire njegovo izvršenje, najmanje jednom 
godišnje podnosi izvješće Vijeću Općine Milna o poslovanju Centra i realizaciji 
programa, 

- odlučuje o rasporeñivanju možebitne dobiti Centra sukladno zakonu i Odluci o 
osnivanju Centra. 



Ravnatelj je odgovoran za provoñenje poslovne politike Centra u okviru zakona, 
Odluke o osnivanju Centra i ovog Statuta. 

 

Članak 18. 

Ravnatelj vodi stručni rad Centra i odgovoran je za njega. 

 

Članak 19. 

Ravnatelj može biti razriješen dužnosti. 

Ravnatelja razrješava Općinsko vijeće Milna u slučajevima utvrñenim zakonom. Prije 
donošenja odluke o razrješavanju, ravnatelju se mora dati mogućnost izjašnjenja o razlozima 
za razrješavanje. 

U slučaju razrješenja ravnatelja dužnosti, novi mora biti imenovan u roku od 3 (tri) mjeseca. 
Do isteka navedenog roka, privremenog vršitelja dužnosti imenovat će predstavničko tijelo 
Osnivača. 

 

Stručno vijeće 

Članak 20. 

Stručno vijeće je kolegijalni stručni organ Centra. 

Stručno vijeće sastoji se od odreñenog broja članova, koje, na prijedlog ravnatelja, 
posebnom odlukom imenuje Općinsko vijeće Milna iz redova istaknutih kulturnih stručnjaka i 
djelatnika. 

 

Članak 21. 

Stručno vijeće: 

- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada Centra, 

- daje ravnatelju mišljenje glede organizacije rada Centra, 

- predlaže nabavku potrebne opreme i pomagala, 

- obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom i drugim općim aktima Centra. 

 

Članak 22. 

Način rada Stručnog vijeća utvrñuje se poslovnikom, kojeg, na prijedlog Stručnog 
vijeća, donosi ravnatelj. 

 

IV. RASPOLAGANJE IMOVINOM I FINANCIJSKO POSLOVANJE CENTRA 

 

Članak 23. 

Imovinu Centra čine sredstva koja su pribavljena od Osnivača, sredstva stečena 
pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora. 

O imovini Centra skrbe djelatnici Centra i Osnivač. 

 

Članak 24. 

O korištenju i raspolaganju imovinom Centra odlučuje ravnatelj, sukladno Odluci o 
osnivanju Centra i ovom Statutu. 



 

Članak 25. 

Centar ne može bez suglasnosti Osnivača steći, opteretiti ili otuñiti nekretnine ili 
drugu imovinu. 

Članak 26. 

Ravnatelj je ovlašten bez suglasnosti Osnivača izdavati i potpisivati naloge za 
nabavku potrošnog materijala i usluga, te nabavku sredstava za obavljanje usluga u tekućem 
investicionom održavanju Centra, do iznosa predviñenog u Financijskom planu Centra za 
tekuću godinu. 

 

Članak 27. 

Financijska sredstva potrebna za rad Centra osiguravaju se u Proračunu Općine 
Milna, Proračunu Splitsko-dalmatinske županije sukladno dostavljenim projektima i u 
Državnom proračunu sukladno projektima te od vlastitih prihoda, zaklada, sponzorstva, 
darova i inih prihoda u skladu sa zakonom. 

 

Članak 28. 

Možebitna dobit Centra utvrñuje se na kraju financijske godine. 

Ako Centar ostvari dobit, ona će se koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti 
Centra. 

 

V. JAVNOST RADA 

 

Članak 29. 

Rad Centra je javan. O obavljanju svoje djelatnosti i načinu pružanja usluga Centar 
izvješćuje pravne osobe i grañane: 

- sredstvima javnog priopćavanja, 

- održavanjem skupova i savjetovanja, 

- izdavanjem publikacija, 

- na drugi primjeren način. 

 

 

 

Članak 30. 

Ravnatelj Centra dužan je u okviru svojih ovlaštenja davati nadležnim organima na 
njihov zahtjev tražene podatke. Ravnatelj je odgovoran za javnost rada Centra. 

 

VI. POSLOVNA TAJNA 

 

Članak 31. 

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid 
neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Centra ili štetilo poslovnom ugledu, odnosno 
interesu i ugledu zaposlenih, a posebno: 



1. podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima grañana i pravnih osoba 
upućenih Centru, 

2. podaci sadržani u prilozima molbama, zahtjevima i prijedlozima grañana i pravnih 
osoba iz točke 1. stavka 1. ovog članka, 

3. podaci o poslovnim rezultatima Centra, 

4. podaci i isprave koji su odreñeni kao poslovna tajna zakonom ili drugim propisima, 

 

Članak 32. 

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom dužni su djelatnici Centra čuvati 
bez obzira na način saznanja za njih, pa i nakon prestanka rada Centra. 

 

Članak 33. 

O čuvanju poslovne tajne neposredno brine ravnatelj. 

 

VII. ZAŠTITA ČOVJEKOVA OKOLIŠA 

 

Članak 34. 

Djelatnici i nadležna tijela Centra dužni su organizirati obavljanje njegove djelatnosti 
na način da se osigura sigurnost na radu te provedu posebne mjere zaštite čovjekova 
okoliša. 

 

VIII. SURADNJA SA SINDIKATOM 

 

Članak 35. 

Pod uvjetima utvrñenim zakonom i kolektivnim ugovorom, Centar će, kada se za to 
steknu uvjeti, osigurati rad sindikalne podružnice i sindikalnog povjerenika. 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 36. 

Opći akti Centra su: Statut, pravilnici i odluke kojima se na opći način ureñuju odnosi 
u Centru.  

Statut i Pravilnik o unutarnjem ustroju donose se uz prethodnu suglasnost Osnivača. 

 

Članak 37. 

Opće akte donosi ravnatelj Centra sukladno zakonu i ovom Statutu. 

 

Članak 38. 

Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti. 

 

Članak 39. 

Opći akti Centra objavljuju se na oglasnoj ploči, a Statut Centra i u »Službenom 
glasniku Općine Milna«. 



Opći akti iz prethodnog stavka ovog članka stupaju na snagu osmog dana nakon 
objavljivanja, a primjenjuju se danom stupanja na snagu, ako samim aktom kao dan primjene 
nije odreñen neki drugi dan. 

 

Članak 40. 

Pojedinačne akte kojima se ureñuju pojedina prava i interesi djelatnika Centra donosi 
ravnatelj. 

 

Članak 41. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Općine Milna«. 

 
Klasa: 612-01/12-01/02 
Ur. broj: 2104/03-02-02/1-12-1 
Milna, 05. lipnja 2012. godine. 
 
V.d. Ravnatelj 
Anamaria Rošin 

d 

Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 
47/99 i 35/08), članka 7. Odluke o osnivanju ustanove u kulturi Centar za kulturu Milna 
(Klasa: 612-01/12-01/02; Ur. broj: 2104/03-02-02/1-12-1), Općinsko vijeće Općine Milna daje 
suglasnost na ovaj Statut Zaključkom oznake Klasa: 612-01/12-01/04, Ur.broj: 2104/03-02-
02/1-12-1, od dana 04. listopada, 2012. godine. 

 
PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikša Hržić, v.d. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na temelju članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 

6/10-pročišćeni tekst i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Milna za 2012. 
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 8/11 ), Načelnik Općine Milna 17. svibnja 2012. donio 
je  
  
  

ODLUKU 
o preraspodjeli dijela sredstava Proračuna Općine Milna za 2012. godinu 

u Programu gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture 
Općine  Milna u 2012. godini 

  
 

I 
  



 Odobrava se preraspodjela sredstava Proračuna Općine Milna za 2012. godinu na 
teret Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture Općine Milna za 2012. 
godinu Aktivnost A 119012: K010102 Nerazvrstane ceste, Konto 421311 Ceste – obilaznica 
Milna u iznosu od 61.903,42 kn, a u korist novootvorenog konta Proračuna Općine Milna za 
2012. Aktivnost  119017 Komunalni otpad, K010107, Konto 41119 Ostala zemljišta, a konto 
421311 se umanjuje za navedeni iznos. 

II 
  
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku 
Općine Milna“. 
  
  
KLASA: 400-01/12-01/03 
URBROJ: 2104/03-01-01/1-12-1 
Milna, 17. svibnja 2012.godine  
  
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 
 
 
 
 
 

Temeljem članka 17. Odluke o ureñenju prometa na području Općine Milna 
(«Službeni glasnik Općine Milna», broj 3/06, 3/07), a u svezi članka 5. Zakona o sigurnosti 
prometa na cestama («Narodne novine», broj 67/08, 48/10 i 74/11) i članka 58. Statuta 
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst), Općinski  
načelnik Općine Milna donosi: 
 
 

O D L U K U 
o tehničkoj regulaciji prometa ulicama 

«Pantera», «Riva», «Žalo», Blataška riva», «Racić» «Vlaška» i «Bijaka I» 
 
 
I 
 

 Donosi se Odluka o tehničkoj regulaciji prometa na području lokalnih nerazvrstanih 
cesta (ulica) «Pantera», «Riva», «Žalo», Blataška riva», «Racić» «Vlaška» i «Bijaka I» 
sukladno prometnom projektu  - izvedbenom projektu UREðENJE PROMETA NA OBALNOJ 
PROMETNICI U MJESTU MILNA (o. BRAČ), izrañenog od strane ovlaštene tvrtke Prometni 
projekti d.o.o. iz Splita, T.D. 33/12 iz svibnja 2012. godine. 
 
 
II 
 
 Za predmetni projekt iz članka I ove Odluke ishoñena je prethodna suglasnost 
Policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije, Sektor policije – Odjela za sigurnost 
cestovnog prometa, broj: 511-12-05-11588/2012 od 15. lipnja 2012. godine, koja zajedno sa 
projektom čine sastavni dio ove Odluke. 
 

III 
 
 Nadzor nad provoñenje ove odluke obavljaju ovlaštene službene osobe Ministarstva 
unutarnjih poslova i komunalno redarstvo Općine Milna. 
 

IV 
 



 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u «Službenom 
glasniku Općine Milna». 
 
 
KLASA: 340-01/12-01/03 
URBROJ: 2104/03-01-01/1-12-5 
Milna, 26. lipnja 2012. godine 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 
 
 
 Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodane 
novine», broj 125/11), a u svezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11) i članka 58. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine 
Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst), Načelnik Općine Milna 22. ožujka 2012. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o prihvatu ponude i sklapanju 

ugovora o zakupu poslovnog prostora – prizemlje č.zgr 45/1 k.o. Milna 
 
I 
 Ovom Odlukom utvrñuje se i prihvaća najpovoljnija ponuda za davanje u zakup 
poslovnog prostora u postupku javnog natječaja raspisanog temeljem Odluke o raspisivanju 
natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora – prizemlje č.zgr. 45/1 k.o. Milna, Klasa: 
372-03/12-01/03, Ur.broj: 2104/03-02/1-12-01 od 23. veljače 2012. godine te se donosi 
Odluka o sklapanju ugovora o zakupu predmetnog poslovnog prostora. 
 
II 
 Poslovni prostor u zgradi («kuća Svarčić»), prizemlje k.čzg. 45/1 k.o. Milna, ukupne 
neto površine 109 m2, a temeljem prethodno provedenog natječaja iz točke I ove Odluke, 
daje se u zakup ponuditelju Trgovačkom društvu za trgovinu i usluge BERICA-VENERA 
d.o.o., 21423 Nerežišća o. Brač, OIB: 53350217371, za mjesečnu zakupninu u iznosu od 
5.450,00 kn uvećanu za PDV, odnosno 50,00 kuna po m2 uvećano za PDV.  

Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina od dana zaključenja 
Ugovora o zakupu poslovnog prostora. 
 
III 
 Izabrani ponuditelj iz točke II ove Odluke obvezuje se u predmetnom poslovnom 
prostoru obavljati trgovačku djelatnost – trgovina grañevinskog materijala i tehničke robe. 
 
IV 
 Izabrani ponuditelj iz točke II ove Odluke obvezuje se zaključiti ugovor o zakupu 
predmetnog poslovnog prostora u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke. 
 Ukoliko izabrani ponuditelj u zadanom roku ne zaključi ugovor, smatrati će se da je 
isti odustao od ponude. 
 U slučaju iz stavka 2. ove točke postupak Javnog natječaja se ponavlja. 
 
V 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u «Službenom 
glasniku Općine Milna». 
 
KLASA: 372-03/12-01/03 
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-12-3 
U Milni, 22. ožujka 2012. godine 
 



OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodane 
novine», broj 125/11), a u svezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11) i članka 58. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine 
Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst), Načelnik Općine Milna 11. lipnja 2012. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o prihvatu ponude i sklapanju 

ugovora o zakupu poslovnog prostora – prizemlje č.zgr 206 k.o. Milna 
 
 
I 
 Ovom Odlukom utvrñuje se i prihvaća najpovoljnija ponuda za davanje u zakup 
poslovnog prostora u postupku javnog natječaja objavljenog u dnevnom tisku «Slobodna 
Dalmacija» dana 25. svibnja 2012. godine temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Milna 
od 25. travnja 2012. godine za davanje u zakup poslovnog prostora u dijelu č.zgr. 206 k.o. 
Milna te se donosi Odluka o sklapanju ugovora o zakupu predmetnog poslovnog prostora. 
 
II 
 Poslovni prostor u zgradi («Općinska zgrada»),  k.čzg. 206 k.o. Milna, ukupne neto 
površine 10 m2, a temeljem prethodno provedenog natječaja iz točke I ove Odluke, daje se u 
zakup ponuditelju ANAMRIJA ROŠIN, 21405 Milna o. Brač, OIB: 65116223060, za mjesečnu 
zakupninu u iznosu od 750,00 kn uvećanu za PDV, odnosno 75,00 kuna po m2 uvećano za 
PDV.  

Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina od dana zaključenja 
Ugovora o zakupu poslovnog prostora. 
 
III 
 Izabrani ponuditelj iz točke II ove Odluke obvezuje se u predmetnom poslovnom 
prostoru obavljati djelatnost – izložbeni prostor. 
 
IV 
 Izabrani ponuditelj iz točke II ove Odluke obvezuje se zaključiti ugovor o zakupu 
predmetnog poslovnog prostora u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke. 
 Ukoliko izabrani ponuditelj u zadanom roku ne zaključi ugovor, smatrati će se da je 
isti odustao od ponude. 
 U slučaju iz stavka 2. ove točke postupak Javnog natječaja se ponavlja. 
 
V 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u «Službenom 
glasniku Općine Milna». 
 
KLASA: 372-03/12-01/14 
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-12-2 
U Milni, 11. lipnja 2012. godine 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 
 
 
 Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodane 
novine», broj 125/11), a u svezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11) i članka 58. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine 
Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst), Načelnik Općine Milna 11. lipnja 2012. godine donosi 



 
 

O D L U K U 
o prihvatu ponude i sklapanju 

ugovora o zakupu poslovnog prostora – prizemlje č.zgr 206 k.o. Milna 
I 
 Ovom Odlukom utvrñuje se i prihvaća najpovoljnija ponuda za davanje u zakup 
poslovnog prostora u postupku javnog natječaja raspisanog temeljem Odluke Općinskog 
vijeća Općine Milna od 25. travnja 2012. godine o  poništenju natječaja objavljenog  5. ožujka 
2012. godine i ponovnom raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u 
prizemlju č.zgr. 206 k.o. Milna te se donosi Odluka o sklapanju ugovora o zakupu 
predmetnog poslovnog prostora. 
 
II 
 Poslovni prostor u zgradi («Općinska zgrada»), prizemlje k.čzg. 206 k.o. Milna, 
ukupne neto površine 27 m2, a temeljem prethodno provedenog natječaja iz točke I ove 
Odluke, daje se u zakup ponuditelju LUKRECIJA VLAHOVIĆ, 21405 Milna o. Brač, OIB: 
43182486382, za mjesečnu zakupninu u iznosu od 1.917,00 kn uvećanu za PDV, odnosno 
71,00 kuna po m2 uvećano za PDV.  

Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na rok od 3 godina od dana zaključenja 
Ugovora o zakupu poslovnog prostora. 
 
III 
 Izabrani ponuditelj iz točke II ove Odluke obvezuje se u predmetnom poslovnom 
prostoru obavljati djelatnost – poslovi mjenjačnice i druge usluge u turizmu koji isključuju 
usluge u ugostiteljstvu. 
 
IV 
 Izabrani ponuditelj iz točke II ove Odluke obvezuje se zaključiti ugovor o zakupu 
predmetnog poslovnog prostora u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke. 
 Ukoliko izabrani ponuditelj u zadanom roku ne zaključi ugovor, smatrati će se da je 
isti odustao od ponude. 
 U slučaju iz stavka 2. ove točke postupak Javnog natječaja se ponavlja. 
V 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u «Službenom 
glasniku Općine Milna». 
 
 
KLASA: 372-03/12-01/11 
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-12-2 
U Milni, 11. lipnja 2012. godine 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 
 
 
 Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodane 
novine», broj 125/11), a u svezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11) i članka 58. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine 
Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst), Načelnik Općine Milna 22. ožujka 2012. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o poništenju natječaja za zakup poslovnog prostora – dio č.zgr 206 k.o. Milna 

 
 



I 
 Poništava se natječaj za zakup poslovnog prostora (dio č.zgr. 206 k.o. Milna) 
objavljen u dnevnom tisku «Slobodna Dalmacija» od 5. ožujka 2012. godine. 

II 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u «Službenom 
glasniku Općine Milna». 
 

Obrazloženje: 
 
 Općinsko vijeće Općine Milna je 29. studenog 2011. godine donijelo Odluku o 
raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (dio č.zgr. 206 k.o. Milna), 
Klasa: 372-03/12-01/02, Ur.broj: 2104/03-01-01/1-12-1 u površini od 10 m2 korisne površine 
– isključivo izložbene  namjene sa početnom cijenom mjesečnog zakupa od 75,00 kn po m2. 
 Natječaj je objavljen u dnevnom tisku «Slobodna Dalmacija» od 5. ožujka 2012. 
godine. 
 U otvorenom roku pristigla je samo jedna ponuda ponuditelja  «UDRUGA LIKOVNIH 
STVARALACA», Božidara Magovca 63, 10000 Zagreb. Ponuñena cijena je 400,00 kuna 
mjesečno, odnosno 40,00 kuna po m2, a što je manja cijena od utvrñene početne cijene 
(75,00 kn po m2). 
 Slijedom prethodnog poništava se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora i 
dijelu č.zgr. 206 k.o. Milna površine 10 m2. 
  
 
KLASA: 372-03/12-01/02 
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-12-3 
U Milni, 22. ožujka 2012. godine 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 
 
         

Na temelju članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 58. Statuta 
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst),  po zamolbi 
Županijske udruge slijepih-Split za financiranje djelatnosti udruge od 14. rujna 2012.g., 
donosim : 

 
 
 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti na prijenos sredstava 
«ŽUPANIJSKOJ UDRUZI SLIJEPIH SPLIT» 

 
 
I 

Daje se suglasnost na  prijenos sredstava ŽUPANIJSKOJ UDRUZI SLIJEPIH SPLIT 
iz Splita, Zagrebačka 17 u iznosu od 1.000,00 kuna  sa konta 3721  Proračuna Općine Milna 
za 2012. godinu sa pozicije 37219 – Ostale naknade iz proračuna u nocvu. 
 
 
II 

Ova Odluka objavit će se  u „Službenom glasniku Općine Milna“. 
 

 
KLASA: 402-07/12-01/16 
URBROJ: 2104/03-01-01/1-12-2 
Milna, 01. listopada 2012. godine 
                                                    



OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 
 
 

Na temelju članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 58. Statuta 
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst) i članka 2. 
Programa javnih potreba udruga i drugih neprofitabilnih organizacija Općine Milna za 2012. 
godinu, donosim : 
 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na prijenos sredstava 

Pjevačkom društvu «Mrduja» 
 

 
I 

Daje se suglasnost na  prijenos sredstava Pjevačkom društvu Mrduja u iznosu 
10.000,00 kuna  sa konta 381- Tekuće donacije, Aktivnost: A115008 – Pjevačko društvo 
Mrduja.   Proračuna Općine Milna za 2012. godinu.   
 

II 
            Označena sredstva doznačavaju se Pjevačko društvu «Mrduja» za potrebe 
sufinanciranja troškova sudjelovanja u programu Milnarskog kulturnog ljeta 2012. godine.  
 

III 
Ova Odluka objavit će se  u „Službenom glasniku Općine Milna“ 

 
 
KLASA: 612-03/11-01/2 
URBROJ: 2104/03-01-01/1-12-3 
Milna, 10. rujna 2012. godine 
                                                    
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 
 
 

Na temelju članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 58. Statuta 
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst) i članka 2. 
Programa javnih potreba udruga i drugih neprofitabilnih organizacija Općine Milna za 2012. 
godinu, donosim : 

 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na prijenos sredstava 

 Amaterskom kazalištu «Servantes» 
 

 
I 

Daje se suglasnost na  prijenos sredstava Amaterskom kazalištu «Servantes» iz 
Milne u iznosu 2.000,00 kuna  sa konta 381- Tekuće donacije, Aktivnost: A115016 – 
Amatersko kazalište «Servantes»,   Proračuna Općine Milna za 2012. godinu.   
 

II 
            Označena sredstva doznačavaju se imenovanom kazalištu za potrebe sufinanciranja 
troškova  Ljetnog karnevala 2012. godine.  



 
 

III 
Ova Odluka objavit će se  u „Službenom glasniku Općine Milna“ 

 
 

KLASA: 612-03/11-01/1 
URBROJ: 2104/03-01-01/1-12-3 
Milna, 11. rujna 2012. godine 
                                                    
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 
 

Na temelju članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 58. Statuta 
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst) i članka 3. 
Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Milna za 2012. godinu, donosim : 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na prijenos sredstava 

KŠRM «Mrduja» 
 
I 

Daje se suglasnost na  prijenos sredstava KŠRM «Mrduja» u iznosu 4.200,00 kuna  
sa konta 381125, Aktivnost: A112001 – Pomoć sportskim društvima.   Proračuna Općine 
Milna za 2012. godinu.   
 

II 
            Označena sredstva doznačavaju se KŠRM «Mrduja» za potrebe podmirenja 
troškova rekonstrukcije i popravka kolica za izvlačenje prodica.  
 

III 
Ova Odluka objavit će se  u „Službenom glasniku Općine Milna“. 

 
KLASA: 402-07/12-01/68 
URBROJ: 2104/03-01-01/1-12-2 
Milna, 14. lipnja 2012. godine 
                                                    
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 

Na temelju članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 58. Statuta 
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst), donosim 
 
 

ODLUKU 
o sufinanciranju troškova KK «KarateDojo Brač» na prvenstvu 

3. WJKA European Championship 2012.g.  
 
 

I 
Općina Milna sufinancira troškove sudjelovanja natjecatelja KK «Karate Dojo Brač» 

na 3. WJKA European  Championship koji se održava u Sandersdorfu, Republika Njemačka 
od 6.7.-8.7.2012. godine u iznosu od 7.000,00 kuna. 
 
II 
 Označena sredstva biti će uplaćena na žiro račun Karate kluba «Karate Dojo Brač» 
broj 2330003-1100446988. 



 
III 
   Ova Odluka objavit će se  u Službenom glasniku Općine Milna. 
 
 
KLASA: 620-02/12-01/01 
URBROJ: 2104/03-01-01/1-12-5 
Milna,  dana 26. lipnja 2012. godine 
                                                    
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 
 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» broj 33/01., 61/01.,129/05., 109/07.,/125/08. i 36/09.), članka 58. Statuta 
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst),  donosim 
 
O D L U K U 

o prijenosu sredstava Udruzi za mali nogomet - Split 
 
I 

Na ime sufinanciranja troškova  malonogometne ekipe »Milna« iz Milne odobrava se 
prijenos sredstava u iznosu od 3.800,00 kuna. Označena sredstva biti će doznačena na 
poslovni račun Udruge za mali nogomet – Split iz Splita.  

 
II 

Označena sredstva osiguravaju se u Proračunu Općine Milna za 2012. godinu, Razd 
1., Gl.1, Prog.12, Akt.A010001.  

 
III 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom 
glasniku Općine Milna. 

 
 
KLASA: 620-02/12-01/03 
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-12-1 
Milna, 30. kolovoza 2012.godine 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 
 
 
          Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi, te 
članka 85. Statuta Općine Milna ( Sl.gl.br. 6/10-pročišćeni tekst ), Općinsko izborno  
povjerenstvo donijelo je  
 

R J E Š E NJ E 
o objavi rezultata izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Ložišća 

 
 

I 
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Milna, utvrñuje da mjesni odbor Ložišća broji 

170 birača, te je na izbore pristupilo 70 birača, od čega je 69 glasačkih listića bilovažećih,1 
glasački listić je bio nevažeći.   
 
 

Kandidacijska Nezavisna lista nositeljice Klementine Hržič dobila je 69 glasova.   



 
II 

Utvrñuje se da su u Vijeće mjesnog odbora Ložišća izabrani slijedeći članovi: 
 
1.  Klementina Hržić 
2.  Merica Bogdan   
3.  Melita Rakela 
4.  Zora Sapunar  
5.  Lukrecija Pavlov 
 

III 
Ovo Rješenje biti će objavljeno u “Službenom glasniku Općine Milna”. 

 
Milna, 27. veljače 2011. godine 
                
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO   
Predsjednica                                               Lucija Gunjača, v.r.          
 
 
 

Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi, te 
članka 85. Statuta Općine Milna ( Sl.gl.br. 6/10-pročišćeni tekst ), Općinsko izborno  
povjerenstvo donijelo je  

 
R J E Š E NJ E 

o objavi rezultata izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Bobovišća 
 
 

I 
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Milna, utvrñuje da mjesni odbor Bobovišća 

broji 50 birača, te je na izbore pristupilo 10 birača, od čega je 10 glasačkih listića bilo 
važećih.  
 

Kandidacijska Nezavisna lista nositelja Jadrana Zaro dobila je 10 glasova. 
 
 
 

           
II 

Utvrñuje se da su u Vijeće mjesnog odbora Bobovišća izabrani slijedeći članovi: 
 
1.  Jadran Zaro 
2.  Aleksandar Trebotić 
3 . Ivan Trevižan  
 

III 
Ovo Rješenja biti će objavljeno u “Službenom glasniku Općine Milna”. 

 
Milna, 27. veljače 2011. godine 
  
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO   
Predsjednica                                               Lucija Gunjača, v.r.      
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi, te 
članka 85. Statuta Općine Milna ( Sl.gl.br. 6/10-pročišćeni tekst ), Općinsko izborno  
povjerenstvo donijelo je  

 
R J E Š E NJ E 

o objavi rezultata izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Bobovišća na moru 
 
 

I 
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Milna, utvrñuje da mjesni odbor Bobovišća 

n/m broji 70 birača, te je na izbore pristupilo 25 birača, od čega je 25 glasačkih listića bilo 
važećih.  

Kandidacijska Nezavisna lista nositelja Petra Antičević dobila je 25  glasova. 
           

II 
Utvrñuje se da su u Vijeće mjesnog odbora Bobovišća izabrani slijedeći članovi: 

 
1.  Petar Antičević 
2.  Pero Mihojević 
3 . Mate Sekul 
 

III 
Ovo Rješenje  biti će objavljeno u “Službenom glasniku Općine Milna”. 

 
Milna, 27. veljače 2011. godine 
 
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO   
Predsjednica                                               Lucija Gunjača, v.r.      



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZDAVAČ: OPĆINA MILNA , SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
Tehnički urednik: Frane Lozić 

Odgovorni urednik: Lucija Gunjača 



 

 

 


