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OPĆINA MILNA , STUDENI 2014. – LIST IZLAZI PO POTREBI 

 



Na temelju članka 30. st.1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 
117/01-isp., 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka USRH, 73/08 i 25/12) i članka 28. 
Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 – pročišćeni tekst i 4/14) 
Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 17. sjednici održanoj dana 29. listopada  2014. 
godine, donosi 
 

ODLUKA  
o porezima Općine Milna 

 
 
I – OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1.  
 

 Ovom se Odlukom utvrñuju vrste poreza koji pripadaju Općini Milna, porezni 
obveznici, porezne osnovice, stope i visine poreza te način i obračun plaćanja poreza. 
 Općinski porezi su prihod Općine Milna. 
 

Članak 2. 
 

 Općinski porezi plaćaju se na području Općine Milna temeljem Zakona o financiranju 
jedinica lokalne i  područne (regionalne) samouoprave, Zakona o porezu na dohodak, 
Pravilnika o porezu na dohodak i temeljem ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 

 Pravne osobe u 100%-tnom  vlasništvu Općine Milna i javne ustanove čiji je osnivač 
Općina Milna, odlukom Općinskog načelnika mogu biti djelomično ili potpuno osloboñene 
plaćanja općinskih poreza. 
 
 
II – VRSTE POREZA 
 

Članak 4. 
 

 Općini Milna pripadaju slijedeći porezi: 
1.  prirez porezu na dohodak, 
2.  porez na potrošnju, 
3.  porez na kuće za odmor, 
4.  porez na tvrtku ili naziv i  
5.  porez na korištenje javnih površina. 
 
 

PRIREZ POREZU NA DOHODAK 
 

Članak 5. 
 

 Prirez porezu na dohodak plaća se na područje Općine Milna sukladno Zakonu o 
porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak te ovoj Odluci. 
 Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, 
porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih 
prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od 
drugog dohotka. 
 Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrñen sukladno Zakonu 
o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak. 
 Prirez od poreza na dohodak plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 3. Ovog 
članka.  



Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik o porezu na 
dohodak i ima prebivalište ili  boravište na području Općine Milna. 
 
 

POREZ NA POTROŠNJU 
 

Članak 6. 
 

 Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih 
vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. 

 
Članak 7. 

 
 Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske 
usluge na području Općine Milna. 
 Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se prodaje u 
ugostiteljskim objektima. 
 Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 2. Ovog članka. 
 

Članak 8. 
 

 Porez na potrošnju obveznik obračunava i plaća u rokovima i na način propisan 
Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. 
 Obračunsko razdoblje je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. 
 Obračunati porez na potrošnju obveznik plaća do zadnjeg dana u tekućem mjesecu, 
po proteku obračunskog razdoblja, na način propisan Zakonom o PDV-u. 
 Obračunati porez iskazuje se u evidencijama propisanim za obračun poreza koje se 
predaju do kraja tekućeg mjeseca za proteklo obračunsko razdoblje. 
   
 

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 
 

Članak 9. 
 

 Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koji su vlasnici kuća za odmor. 
 Vlanikom kuće za odmor smatrat će se ona osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje 
su uknjižene u zemljišnjim knjigama kao vlasnici, odnosno suvlasnici. 
 Vlasnikom, odnosni suvlasnikom smatrat će se i osoba koja je vanknjižni vlasnik, 
odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojima se može dokazati da 
je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda, nasljeñivanjem i na temelju 
zakona, a nije uknjižen u zemljišnim knjigama. 
 Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji 
odgovara njihovim suvlasničkim djelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom 
pripao pojedinom suvlasniku te svaki od njih posebno dobiva rješenje o razrezu poreza, osim 
ako se izjavom ne usuglase da će porez objediniti i rješenje glasiti samo na jednog od 
suvlasnika nekretnine. 

Članak 10. 
 

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste 
povremeno ili sezonski, odnosno svaka zgrada koja je dovršena toliko da se može koristiti 
povremeno ili sezonski, što minimalno podrazumijeva da je na objektu postavljena vanjska 
stolarija i da posjeduje sanitarni čvor. 

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj 
poljoprivrednih strojeva, oruña i drugog pribora. 

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor osim osobne iskaznice uzimat će se 
u obzir i slijedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i vrijeme nastanka troška električne 
energije, vode, telefona, prijema poštanskih pošiljki, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, 
izjava o izabranom liječniku, mjesto podnošenja porezne prijave, očevid i drugi raspoloživi 
dokazi.  



 
Članak 11. 

 
Porez na kuće za odmor plaća se po iznosu ovisno o naselju kojemu zgrada gravitira 

i to kako slijedi: 
1. Milna i Bobovišća na moru (naselje, izdvojeni dijelovi naselja, područja ugostiteljsko-
turističke i druge namjene i područja bez namjene utvrñeno u PPUO Milna) u iznosu od 
15,00 kuna po metru kvadratnom korisne površine kuće za odmor; 
2. Ložišća, Bobovišća i Podhume   (naselje, izdvojeni dijelovi naselja, područja 
ugostiteljsko-turističke i druge namjene i područja bez namjene utvrñeno u PPUO Milna) 
u iznosu od 12,00 kuna po metru kvadratnom korisne površine kuće za odmor. 

Obveznici poreza na kuće za odmor u obvezi su nadležnom tijelu Općine Milna 
dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, 
korisnu površin te druge podatke potrebe za razrez poreza. 

Podatke iz stavka 2. ovog članka porezni obveznici moraju dostaviti do 31. ožujka 
godine za koju se razrezuje porez. 

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o 
utvrñivanju toga poreza. 
 

Članak 12. 
 

 Pored slučajeva oslobañanja utvrñenih Zakonom o financiranju lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, Općinski načelnik može posebnom odlukom osloboditi u 
potpunosti ili djelomično od plaćanja poreza na kuće za odmor iz gospodarstvenih ili 
socijalnih razloga. 

 
 

POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV 
 

Članak 13. 
 

 Porez na tvrtku odnosno naziv plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici 
poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti. 
 Nazivom, odnosno tvrtkom u smislu stavka 1. ovog članka smatra se naziv pravne ili 
fizičke osobe pod kojim poduzeće ili obrt posluje. 
 Osobe iz stavka 1. ovog članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice 
(prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta i dr.), obveznici su poreza na tvrtku za 
svaku poslovnu jedinicu. 

Članak 14.  
 

 Porez na tvrtku ili naziv plaća se godišnje u iznosu: 
- 2.000,00 kuna za pravne osobe razvrstane u velike poduzetnike prema mjerilima 
Zakona o računovodstvu; 
- 1.400,00 kuna za pravne osobe razvrstane u srednje velike poduzetnike prema 
mjerilima Zakona o računovodstvu; 
- 600,00 kuna za pravne osobe razvrstane u male poduzetnike prema mjerilima 
Zakona o računovodstvu; 
- 600,00 kuna za fizičke osobe (obrtnike) koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, 
trgovine i zabavne radnje; 
- 400,00 kuna za fizičke osobe (obrtnike) koji obavljaju ostale djelatnosti. 
 
 Osobe iz stavka 1. ovog članka registrirane u Općini Milna koji u svom sastavu imaju 
poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, ugostiteljske objekte, prodajna mjesta), 
za svaku izdvojenu poslovnu jedinicu plaćaju 50% propisanog poreza. 
 

Članak 15. 
 

 Porez na naziv odnosno tvrtku plaća se za tekuću godinu, u roku od 15 dana od dana 
dostave rješenja kojima je porez na tvrtku ili naziv utvrñen. 



 Tvrtka koja se upiše u registar u tekućoj godini za tu godinu ne plaća porez na tvtku iz 
članka 16. ove Odluke. 
 Ako više fizičkih osoba ostvaruje dohodak zajedničkim obavljanjem samostalne 
djelatnosti, porez na tvrtku ili naziv plaća nositelj zajedničke djelatnosti odreñen u skladu sa 
Zakonom o porezu na dohodak. 
 Porez na tvrtku ili naziv prihod je Općine Milna ako je sjedište ili prebivalište 
obveznika tog poreza na području Općine Milna. Ako obveznik poreza na tvrtku ili naziv u 
svom sastavu ima poslovne jedinice na području Općine Milna, prihod od poreza na tvrtku ili 
naziv za poslovnu jedinicu prihod je Općine Milna. 
 

Članak 16. 
 

 Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je tvrtku ili naziv, pomjenu imena tvrtke ili 
naziva i svaku drugu promjenu koja utječe na visinu poreza, prijaviti nadležnom tijelu u 
Općini Milna u roku od 15 dana od dana upisa u registar, odnosno nastale promjene. 
 
 

POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 
 
 

Članak 17. 
 

 Porez na korištenje javnih površina na području Općine Milna plaćaju pravne i fizičke 
osobe korisnici javnih površina za čije je korištenje sklopljen Ugovor o zakupu javnih 
površina od strane nadležnog općinskog tijela. 
 

Članak 18. 
 

 Pod javnim površinama smatraju se: površine za kolni i pješački promet,trgovi, ulice, 
parkovi i svi ostali javni prostori u vlasništvu Općine Milna. 
 

Članak 19. 
 

 Za korištenje javnih površina plaća se porez prema odobrenoj površini i to u iznosu 
od 20 kuna po m2 površine. 
 

Članak 20. 
 

 Korisnici javne površine koji javnu površinu koriste u kraćem periodu  od perioda za 
koji je utvrñena visina poreza nemaju pravo na umanjenje poreza po tom osnovu. 
  
 
 
III – PROVEDBENE ODREDBE 
 

Članak 21. 
 

 Poslove u svezi utvrñivanjem i naplatom poreza iz članka 4. ove Odluke obavljat će 
Porezna uprava na temelju suglasnosti ministra financija. 
 Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u 
iznosu od 5% naplaćenih poreza. 
 

Članak 22. 
 

  Pravne osobe, druge organizacije, fizičke osobe, banke i druge financijske 
organizacije dužni su na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna dostaviti 
podatke, odnosno omogućiti uvid u poslovne knjige i evidencije zbog prikupljanja podataka 
potrebnih za utvrñivanje poreza. 
 



IV – KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 23. 
 

 Novčanom kaznom od 500,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj: 
1. pravna ili fizička osoba koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju u roku 
propisanom člankom 8. ove Odluke, 
2. pravna ili fizička osoba koja ne dostavi podatke za utvrñivanje poreza na kuće za 
odmor sukladno članku 11. ove Odluke, 
3. porezni obveznik koji javnu površinu koristi bez Ugovora o zakupu javne površine ili 
odluke Načelnika Općine Milna ili koristi veću javnu površinu od površine naznačene u 
Ugovoru o zakupu javne površine. 
 Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi 
novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna. 
 
 
V – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 24. 
 

 U pogledu razreza, naplate, žalbe, obnove postupka, zastare i drugih postupovnih 
odredaba primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. 
 

Članak 25. 
 

 Nadzor nad obračunom i naplatom općinskih poreza  provode ovlašteni djelatnici 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna. 
 

Članak 26. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine 
Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 7/01). 
 

Članak 27. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Milna. 
 
Klasa: 410-01/14-01/03 
Urbroj:2104/03-02-02/1-14-1 
Milna, 29. listopada 2014. Godine 
 
PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vickoslv Bonačić Vičić, v.r. 
 
 
 

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12) i 
članka 28. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni 
tekst), Općinsko vijeće Općine Milna na 17. sjednici održanoj 29. listopada 2014. godine, 
donijelo je 
 

Z A K LJ U Č A K 
o donošenju 

Financijskog izvještaja za razdoblje od 1.1.2013. do 31.12.2013. 
I 
 Donosi se Financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2013. do 31.12.2013. godine. 
 



II 
 Financijski izvještaj iz točke I sastavni je dio ovog Zaključka. 
 
 
III 
 Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Milna». 
 
KLASA: 400-02/14-01/03 
URBROJ: 2104/03-02-02/1-14-1 
Milna, 29. listopada 2014. godine 
 
PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vickoslav Bonačić Vičić, v.r. 
 
 
 

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08) i članka 
28. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst i 
4/14), Općinsko vijeće Općine Milna na 17. sjednici održanoj 29. listopada 2014. godine, 
donijelo je 
 

Z A K LJ U Č A K 
o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Općine Milna za siječanj – lipanj 2014. godine 
 
 
I 
 Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Milna za siječanj – 
lipanj 2014. godine. 
 
 
II 
 Polugodišnji izvještaj iz točke I sastavni je dio ovog Zaključka. 
 
 
III 
 Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Milna». 
 
KLASA: 400-02/14-01/03 
URBROJ: 2104/03-02-02/1-12-1 
Milna, 29. listopada 2014. godine 
 
PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vickoslav Bonačić Vičić, v.r. 
 
 

Na  temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13) te članaka  28. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna broj 6/10 
pročišćeni tekst ) 
Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 17. sjednici,održanoj dana 29. listopada 2014. 
godine donijelo je sljedeću                               

O D L U K U 
 

I 
Povećava se cijena Dječjeg vrtića "Milna" na 300,00 kuna mjesečno. 

 



II 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Milna. 
 
KLASA.: 601-01/14-01/04 
URBROJ: 2104/03-02-02/1-14-2 
Milna, 29. listopada 2014. godine 
 
PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vickoslav Bonačić Vičić, v.r. 
 
 
 

Na  temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13) te članaka  28. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna broj 6/10 
pročišćeni tekst ) 
Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 17. sjednici,održanoj dana 29. listopada 2014. 
godine donijelo je sljedeću 
 

ODLUKU  
 

Povlači se Odluka o raspisivanju natječaja radi osnivanja prava grañenja na čest. 
zem. 1683 k.o. Milna na površini od 1.920 m2 u vlasništvu Općine Milna, Klasa:320-01/14-
01/07, Urbroj:2104/03-02-02/1-14-1 a koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Milna svojoj 
16. sjednici održanoj dana 17. listopada 2014. godine.  
 

Obrazloženje: 
 

Dana 23. listopada 2014. godine Općinski načelnik donio je Odluku o obustavi od 
primjene akta Općinskog vijeća Općine Milna. Razlog zbog kojega se predmetna Odluka 
obustavlja od primjene je paušalno i proizvoljno odreñivanje početne cijene naknade za 
osnivanje prava grañenja u iznosu od 1 kn po m2 godišnje, a što nije u skladu sa člankom 8. 
Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina ("Narodne novine" broj 74/14) 
 
KLASA.: 320-01/14-01/07 
URBROJ: 2104/03-2-02/1-14-5 
Milna, 29. listopada  2014. godine 
 
PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vickoslav Bonačić Vičić, v.r. 

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) 
Načelnik Općine Milna dana  23. listopada 2014. godine donosi: 

 
 

ODLUKU 
o obustavi od primjene akta Općinskog  vijeća Općine Milna 

 
I 

 Ocjenjujući zakonitost Odluke o raspisivanju natječaja radi osnivanja prava grañenja 
na čest. zemlj. 1683 k.o. Milna na površini od 1.920 m2, u vlasništvu Općine Milna, Klasa: 
320-01/14-01/07, Ur.broj:2104/03-02-02/1-14-1, a koju je donijelo Općinsko vijeće Općine 
Milna na svojoj 16. sjednici održanoj 17. listopada 2014. godine, Općinski načelnik sukladno 
članku 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, obustavlja od primjene 
predmetnu odluku.  
 



II 
 Razlog zbog kojega se predmetna Odluka obustavlja od primjene je paušalno i 
proizvoljno odreñivanje početne cijene naknade za osnivanje prava grañenja u iznosu od 1 
kn po m2 godišnje, a što nije u skladu sa člankom 8. Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnine 
(„Narodne novine“, broj 74/14). 
 
 

III 
 Predstavničkom tijelu Općine Milna nalaže  se da u roku od osam dana od dana 
donošenja ove odluke  otkloni uočene nedostatke ili povuče prijedlog akta. 
 
 

IV 
Ukoliko predstavničko tijelo Općine Milna ne postupi po točki III ove Odluke o tome će 

biti  obaviješten predstojnik ureda državne uprave u županiji. 
 

Obrazloženje: 
 
 Općinsko vijeće Općine Milna je na svojoj 16. sjednici održanoj dana 17. listopada 
2014. godine donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja u svrhu osnivanja prava 
grañenja na čest. zem. 1683 k.o. Milna u vlasništvu Općine Milna. 
 Takoñer, istom odlukom propisani su i slijedeći uvijeti: rok natječaja je 8 dana od 
dana objave natječaja, natječaj se raspisuje u svrhu grañenja uljare, pravo grañenja daje se 
na rok od 90 godina, početna cijena je 1 kn po m2 godišnje, prijavi na natječaj potrebno je 
priložiti idejno rješenje uljare te pravo grañenja ne može se opteretiti stvarnim teretima ni 
založenim pravom. 
 U svojoj odluci Općinsko vijeće Općine Milna odreñuje početnu godišnju cijenu po 
metru kvadratnom predmetnog zemljišta u iznosu od 1 kn po m2, a da prethodno nije 
napravljena procjena vrijednosti zemljišta u skladu sa odredbama članka 8. Uredbe o 
procjeni vrijednosti nekretnine („Narodne novine“, broj 74/14) i po metodologiji propisanoj  
Pravilnikom o metodama procjene vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 79/14), a 
sve izrañeno od strane ovlaštenog sudskog vještaka za procjenu nekretnina i ovlaštenog 
sudskog procjenitelja. Naime, Uredbom o procjeni vrijednosti nekretnina odreñen je način 
procjene vrijednosti prava grañenja te se u članku 8. Odreñuje da se prilikom utvrñivanja 
tržišne vrijednosti prava grañenja mora uzeti u obzir tržišna vrijednost zemljišta 
neopterečenog pravom grañenja, kamata na nekretnine, kamata na pravo grañenja, 
vrijednost investicije, održivi vijek trajanja grañevine za čiju se gradnju osniva pravo 
grañenja, vrijednost investicije, dužina trajanja osnovanog prava grañenja, odnosno ostatak 
trajanja osnovanog prava grañenja. Takoñer, propisano je da prilikom utvrñivanja tržišne 
vrijednosti prava grañenja mora se utvrditi rok za revalorizaciju. 
 Dakle, Općinsko vijeće je donijelo odluku u kojoj temeljni uvjet za osnivanje prava 
grañenja, a to je početna godišnja cijena po m2 u iznosu od 1 kn, nedvojbeno nije utvrñena u 
skladu sa prethodno navedenim propisima Republike Hrvatske, već naprotiv cijena je 
odreñena paušalno i proizvoljno a ne po stvarnoj tržišoj vrijednosti. 
 Takoñer, kao dokaz da tako odreñena visina početne cijene je daleko ispod tržišne 
vrijednosti leži i u činjenici da je predmet javnog natječaja radi osnivanja prava grañenja u 
naravi dio čest. zem. 1683 k.o. Milna u površini od 1.920 m2, a koji se po Prostornom planu 
ureñenja Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 5/07) nalazi u GPN-u naselja 
Milne mješovite pretežito stambene namjene i koje je potpuno komunalno opremljeno (struja, 
voda, prilazna asfaltirana cesta). Dakle, nesporno je da je predmet natječaja visoko vrijedno 
zemljište.   
 Posebno je za naglasiti da je Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 15. sjednici 
održanoj 26. rujna 2014. godine donijelo zaključak kojim se zadužila pročelnica Jedinstveni 
upravni odjel Općine Milna da izvrši provjeru dali su predloženi uvijeti natječaja, a time i 
predložena početna cijena od 1 kn po m2 godišnje za osnivanje prava grañenja, u skladu sa 
pozitivnim zakonima i propisima Republike Hrvatske. Pročelnica JUO Općine Milna je 7. 
listopada 2014. godine predsjedniku Općinskog vijeća i Općinskim vijećnicima uputila dopis u 
kojemu se detaljno obrazlaže iz kojeg razloga tako utvrñena početna cijena nije u skladu sa 
propisima Republike Hrvatske. Meñutim, unatoč tome Općinsko vijeće je zanemarilo stručno 



mišljenje pravne službe Općine te ipak donijelo odluku o raspisivanju natječaja sa spornom 
početnom cijenom. 
 Zaključno, ukoliko bi stvarna tržišna početna cijena za osnivanje prava grañenja 
izračunata temeljem odredbi prethodno spomenute uredbe i pravilnika bila veća od 1 kn po 
m2 godišnje, a cijena ponude najpovoljnijeg ponuditelja bila manja od tako utvrñene cijene, 
nedvojbeno je da bi Općina Milna trpila znatnu materijalnu štetu. Iz čega bi proizašlo da 
Općinsko vijeće Općine Milna nije postupilo niti u skladu sa člankom 67. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi koji govori, citiram:  Jedinica lokalne, odnosno područne 

(regionalne) samouprave mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog 

domaćina, a u svezi članka 68. istog zakona u kojemu je propisano da je temeljni prihod 
jedinice lokalne samouprave prihod od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava (točka 
2). 
 
 Slijedom prethodnog Općinski načelnik donosi ovu Odluku. 
 
KLASA: 320-01/14-01/07 
URBROJ: 2104/03-01-01/1-14-2 
Milna, 23. listopada 2014. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 
 
 

Na temelju članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave robe, usluga i radova 
bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 7/14) i članka 58. Statuta Općine 
Milna ("Službeni glasnik Općine Milna» broj 6/10-pročišćeni tekst i 4/14), Općinski načelnik 
Općine Milna  donosi 

 
O D L U K U 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA NABAVU 
 

I 
 Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za provedbu postupaka bagatelnih nabava 
Općine Milna (U daljnjem tekstu: Povjerenstvo za nabavu).  
 

 U Povjerenstvo za nabavu imenuju se: 
1. Ivo Prebanda, predsjednik  
2. Lucija Kuščević Šućur, član 

  3. Ivan Poklepović, član 
II 

 Povjerenstvo za nabavu objavljuje i provodi postupke nabave bagatelnih vrijednosti u 
skladu sa odredbama Pravilnika o provedbi postupaka nabave robe, usluga i radova 
bagatelne vrijednosti. 

 
III 

 Povjerenstvo za nabavu za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja, 
Općinskom načelniku. 
 

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

 
Klasa: 022-06/14-01/04 
Urbroj: 2104/03-01-01/1-14-1 
Milna, 23. listopada 2014.g. 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 



Na temelju članka 7.  Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova 
bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 7/14  i članka 58. Statuta Općine 
Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10-pročišćeni tekst i 4/14), Načelnik Općine 
Milna donosi 
 

O D L U K U 
o početku postupka bagatelne nabave 

u predmetu nabave -  USLUGA: 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA PROMETNE OBILAZNICE 

NASELJA MILNE – JUŽNI DIO 
Evidencijski broj: E-BN-3/14 

 
I 

Pristupa se početku i provedbi postupka bagatelne nabave radova u predmetu 
nabave usluga: Izrada idejnog projekta prometne obilaznice naselja Milna – južni dio. 
 

II 
 Utvrñuju se i objavljuju podaci vezani za predmetni postupak  nabave u smislu članka 
7. stavak 2. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova bagatelne 
vrijednosti : 
 
Naručitelj: OPĆINA MILNA, 21405 Milna o. Brač 

OIB: 41430773588 
Tel.: 021 636 212 Fax: 021 636 212 
e-mail: nacelnik@milna.hr 
 

Evidencijski broj 
nabave: 

E - BN-3/14 
 

Naziv predmeta nabave: Izrada idejnog projekta prometne obilaznice naselja Milna – južni 
dio. 
 

Procijenjena vrijednost 
nabave: 

190.000,00 kn 
 

Izvor planiranih 
sredstava:  

Proračun Općine Milna (2014. i 2015.g.), Proračun Županijska 
uprave za ceste - Split 
 

Osobe koje provode 
postupak : 

Ivan Prebanda, predsjednik povjerenstva 
Lucija Kuščević Šućur, član  
Ivan Poklepović, član 
 

Gospodarski subjekti 
kojima će se uputiti 
poziv za dostavu 
ponude : 

1. D&Z d.o.o., Jerolima Vidulića 7, 23000 Zadar 
2. Construction and design d.o.o., Bragadunova 19, 21216 Kaštel 
Stari 
3. PGN projekt d.o.o., Dinka Šimunovića 4, 21000 Split 
 

Odgovorna osoba 
naručitelja: 

Frane Lozić, načelnik 
 

 
III 

 Kriterij za odabir ponude: Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom 
cijenom sukladno zakonskim uvjetima i uvjetima iz poziva za dostavu ponude (članak 12. 
Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti). 
 

IV 
 Ostali uvjeti bagatelne nabave biti će odreñeni pozivom za dostavu ponude. 
 



V 
Pripremu i provedbu postupka nabave, otvaranje ponuda, pregled i ocjenu ponuda 

obavit će imenovani članovi Povjerenstva za nabavu sukladno odredbama Pravilnika o 
provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti. 
 

VI 
 Rok za provedbu ove Odluke je 8 dana od dana donošenja. 
 

VII 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA: 340-04/14-01/04 
URBROJ: 2104/03-01-01/1-14-1 
Milna, 31. listopada 2014. godine 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 
 

Na temelju članka 7.  Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova 
bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 7/14  i članka 58. Statuta Općine 
Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10-pročišćeni tekst i 4/14), Načelnik Općine 
Milna donosi 
 
 

O D L U K U 
o početku postupka bagatelne nabave 

u predmetu nabave -  RADOVI: 
UREðENJE NERAZVRSTANE PROMETNICE LOŽIŠĆA 

Evidencijski broj: E-BN-2/14 
 

I 
Pristupa se početku i provedbi postupka bagatelne nabave radova u predmetu 

nabave radova: Ureñenje nerazvrstane prometnice Ložišća. 
 

II 
 Utvrñuju se i objavljuju podaci vezani za predmetni postupak  nabave u smislu članka 
7. stavak 2. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova bagatelne 
vrijednosti : 
 
Naručitelj: OPĆINA MILNA, 21405 Milna o. Brač 

OIB: 41430773588 
Tel.: 021 636 212 Fax: 021 636 212 
e-mail: nacelnik@milna.hr 
 

Evidencijski broj 
nabave: 

E - BN-2/14 
 

Naziv predmeta nabave: Ureñenje nerazvrstane prometnice Ložišća 
 

Procijenjena vrijednost 
nabave: 

130.000,00 kn 
 

Izvor planiranih 
sredstava:  

Proračun Općine Milna za 2014. i 2015. godinu  i sufinanciranje iz 
Proračuna SDŽ   
 

Osobe koje provode 
postupak : 

Ivan Prebanda, predsjednik povjerenstva 
Lucija Kuščević Šućur, član  
Ivan Poklepović, član 
 



Gospodarski subjekti 
kojima će se uputiti 
poziv za dostavu 
ponude : 

1. Obrt za grañevinarstvo Krešo Gabrić, Kralja Zvonimira 235, 
22000 Šibenik 
2. Berica d.o.o., Industrijska __, 21423 Nerežišća o. Brač 
3. Grañevinsko uslužni obrt Faloška, 21405 Milna o. Brač 
4. Niktil d.o.o., 21404 Ložišća o. Brač 
 

Odgovorna osoba 
naručitelja: 

Frane Lozić, načelnik 
 

 
III 

 Kriterij za odabir ponude: Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom 
cijenom sukladno zakonskim uvjetima i uvjetima iz poziva za dostavu ponude (članak 12. 
Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti). 
 

IV 
 Ostali uvjeti bagatelne nabave biti će odreñeni pozivom za dostavu ponude. 
 

V 
Pripremu i provedbu postupka nabave, otvaranje ponuda, pregled i ocjenu ponuda 

obavit će imenovani članovi Povjerenstva za nabavu sukladno odredbama Pravilnika o 
provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti. 
 

VI 
 Rok za provedbu ove Odluke je 15 dana od dana donošenja. 
 

VII 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
KLASA: 340-03/14-01/18 
URBROJ: 2104/03-01-01/1-14-1 
Milna, 23. listopada 2014. godine 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 

  
Na temelju članka 7.  Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova 

bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 7/14  i članka 58. Statuta Općine 
Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10-pročišćeni tekst i 4/14), Načelnik Općine 
Milna donosi 
 

O D L U K U 
o početku postupka bagatelne nabave 

u predmetu nabave -  RADOVI: 
UREðENJE NERAZVRSTANE PROMETNICE RUDUNICA - MILNA 

Evidencijski broj: E-BN-1/14 
 

I 
Pristupa se početku i provedbi postupka bagatelne nabave radova u predmetu 

nabave radova: Ureñenje nerazvrstane prometnice Rudunica - Milna. 
 

II 
 Utvrñuju se i objavljuju podaci vezani za predmetni postupak  nabave u smislu članka 
7. stavak 2. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova bagatelne 
vrijednosti : 
 
 
 
 



Naručitelj: OPĆINA MILNA, 21405 Milna o. Brač 
OIB: 41430773588 
Tel.: 021 636 212 Fax: 021 636 212 
e-mail: nacelnik@milna.hr 
 

Evidencijski broj 
nabave: 

E - BN-1/14 
 

Naziv predmeta 
nabave: 

Ureñenje nerazvrstane prometnice Rudunica – Milna 
 

Procijenjena vrijednost 
nabave: 

70.000,00 kn 
 

Izvor planiranih 
sredstava:  

Proračun Općine Milna za 2014. i 2015. godinu i sufinanciranje iz 
Proračuna SDŽ   
 

Osobe koje provode 
postupak : 

Ivo Prebanda, predsjednik povjerenstva 
Lucija Kuščević Šućur, član  
Ivan Poklepović, član 
 

Gospodarski subjekti 
kojima će se uputiti 
poziv za dostavu 
ponude : 

1. Obrt za grañevinarstvo Krešo Gabrić, Kralja Zvonimira 235, 
22000 Šibenik 
2. Berica d.o.o., Industrijska __, 21423 Nerežišća o. Brač 
3. Grañevinsko uslužni obrt Faloška, 21405 Milna o. Brač 
4. Niktil d.o.o., 21404 Ložišća o. Brač 
 

Odgovorna osoba 
naručitelja: 

Frane Lozić, načelnik 
 

 
III 

 Kriterij za odabir ponude: Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom 
cijenom sukladno zakonskim uvjetima i uvjetima iz poziva za dostavu ponude (članak 12. 
Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti). 
 

IV 
 Ostali uvjeti bagatelne nabave biti će odreñeni pozivom za dostavu ponude. 
 

V 
Pripremu i provedbu postupka nabave, otvaranje ponuda, pregled i ocjenu ponuda 

obavit će imenovani članovi Povjerenstva za nabavu sukladno odredbama Pravilnika o 
provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti. 
 

VI 
 Rok za provedbu ove Odluke je 15 dana od dana donošenja. 
 

VII 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
KLASA: 340-03/14-01/17 
URBROJ: 2104/03-01-01/1-14-1 
Milna, 23. listopada 2014. godine 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Frane Lozić, v.r. 
 

 

 

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

Jedinstveni upravni odjel Općine Milna 


