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Na temelju članka 110 i 201 Zakona o
prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28.
Statuta Općine Milna („Službeni glasnik općine
Milna“, br. 6/10 i 4/14), Općinsko vijeće Općine Milna
na svojoj 25. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019.
g. donijelo je:
ODLUKU
o donošenju
Dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Milna
I
(1)
Donosi se Dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Milna („Službeni glasnik Općine
Milna“, br. 5/07), u daljnjem tekstu Plan.
II
(1)
Temeljni prostorno-planski dokumenti
izrađen je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu, Zavod za urbanizam i prostorno planiranje
fra Andrije Kačića Miošića 26. 10.000 Zagreb, pod
vodstvom odgovornog voditelja Prof.dr.sc. Olega
Grgurevića, dipl.ing.arh.
(2)
Dopune Prostornog plana uređenja Općine
Milna izrađene su također na Sveučilištu u Zagrebu,
Arhitektonski fakultet, Zavod za urbanizam i
prostorno planiranje, fra Andrije Kačića Miošića 26.
10.000 Zagreb, pod vodstvom odgovornog voditelja
Prof.dr.sc. Nenada Lipovca, dipl.ing.arh.
III
(1)
Plan se sastoji od jedne knjige koja sadrži:
1.
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
2.
KARTOGRAFSKI DIO PLANA
3c2
UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE
PROSTORA - OBVEZNI URBANISTIČKI PLANOVI
UREĐENJA (UPU)
1:25.000
4a-1
GRAĐEVINSKA PODRUČJA I PODRUČJA
POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA
1:5.000
4a-2
GRAĐEVINSKA PODRUČJA I PODRUČJA
POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA
1:5.000
4a-3
GRAĐEVINSKA PODRUČJA I PODRUČJA
POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA
1:5.000
4a-4
GRAĐEVINSKA PODRUČJA I PODRUČJA
POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA
1:5.000
3.
OBAVEZNI PRILOZI PLANU
A
OBRAZLOŽENJE PLANA
B.
STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE
TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA

C.
POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I
PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI
U IZRADI PLANA
D.
EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I
DONOŠENJA PLANA
IV
(1)
Plan je izrađen u 6 (šest) izvornika ovjerenih
potpisom i žigom načelnika te potpisom i žigom
predsjednika općinskog vijeća Općine Milna. Pojedini
izvornici se čuvaju se na slijedećim adresdama:
1.
Općina Milna – 1 primjerka
2.
Ministarstvo graditeljstva i prostornog
uređenja – 1 primjerak
3.
Upravni odjel za prostorno uređenje,
građenje i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske
županije, ispostava Supetar – 1 primjerka
4.
Županijski zavod za prostorno uređenje
Splitsko-dalmatinske županije – 1 primjerak
V
(1)
Plan stupa na snagu osmi dan nakon objave
u Službenom glasniku Općine Milna.
KLASA: 350-01/18-01/15
URBROJ: 2104/03-02/1-19-15
Milna, 27. lipnja 2019. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivo Markusović, v.r.
Članak 1.
(1)
Tekst članka 116. mijenja se i novi glasi:
"(1)
Ovim Planom utvrđuje se obveza izrade
slijedećih planova uređenja užih područja –
urbanističkih planova uređenja (UPU):
1.
UPU "MILNA: CENTAR"
3.
UPU "MILNA: MLIN-GOMILICA"
4.
UPU "MILNA: JUG"
6.
UPU "BIJAKA" - TZ «Bijaka-jug» i TZ
«Bijaka-sjever»
7.
UPU "PASIKE - MAKARAC" - TZ "Brdo"
(Pasike) i izdvojeni dio naselja Milna na Makarcu
8.
UPU "OSIBOVA - LUČICE" - TZ "Lučice" i
izdvojeni dio naselja Milna u Osibovoj
9.
UPU "BOBOVIŠĆA N/M: VALA - JILOVICE"
12.
UPU "LOŽIŠĆA" - naselje Ložišća
13.
UPU "BOBOVIŠĆA" - naselje Bobovišća
15.
UPU "MIHOJ DOLAC" – TZ «Mihoj dolac»
čije su površine obuhvata pregledno prikazane na
kartografskom prikazu br. 3c2: »Uvjeti korištenja i
zaštite prostora – obvezni urbanistički planovi
uređenja (UPU)« u mj. 1:25000, a granice obuhvata
utvrđene na kartografskim prikazima serije 4:
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“Građevinska područja naselja i područja posebnih
uvjeta korištenja” u mjerilu 1:5000 na katastarskoj
podlozi.
(2)
U područjima za koja je ovim Planom
predviđena obveza izrade UPU-a, prije njihovog
donošenja moguća je gradnja novih, rekonstrukcija,
adaptacija, održavanje ili zamjena postojećih
pojedinačnih ili više građevina unutar izgrađenih
dijelova građevinskih područja naselja na građevnoj
čestici u skladu s odredbama ovog Plana te ako se
ne kosi s uvjetima koji proizlaze iz Zakona o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara. Akti za građenje mogu se
izdavati samo za građenje na uređenim građevnim
česticama.
(3)
Svi planovi uređenja užih područja doneseni
prije stupanja na snagu ovog Plana moraju se
uskladiti s ovim Planom te važećim zakonima i
propisima, a omogućuju se njihove izmjene i dopune
odnosno stavljanje izvan snage.
(4)
Područja uz obalnu crtu za koja je propisana
izrada UPU-a zahvaćaju i pomorski dio, pa se UPUom treba utvrditi i razgraničenja na pomorskom
dobru, te uvjeti izgradnje, rekonstrukcije ili uređenja
obala, obalnih šetnica, plaža, luka i drugih planiranih
namjena u tom području.
Članak 2
(1)
Svi ostali članci Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Milna (Službeni
glasnik Općine Milna br. 5/07) ostaju i dalje na snazi.

Na temelju odredbe članka 78. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
68/18 i 110/18) i članka 28. Statuta Općine Milna
("Službeni glasnik Općine Milna" br. 6/10 i 4/14)
Općinsko vijeće Općine Milna na 25. sjednici
općinskog vijeća Općine Milna održane dana 27.
lipnja 2019. godine donosi
ODLUKA
O KOMUNALNOJ NAKNADI
I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukm određuju se:
1. područj zona u Općini Milna u kojima se naplaćuje
komunalna naknada
2. koeficijen zone (Kz) za pojedine zone u Općini
Milna u kojima se naplaćuje komunalna naknada
3. koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se
plaća komunalna naknada
4. rok plaćanja komunalne naknade
5. nekretnine važne za Općine Milna koje se u
potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja
komunalne naknade
6. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim
slučajevima odobrava djelomično ili potpuno
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.
II

NAMJENA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 2.
Komunalna naknada je novčano javno
davanje koje se plaća za održavanje komunalne
infrastrukture.
Komunalna naknada je prihod proračuna Općine
Milna koji se koristi za:
financiranje održavanja i građenja
komunalne infrastrukture
financiranje građenja i održavanja objekata
predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog
sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne
namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti
zgrada u vlasništvu Općine Milna ako se time ne
dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja
komunalne infrastrukture.
III
NEKRETNINE ZA KOJE SE PLAĆA
KOMUNALNA NAKNADA
(1)

Članak 3.
Komunalna naknada plaća se za:
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1. stambeni prostor
2. garažni prostor
3. poslovni prostor
4. građevinsko zemljište koje služi obavljanju
poslovne djelatnosti
5. neizgrađeno građevinsko zemljište.
(2)
Komunalna naknada plaća se za nekretnine
iz stavka 1. ovog članka koje se nalaze na području
na kojem se najmanje obavljaju komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i
održavanja javne rasvjete te čini sastavni dio
infrastrukture jedinice lokalne samouprave.
(3)
Građevinskim zemljištem koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište
koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog
područja, a na kojemu se obavlja poslovna
djelatnost.
(4)
Neizgrađenim građevinskim zemljištem
smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica
građevinskog područja na kojemu se u skladu s
propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i
gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne
namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na
kojemu postoji privremena građevina za čiju
izgradnju nije potrebna građevinska dozvola.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i
zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.
(5)
Garažni i poslovni prostor unutar vojne
građevine i građevinsko zemljište unutar vojne
lokacije ne smatraju se garažnim i poslovnim
prostorom te građevinskim zemljištem koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti u smislu odredbi ovog
članka.

1. najmoprimci i vlasnici stanova za stanove u kojima
stanuju, pod uvjetom da ostvaruju pravo na pomoć
za uzdržavanje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ili
pravo na subvenciju komunalnih usluga po
socijalnom programu Općine Milna, na vrijeme dok
takva potreba traje;
2. obveznici koji primaju stalnu mjesečnu novčanu
pomoć;
(2)
Oslobađanje od plaćanja komunalne
naknade vrši se samo za stambeni prostor i to za 35
m2 za samca te 15 m2 za svakog sljedećeg člana
domaćinstva.

IV
OBVEZNICI
PLAĆANJA
I
OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 7.
(1)
Od obveze plaćanja komunalne naknade
privremeno će se osloboditi:
1. vlasnici, odnosno korisnici nekretnina koje se ne
mogu koristiti uslijed oštećenja uzrokovanih
požarom, poplavom ili drugim elementarnim
nepogodama, i to za vrijeme dok se nastala
oštećenja ne otklone;
2. vlasnici odnosno korisnici poslovnih prostora, a
koji se prostor rekonstruira pa se uslijed obavljanja
radova ne može koristiti, pod uvjetom da je za te
radove ishođena odgovarajuća dokumentacija, ali
najduže 6 mjeseci.
(2)
Jedinstveni upravni odjel Općine Milna
rješenjem odlučuje o pravu na privremeno
oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade.
(3)
Obveznika komunalne naknade oslobodit
će se plaćanja za vrijeme trajanja okolnosti koje su
razlog oslobađanja.

Članak 4.
(1)
Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno
korisnik nekretnine iz članka 3. ove Odluke.
(2)
Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovog članka
plaća komunalnu naknadu:
1. ako je za njega obveza plaćanja te naknade
prenesena pisanim ugovorom
2. ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili
3. ako se ne može utvrditi vlasnik.
(3)
Vlasnik nekretnine solidarno jamči za
plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja
te naknade prenesena na korisnika nekretnine
pisanim ugovorom.
(1)

Članak 5.
Komunalnu naknadu ne plaćaju:

Članak 6.
(1)
Rješenje o oslobađaju od plaćanja
komunalne naknade donosi se za svaku kalendarsku
godinu.
(2)
Oslobađanje od plaćanja vrši se na temelju
zahtjeva koju za svaku kalendarsku godinu podnosi
obveznik plaćanja, a kojoj prilaže dokumentaciju
kojom dokazuje svoje pravo na oslobađanje od
komunalne naknade i to:
- dokaz vlasništva ili prava korištenja na objektu koji
je predmet zaduženja za komunalnu naknadu;
- izjavu o članovima domaćinstva;
- potvrdu Centra za socijalni rad o primanju stalne
novčane pomoći;
- uvjerenje o visini ukupnih prihoda prema propisima
o porezu na dohodak.
(3)
Prihodom u smislu ovog članka smatra se
prihod ostvaren na osnovi samostalnog i
nesamostalnog rada, mirovine i drugih prihoda
prema propisima o porezu na dohodak.
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(4)
Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev,
podnijeti dokaze iz kojih proizlazi osnovanost
zahtjeva.
V
NASTANAK
OBVEZE
KOMUNALNE NAKNADE

PLAĆANJA

Članak 8.
(1)
Obveza plaćanja komunalne naknade
nastaje:
1. danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno
danom početka korištenja nekretnine koja se koristi
bez uporabne dozvole
2. danom sklapanja ugovora kojim se stječe
vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine
3. danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti
kojim se stječe vlasništvo nekretnine
4. danom početka korištenja nekretnine koje se
koristi bez pravne osnove.
(2)
Obveznik plaćanja komunalne naknade
dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze
plaćanja komunalne naknade, promjene osobe
obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za
utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade
prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno
promjenu tih podataka.
(3)
Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje
obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 2.
ovog članka smatra se promjena obračunske
površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.
(4)
Ako obveznik plaćanja komunalne naknade
ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade,
promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih
podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja
komunalne naknade u propisanom roku, dužan je
platiti komunalnu naknadu od dana nastanke
obveze.
VI

PODRUČJA ZONA

Članak 9.
(1)
U Općini Milna utvrđuju se dvije zone za
plaćanje komunalne naknade:
- I ZONA: Milna
- II ZONA: Podhume, Ložišća, Bobovišća, Bobovišća
na moru
(2)
U pojedine zone uključuju se i pripadajuće
izdvojene građevinske zone posebne namjene koje
se nalaze izvan granica obuhvata GPN naselja
(turističke zone, poslovne zone, sportsko –
rekreacijske zone).

VII

KOEFICIJENTI ZONA

Članak 10.
Utvrđuju je koeficijenti zona (Kz) u Općini Milna kako
slijedi:
za prvu zonu 1,00
za drugu zonu 0,80.
VIII

KOEFICIJENTI NAMJENE
Članak 11.

Rbr.
1.
2.
3.
4.

Namjena nekrenine
Koeficijent
Stambeni prostor 1,00
Garažni prostor 1,00
Neprofitne djelatnosti
1,00
Političke, sindikalne, vjerske i druge udruge
1,00
5.
Neizgrađeno građevno zemljjište 0,05
6.
Kino-sala sa pripadajućim pratećim
prostorima
1,00
7.
Tijela državne uprave i područne
samouprave koeficijent 1,00
8.
Obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna
skrb koje posluju kao
profitne organizacije
1,00
9.
Proizvodno-prerađivačke
djelatnosti
(proizvodni prostori sa
skladištima, garažama i drugim pomoćnim
prostorima u funkciji
proizvodnje)
1,00
10.
Lučko područje 3,00
11.
Prodavaonice za prodaju lijekova, cvijeća,
umjetničke galerije i
ateljei, antikvarijati, knjižare i papirnice, sportski
objekt 1,00
12.
Prostori za turističko iznajmljivanje od
strane registriranih
poslovnih subjekata u turističkoj djelatnosti (sobe ili
apartmani kao samostalni objekti ili stambene
jedinice unutar stambenih objekata sa pratećim
prostorima – sve izvan turističkih zona)
1,00
13.
Prodavaonice za prodaju prehrambenih
proizvoda i marketi
2,00
14.
Ugostiteljstvo (ugostiteljski objekti sa
pripremom hrane – osim
objekata brze prehrane) 2,00
15.
Obrtničke osobne usluge (frizerske,
krojačke, obućarske, kemijske čistione i slično)
1,00
16.
Obrtničke usluge (mehaničarske radnje,
zidarske, vodoinstalaterske,limarske i sl. ) 1,00
17.
Turizam (hoteli, kampovi i apartmanska
naselja) 2,00
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18.
Intelektualne usluge (banke, odvjetnici,
javni bilježnici, agencije
za prodaju nekretnina, projektantski biroi i slično)
1,00
19.
Prodavaonice za prodaju neprehrambenih
proizvoda
1,00
20.
Ugostiteljstvo – ostali objekti (noćni klubovi,
barovi, kafe barovi, plažni barovi,slastičarnice,
objekti brze prehrane i drugo)
2,00
21.
Ostale nespomenute djelatnosti 1,00
22.
Građevinsko zemljište koje služi u svrhu
obavljanja djelatnosti od
alineje 1 do 21 10% od
pripadajućeg
koeficijenta
Članak 12.
(1)
Ako se poslovnim prostorom u kojem je
obavljano više djelatnosti ne koristi, iznos komunalne
naknade, s obzirom na namjenu prostora, izračunava
se prema djelatnosti koja ima najmanji koeficijent
namjene.
(2)
Ako se poslovnim prostorom prethodno
uopće nije koristilo, iznos komunalne naknade, s
obzirom na namjenu, izračunava se prema
djelatnosti za kakvu je taj prostor predviđen
građevnom dozvolom.
(3)
Ako se poslovnim prostorom prethodno
uopće nije koristio, a sagrađen je bez odobrenja za
građenje, odnosno, ako namjenu prostora prema
odobrenju za građenje nije moguće utvrditi, iznos
komunalne naknade, s obzirom na namjenu,
izračunava se sa koeficijentom 5,0.
(4)
Za poslovni prostor i građevinsko zemljište
koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kad se
poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u
kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se
za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta
namjene za stambeni prostor odnosno za
neizgrađeno građevinsko zemljište.
(5)
Za hotele, apartmanska naselja i kampove
visina godišnje komunalne naknade ne može biti
veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz
prethodne godine, ostvarenog u hotelima,
apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze
na području Općine Milna.
IX.

OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Članak 13.
(1)
Komunalna naknada obračunava se po
četvornome metru (m2) površine nekretnine za koju

se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade, i to
za:
1. stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici
korisne površine koja se utvrđuje na način propisan
Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje
zaštićene najamnine ("Narodne novine", br 40/97);
2. građevinsko zemljište koje služi obavljanju
poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko
zemljište po jedinici stvarne površine.
(2)
Iznos komunalne naknade po četvornom
metru (m2) površine nekretnine utvrđuje se
množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta
namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade
(B).
X
NADLEŽNOST
ZA
DONOŠENJE
RJEŠENJA I PRIMJENA PROPISA
Članak 14.
(1)
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi
Jedinstveni upravni odjel Općine Milna u skladu s
ovom Odlukom i Odlukom o vrijednosti boda
komunalne naknade (B) u postupku pokrenutom po
službenoj dužnosti.
(2)
Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se
do 31. ožujka tekuće godine ako se odlukom
Općinskog vijeća Općine Milna mijenja vrijednost
boda komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan
za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu te u
slučaju promjene drugih podataka bitnih za
utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.
Članak 15.
(1)
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje
se:
Iznos komunalne naknade po četvornom
metru (m2) nekretnine
Obračunska površina nekretnine
Godišnji iznos komunalne naknade
Mjesečni iznos komunalne naknade
odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se
naknada ne plaća mjesečno
Rok za plaćanje mjesečnog iznosa
komunalne naknade odnosno iznosa obroka
komunalne naknade ako se naknada ne plaća
mjesečno
(2)
Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi
koje nema sadržaj propisan stavkom 1. ovog članka
(3)
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i
ovršava u postupku i na način propisan zakonom
kojim se uređuje opći odnos između poreznih
obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o
porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o
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komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
68/18 i 110/18) nije propisano drugačije.
(4)
Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i
rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni,
dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili
odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja, te
rješenje o obustavi postupka može se izjaviti žalba o
kojoj odlučuje upravno tijelo Splitsko-dalmatinske
županije nadležno za poslove komunalnog
gospodarstva.
XI

ROK PLAĆANJA

Članak 16.
(1)
Komunalna naknada plaća se mjesečno,
najkasnije do 15-og u mjesecu za tekući mjesec.
(2)
Obveznicima plaćanja komunalne naknade
dostavljaju se mjesečne uplatnice, odnosno mjesečni
računi za jednu kalendarsku godinu.

dvorana i drugih ustanova kulture kojih je osnivač
Općina Milna;
9.
sportske objekte u vlasništvu Općine Milna,
osim prostorija u kojima se obavlja poslovna
djelatnost;
10.
javne prometne površine;
11.
groblja i javne parkove;
12.
zgrade i zemljišta u vlasništvu Općine koja
se koriste isključivo za potrebe Općine.
XIII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik
Općine Milna" br 02/05).
Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u "Službenom glasniku Općine Milna".

XII
NEKRETNINE VAŽNE ZA OPĆINU MILNA
KOJE SE NE ZADUŽUJU ZA
PLAĆANJE KOMUNALNE NAKNADE

KLASA: 363-03/19-01/06
URBROJ:2104/03-02/1-19-1
Milna, 27. lipnja 2019. godine

Članak 17.
Nekretnine važne za Općinu Milna koje se ne
zadužuju za plaćanje komunalne naknade su:
1.
nekretnine koje se upotrebljavaju za
djelatnost javnog predškolskog, osnovnog i srednjeg
obrazovanja, muzeja i trgovačkih društva kojih je
osnivač Općina Milna, Splitsko-dalmatinska županija
i Republika Hrvatska i arhiva;
2.
nekretnine
koje
koriste
ustanove
zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u vlasništvu
Splitskodalmatinske županije i Republike Hrvatske;
3.
nekretnine koje se upotrebljavaju za
djelatnost vatrogasnih službi;
4.
nekretnine koje služe vjerskim zajednicama
za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti;
5.
građevinska zemljišta na kojima su
spomen-obilježja i spomen-područja;
6.
građevno zemljište i komunalne objekte i
uređaje koji službe za obavljanje komunalnih
djelatnosti javnoga prijevoza, vodoopskrbe i
odvodnje, odvodnje atmosferskih voda, održavanje
čistoće javnih površina, održavanja nerazvrstanih
cesta, odlagana komunalnog otpada, održavanja
groblja i krematorija, osim uredskih prostorija;
7.
otvorena i zatvorena javna kupališta i javne
zahode;
8.
zemljišta, zgrade i prostorije javnih
knjižnica, čitaonica, galerija, kazališta, koncertnih

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Markusovi, v.r.

Temeljem članka 28.Statuta Općine Milna
(„Službeni glasnik Općine Milna“ broj 6/10 i 4/14) i
članka 2. Odluke o raspolaganju i upravljanju
nekretninama u vlasništvu Općine Milna („Službeni
glasnik Općine Milna“ broj 7/08), Općinsko vijeće
Općine Milna na 25. sjednici održanoj 27. lipnja 2019
godine, donosi
ODLUKU
o
darovanju nekretnine
označene kao čest.zem.2254 ZU 1657 k.o.Milna
(igralište „Crvana“)
I
Predmet ove Odluke je nekretnina
označena kao čest.zem.2254 ZU 1657 k.o.Milna koja
u naravi predstavlja školsko igralište (igralište
„Crvana“)
II
Na nekretnini opisanoj u točki I ove Odluke,
u listu C (teretovnica) postoji upisano založno pravo
radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od
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304.615,08 kuna temeljem Rješenja Općinskog suda
u Splitu, Stalne službe u Supetru, R1-974/15 od
11.11.2015.godine u korist PEZELJ LOVRE iz Splita,
Fra Luje Maruna 3.

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

III
Ovom Odlukom ovlašćuje se načelnik Općine Milna
na zaključenje Ugovora o darovanju opisane
nekretnine Osnovnoj školi Milna, kao i sve za to
potrebite dokumentacije, uz uvjet da daroprimatelj
(Osnovna škola Milna) preuzme obvezu namirenja
dugovanja opisanog u točki II ove Odluke.

KLASA: 021-02/19-01/06
URBROJ: 2104/03-02/1-19-1
Milna, 29. srpnja 2019. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivo Markusović, dipl. iur. v.r.

IV
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Milna.
KLASA: 943-01/19-01/05
URBROJ: 2104/03-02/1-19-4
Milna, 26. lipnja 2019. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Katica Buzolić, v.r.
Na temelju članka 35. 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, 144/12,
19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17) i članka 28.
Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine
Milna, 6/10 – pročišćeni tekst i 4/14), Općinsko
vijeće Općine Milna na 26. sjednici održanoj 29.
srpnja 2019. godine donijelo je
ODLUKU
o donošenju Strategije razvoja Općine Milna za
razdoblje 2014. – 2020. godina
I
Odlukom o donošenju Strategije razvoja
Općine Milna za razdoblje 2014. – 2020. godina (u
daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Strategija razvoja
Općine Milna za razdoblje od 2014. do 2020. godine
(u daljnjem tekstu: Strategija).
II
Strategija iz točke I ove Odluke njezin je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
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Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o
zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13,
78/15 ,12/18 i 118/18, u daljnjem tekstu Zakon) i
članaka 10. i 11. Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
(„Narodne novine“ broj 03/17, u daljnjem tekstu
Uredba) i članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni
Glasnik Općine Milna“, br. 6/10 i 4/14) Općinski
načelnik Općine Milna donosi
ODLUKU
o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na
okoliš Urbanističkog plana uređenja područja
ugostiteljsko-turističke namjene T2 „OsibovaLučice“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Milna za
područje T2 „Osibova-Lučice“
I.

Opće odredbe

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj
strateške studije utjecaja na okoliš Urbanističkog
plana uređenja područja ugostiteljsko-turističke
namjene T2 „Osibova-Lučice“ i s tim u vezi Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna za
područje T2 „Osibova-Lučice“ (dalje u tekstu UPU T2
„Osibova-Lučice“). Postupak strateške procjene
započeo je Odlukom o započinjanju postupka
strateške procjene utjecaja na okoliš (KLASA: 40004/18-01/02, URBROJ: 2104/03-01/2-18-2 od 13.
rujna 2018.) nakon čega je proveden postupak
određivanja sadržaja strateške studije na način
određen čl. 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš.
II.
Programska polazišta, obuhvat i ciljevi
UPU T2 „Osibova-Lučice“
Pravna osnova za izradu i donošenje UPU
područja ugostiteljsko turističke namjene T2
„Osibova-Lučice“ i s tim u vezi ID PPU Općine Milna
za područje T2 „Osibova-Lučice“ je Zakon o
prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i
65/17).
Razlozi donošenja UPU područja
ugostiteljsko turističke namjene T2 „Osibova-Lučice“
i s tim u vezi ID PPU Općine Milna su sljedeći:
izradom i donošenjem UPU-a i s tim u vezi ID PPU
Općine Milna omogućiti će se realizacija zahvata u
zoni izdvojenog građevinskog područja (izvan
naselja) ugostiteljsko turističke namjene „OsibovaLučice“, sukladno zakonskim propisima te uvjetima i
smjernicama propisanim Prostornim planom

Splitsko-dalmatinske županije (Službeni Glasnik
Splitsko-dalmatinske županije br. 1/03, 8/04, 5/05,
5/06, 13/07 i 9/13) i s kojim se PPU Općine Milna
treba uskladiti te temeljem istog izraditi UPU.
Ciljevi i programska polazišta UPU područja
ugostiteljsko turističke namjene T2 „Osibova-Lučice“
i s tim u vezi ID PPU Općine Milna su sljedeći:
- predmetni UPU i ID PPU izrađuju se temeljem
polazišta utvrđenih u Zakonu o prostornom uređenju,
Prostornom planu uređenja Splitsko-dalmatinske
županije i Zajedničkoj Odluci o izradi predmetnih
prostornih planova, s ciljem podrobnijeg određenja
osnovnih prostornih i funkcionalnih rješenja te uvjeta
izgradnje i oblikovanja unutar obuhvata.
UPU-om područja ugostiteljsko turističke
namjene T2 „Osibova-Lučice“ i s tim u vezi ID PPU
Općine Milna će se odrediti osobito:
-podjela područja obuhvata na posebne prostorne
cjeline,
- osnova namjene površina i prikaz površina javne
namjene,
- razmještaj djelatnosti u prostoru,
- osnova prometne, komunalne i druge infrastrukture,
- mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i
kulturnih vrijednosti,
- mjere za uređenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih
površina,
- uvjeti uređenja i korištenja površina i građevina,
- uvjeti korištenja površina mora i njihova
razgraničenja u odnosu na oblike korištenja,
- po potrebi drugi elementi značajni za prostorno
uređenje područja obuhvata.
Obuhvat UPU-a (kopneni dio) određen je
sukladno grafičkom prikazu, a izrađen je na DOF-u
(digitalni orto-foto), te umanjen na format papira A4.
UPU-om će se obuhvatiti i kontaktni, funkcionalno
povezani dio pomorskog dobra, odnosno akvatorija
uz kopneni dio građevinskog područja ugostiteljsko
turističke namjene.
ID PPU Općine Milna provoditi će se radi
usklađivanja oblika i veličine građevnog područja
turističke namjene T2 „Osibova-Lučice“ sukladno
Prostornom planu uređenja Splitsko-dalmatinske
županije, prema kojem je maksimalna površina zone
32,25 hektara (minimalna površina može biti do 10%
manja), a maksimalni smještajni kapacitet je 1700
ležaja.
III.
Konačno utvrđen sadržaj studije
strateške procjene utjecaja na okoliš UPU T2
„Osibova-Lučice
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Strateška studija će sadržavati:
kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva
predmetnog plana i odnosa s drugim odgovarajućim
strategijama, planovima i programima,
podatke o postojećem stanju okoliša i
mogući razvoj okoliša bez predmetnog plana,
okolišne značajke područja na koja
provedba predmetnog plana može značajno utjecati,
postojeće okolišne probleme koji su važni
za predmetni plan, posebno uključujući one koji se
odnose na područja posebnog ekološkog značaja,
primjerice područja određena u skladu s posebnim
propisima o zaštiti prirode
ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po
zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma,
koji se odnose na strategiju, plan odnosno program,
te način na koji su ti ciljevi i druga pitanja zaštite
okoliša uzeti u obzir tijekom izrade predmetnog
plana,
vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne,
kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjoročne i
dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i
negativne) na okoliš, uključujući bioraznolikost,
stanovništvo i zdravlje ljudi, tlo, vodu, more, zrak,
klimu, materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu
baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove
međuodnose,
mjere zaštite okoliša uključujući mjere
sprječavanja, smanjenja i ublažavanja nepovoljnih
utjecaja provedbe predmetnog plana na okoliš,
kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih
razumnih alternativa, obrazloženje najprihvatljivije
razumne alternative predmetnog plana na okoliš
uključujući i naznaku razmatranih razumnih
alternativi i opis provedene procjene, uključujući i
poteškoće (primjerice tehničke nedostatke ili
nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju
potrebnih podataka
opis predviđenih mjera praćenja,
podaci o ekološkoj mreži (opis ekološke
mreže na koje provedba predmetnog plana može
utjecati, kartografski prikaz područja ekološke mreže
u odgovarajućem mjerilu sukladno mjerilu
kartografskog prikaza predmetnog plana,
opis mogućih značajnih utjecaja provedbe
predmetnog plana na ekološku mrežu (vjerojatnost,
trajanje, učestalost, jačina i kumulativna priroda
(procjena rizika) mogućih utjecaja provedbe
predmetnog plana na ekološku mrežu,
prijedlog mjera ublažavanja negativnih
utjecaja provedbe predmetnog plana na ekološku
mrežu,

zaključak (konačna ocjena prihvatljivosti
predmetnog plana za ekološku mrežu uz primjenu
predloženih mjera ublaživanja),
ne-tehnički sažetak podataka uključujući
sažetak glavne ocjene prihvatljivosti predmetnog
plana za ekološku mrežu te naznaku razmatranih
razumnih alternativa.
IV.
Popis i mišljenja tijela i/ili osoba
određenih posebnim propisima koja su
sudjelovala u postupku određivanja sadržaja
studije strateške procjene na okoliš UPU T2
„Osibova-Lučice
1.
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu,
Porinova 1, 21000 Split
2.
Upravni odjel za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitskodalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split
3.
Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno
uređenje
Splitsko-dalmatinske
županije,
Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
4.
Upravni odjel za turizam i pomorstvo
Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata
2/IV, 21000 Split
5.
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove
i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije,
Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
6.
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za
slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, p.p. 475,
21000 Split
7.
Hrvatske šume, UŠP Split, Kralja Zvonimira
35/III, 21 000 Split
8.
Županijska uprava za ceste na području
Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića
22, 21000 Split
9.
Hrvatske ceste, Ruđera Boškovića 22, Split
10.
HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o.,
Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita
Posavskog 5, 21000 Split
11.
MUP – Policijska uprava Splitskodalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova
civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9,
21000 Split
12.
Nastavni Zavod za javno zdravstvo
Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46,
Split
13.
Općina Sutivan, Trg dr. Franje Tuđmana 1,
21403 Sutivan,
14.
Općina Nerežišća, Trg sv. Petra 5, 21423
Nerežišća
15.
Općina Šolta, Podkuća 8, 21430 Grohote
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U vremenu trajanja roka za dostavu
mišljenja i prijedloga za sadržaj strateške studije,
mišljenja i prijedloge o sadržaju strateške studije
dostavljena su mišljenja o sadržaju strateške studije
kako slijedi:
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu,
mišljenje od 22. listopada 2018. (KLASA: 61208/1210/0250, URBROJ: 532-04-02-15/12-18-12) u kojem
je u bitnom navedeno da se ovaj Odjel očitovao o
kulturnim dobrima i evidentiranim spomenicima na
navedenom području, vrijednostima postojećeg
krajobraza kao i potrebi kopnene i podmorske
reambulacije uvala Osibova i Lučice dopisom od 07.
siječnja 2016. (KLASA: 612-08/12-19/0250);
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma
podružnica Split, Odjel za ekologiju, mišljenje
zaprimljeno 26. listopada 2018. (URBROJ: ST-0616-AK-024/10), u kojem je u bitnom navedeno da je
potrebno razmotriti utjecaj na šume i šumsko
zemljište kao zasebne kategorije sastavnica okoliša
te da treba voditi računa da se na minimum svede
uništavanje šumom obraslih površina, a za svaki
pojedini zahvat u prostoru Republike Hrvatske,
Hrvatske šume će dati svoje konkretnije mišljenje;
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska
uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih i
inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih
poslova, mišljenje od 26. listopada 2018. (broj 51112-21-11799/2-2018-N.K.), u kojem je u bitnom
navedeno da se pri donošenju predmetnog plana
potrebno pridržavati mjera zaštite od požara
sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne
novine“ broj 92/10);
Upravni odjel za turizam i pomorstvo
Splitsko-dalmatinske županije, mišljenje od 22.
studenog 2018. (KLASA: 351-02/18-02/0080,
URBROJ: 2181/1-06/03-18-0002) u kojem je u
bitnom navedeno da je potrebno pridržavati se
Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili
gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog
dobra na području Splitsko-dalmatinske žpanije
(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“,
broj 110/17);
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za
slivove južnog Jarana, mišljenje od 23. studenog
2018. (KLASA: 351-03/18-01/0000530, URBROJ:
374-24-1-18-2) u kojem je u bitnom navedeno da se

prilikom izrade plana poštuju propisane smjernice
kao i do sada prihvaćena rješenja za korištenje te
zaštitu voda i priobalnog mora prema važećem PPU
Općine Milna na koji su Hrvatske vode dale
suglasnost;
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
mišljenje od 28. prosinca 2018. (KLASA: 612-07/1858/549, URBROJ: 517-05-2-3-18-2) u kojem je u
bitnom navedeno da strateška studija treba biti
izrađena u skladu s Prilogom I. Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) te sukladno toma
treba sadržavati poglavlje Glavne ocjene
prihvatljivosti za ekološku mrežu sa sljedećim
podacima: podaci o ekološkoj mreži; opis mogućih
značajnih utjecaja Plana na ekološku mrežu
(vjerojatnost, trajanje, učestalost, jačina i
kumulativna priroda, procjena rizika mogućih utjecaja
provedbe strategije, plana i programa na ekološku
mrežu); prijedlog mjera ublažavanja negativnih
utjecaja provedbe Plana za ekološku mrežu;
zaključak (konačna ocjena prihvatljivosti strategije,
plana ili programa za ekološku mrežu uz primjenu
predloženih mjera ublažavanja). Strateškom
studijom također je potrebno analizirati i ocijeniti
moguće utjecaje provedbe predmetnog Plana na
bioraznolikost (posebno strogo zaštićene vrste te
ugrožene i rijetke stanišne tipove), krajobraznu
raznolikost i područja zaštićena temeljem Zakona o
zaštiti prirode. Moguće utjecaje predmetnog Plana
potrebno je sagledati s obzirom na strogo zaštićene
vrste tijekom aktivnosti ili mogućih zahvata.
V.

Informiranje javnosti

U svrhu informiranja javnosti, informacija o
provedbi postupka određivanja sadržaja strateške
studije objavljena je na internetskim stranicama
(www.opcinamilna.hr ) od 28. rujna 2018. do 28.
listopada 2018..
U okviru postupka određivanja sadržaja strateške
studije, sukladno st. 4 čl. 9. Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš, održane su konzultacije o sadržaju strateške
studije dana 22. listopada 2018. s početkom u 11,00
sati u prostorijama Općine Milna, Sridnja Kala 1.
VI.
Podaci o izrađivaču UPU T2 „OsibovaLučice
Izrađivač UPU T2 „Osibova-Lučice“ i s tim u
vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine
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Milna za područje T2 „Osibova-Lučice“
Arhitektonski fakultet iz Zagreba.
VII.

je

Izrađivač strateške studije

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i
Pravilniku o uvjetima za izdavanje suglasnosti
pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova
zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 57/10),
stratešku studiju izraditi će pravna osoba koja ima
suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike
za obavljanje stručnih poslova zašite okoliša i to
poslova izrade studije o značajnom utjecaju
strategije, plana i programa na okoliš.
VIII.
Objava Odluke o sadržaju Strateške
studije
Ova Odluka o sadržaju strateške studije se,
sukladno st.1. čl. 160. Zakona o zaštiti okoliša i st. 2.
čl. 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš te čl. 5 Uredbe
Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u
pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08)
objavljuje u Službenom Glasniku Općine Milna i na
internetskim stranicama www.opcinamilna.hr. u
svrhu informiranja javnosti.
IX.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 400-04/18-01/02
UR.BROJ:2104/03-01/1-19-49
Milna, 15. siječnja 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.

Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti
okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15 i
12/18) i članaka 14. i 15. Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
(„Narodne novine“, br. 3/17), a u postupku strateške
procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja
područja (dalje u tekstu UPU) ugostiteljsko-turističke
namjene T2 „Osibova-Lučice“ i s tim u vezi Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu
PPU) Općine Milna za područje T2 „Osibova-Lučice
Općinski načelnik Općine Milna dana 12. srpnja
2019. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova stručnog
savjetodavnog Povjerenstva za stratešku
procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana
uređenja područja (dalje u tekstu UPU)
ugostiteljsko-turističke namjene T2 „OsibovaLučice“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu PPU)
Općine Milna za područje T2 „Osibova-Lučice
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se stručno
savjetodavno Povjerenstvo za stratešku procjenu
utjecaja na okolišUrbanističkog plana uređenja
područja (dalje u tekstu UPU) ugostiteljsko-turističke
namjene T2 „Osibova-Lučice“ i s tim u vezi Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu
PPU) Općine Milna za područje T2 „Osibova-Lučice
, a u svrhu ocjenjivanja cjelovitosti i stručne
utemeljenosti strateške studije utjecaja na okoliš.
Članak 2.
U Povjerenstvo se imenuju:
Frane Lozić, Općinski načelnik Općine
Milna, Predsjednik Povjerenstva
Marija Vuković dipl. arh., pročelnica
Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske
županije, član Povjerenstva,
Snežana Bralić, predstavnica Upravnog
odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitskodalmatinske županije, član Povjerenstva,
Stipe Čogelja, dipl. iur. pročelnik Upravnog
odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske
županije, član Povjerenstva,
mr.sc.Radoslav Bužančić, Ministarstvo
kulture, Konzervatorski odjel u Splitu, član
Povjerenstva,
Ivica
Bojčić,
Hrvatske
vode,
Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana,
Split , član Povjerenstva,
Jure Guić, Hrvatske šume, član
Povjerenstva
Tajnik Povjerenstva je Anita Vulović,
Jedinstveni upravni odjel Općine Milna.
Članak 3.
Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke
obvezno je izvršavati zadaće sukladno odredbama
Zakona o zaštiti okoliša te u svom radu primjenjivati
odredbe propisane Uredbom o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
(„Narodne novine“, br. 3/17).
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Članak 4.
Povjerenstvo se osniva na određeno
vrijeme, i to na ono koje je potrebno za izvršenje
zadataka iz članka 1. ove Odluke.
Članak 5.
Naknada za rad članova Povjerenstva
regulirat će se posebnom odlukom Općinskog
načelnika Općine Milna.
Članak 6.
Administrativno-tehničke poslove vezane za
rad Povjerenstva obavljat će tajnik Povjerenstva i
Jedinstveni upravni odjel Općine Milna.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Milna“.
KLASA: 400-04/18-01/02
URBROJ: 2104/03-01/1-19-53
Milna, 12. srpnja 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.
Temeljem Članka 17. Zakona o vatrogastvu
(NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04,
38/09, 80/10) općinski načelnik donosi
ODLUKU
o
potvrđivanju zapovjednika i zamjenika
zapovjednika DVD Milna
I
Potvrđuju se Nenad Bonačić Vicić, za
zapovjednika i Antonio Mladinić, za zamjenika
zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva
„Milna“ iz Milne, obojica izabrana na Skupštini
Društva održanoj 22. lipnja 2019. godine.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom došenja
i biti će objavljena u Službenom glasniku Općine
Milna.

KLASA: 214-01/19-01/05
URBROJ:2104/03-01/1-19-2
Milna, 10. srpnja 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.
Na temelju članka 58. Statuta Općine Milna
(Sl. glasnik Općine Milna broj 6/10 i 4/14) i članka 15.
Odluke o izvršenju Proračuna Općine Milna za 2019.
godinu (Sl. glasnik Općine Milna broj 8/18), Općinski
načelnik Općine Milna 31.srpnja 2019. godine donio
je
ODLUKU
o financiranju nabave radnih bilježnica za
učenike OŠ „Milna“ u Milni
I
Odobrava se dodjela financijskih sredstava
iz Proračuna Općine Milna za 2019. godinu u svrhu
nabave radnih billježnica za učenike Osnovne škole
„Milna“ u Milni za školsku godinu 2019./2020. u
ukupnom iznosu od 22.370,00 kuna.
II
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatiti će
se iz Proračuna Općine Milna za 2019. godinu na
teret razdjela 001, aktivnost A116002: A0110002
„Pomoć studentima i đacima“.
III
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel
Općine Milna za provedbu nabave i dodjelu
financijskih sredstava iz članka 1. ove Odluke, te za
praćenje realizacije aktivnosti i obveza.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i biti će objavljena u Službeni glasnik
Općine Milna.
KLASA: 602-01/19-01/04
URBROJ: 2104/03-01/1-19-1
Milna, 31. srpnja 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.
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Na temelju članka 58. Statuta Općine Milna
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14) i
članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Milna za 2019. godinu („Službeni glasnik općine
Milna“, broj 8/18), Općinski načelnik Općine Milna
dana 18. veljače 2019. godine donosi

Na temelju članka 58. Statuta Općine Milna
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14) i
članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Milna za 2019. godinu („Službeni glasnik općine
Milna“, broj 8/18), Općinski načelnik Općine Milna
dana 18. veljače 2019. godine donosi
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ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava Udruzi „Brački
pupoljci“
I
Programom javnih potreba udruga i drugih
neprofitnih organizacija Općine Milna u 2019. godini
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 8/18) i
Proračunom Općine Milna za 2019. godine
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 8/18), planiraju
se sredstva za potrebe Udruge „Brački pupoljci“ u
iznosu od 7.000,00 kuna.
II
Navedena financijska sredstva planiraju se
Proračunom Općine Milna za 2019. godinu kroz
Aktivnost: A010003 „Udruge roditelja“, Osnovni
račun: 381161.
III
Sredstva se odobravaju za potrebe
sufinanciranja aktivnosti udruge u 2019. godini.

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava Udruzi
„MATERINSKO DRUŠTVO MILNA“
I
Programom javnih potreba udruga i drugih
neprofitnih organizacija Općine Milna u 2019. godini
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 8/18) i
Proračunom Općine Milna za 2019. godine
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 8/18), planiraju
se sredstva za potrebe Materinskog društva Milna u
iznosu od 22.000,00 kuna.
II
Navedena financijska sredstva planiraju se
Proračunom Općine Milna za 2019. godinu kroz
Aktivnost: A010001 „Ostale udruge i društva“,
Osnovni račun: 381163.
III
Sredstva se odobravaju za potrebe
sufinanciranja aktivnosti udruge u 2019. godini.

IV
Korisnik se obvezuje pridržavati se odredbi
Zakona o javnoj nabavi te nakon zaključenja ugovora
o sufinanciranju sa Općinom Milna ista sredstva će
biti doznačena na poslovni račun korisnika. Po
doznaci sredstava korisnik je obvezan Općini Milna
dostaviti dokaznice o utrošenim sredstvima (račun,
ugovor, narudžbenica i dr.).

IV
Korisnik se obvezuje pridržavati se odredbi
Zakona o javnoj nabavi te nakon zaključenja ugovora
o sufinanciranju sa Općinom Milna ista sredstva će
biti doznačena na poslovni račun korisnika. Po
doznaci sredstava korisnik je obvezan Općini Milna
dostaviti dokaznice o utrošenim sredstvima (račun,
ugovor, narudžbenica i dr.).

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

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

KLASA: 404-01/19-01/02
URBROJ: 2104/03-01/1-19-1
Milna, 18. veljače 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.

KLASA: 404-01/19-01/03
URBROJ: 2104/03-01/1-19-1
Milna, 18. veljače 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.
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Na temelju članka 58. Statuta Općine Milna
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14) i
članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Milna za 2019. godinu („Službeni glasnik općine
Milna“, broj 8/18), Općinski načelnik Općine Milna
dana 18. veljače 2019. godine donosi

Na temelju članka 58. Statuta Općine Milna
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14) i
članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Milna za 2019. godinu („Službeni glasnik općine
Milna“, broj 8/18), Općinski načelnik Općine Milna
dana 18. veljače 2019. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava Osnovnoj školi
„MILNA“

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava PŠRD
„MRDUJA“

I
Programom potreba javnih ustanova na
području Općine Milna u 2019. godini („Službeni
glasnik Općine Milna“, broj 8/18) i Proračunom
Općine Milna za 2019. godine („Službeni glasnik
Općine Milna“, broj 8/18), planiraju se sredstva za
potrebe Osnovne škole MILNA u iznosu od
55.000,00 kuna.

I
Programom javnih potreba udruga i drugih
neprofitnih organizacija Općine Milna u 2019. godini
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 8/18) i
Proračunom Općine Milna za 2019. godine
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 8/18), planiraju
se sredstva za potrebe PŠRD „Milna“ u iznosu od
10.000,00 kuna.

II
Navedena financijska sredstva planiraju se
Proračunom Općine Milna za 2019. godinu kroz
Aktivnost: A010006 „Osnovna škola Milna“, Osnovni
račun: 38117.

II
Navedena financijska sredstva planiraju se
Proračunom Općine Milna za 2019. godinu kroz
Aktivnost: A010010 „KŠRM Mrduja“, Osnovni račun:
381152.

III
Sredstva se odobravaju za potrebe
sufinanciranja proslave obljetnice – 170 godina
školstva u Milni.

III
Sredstva se odobravaju za potrebe
sufinanciranja aktivnosti udruge u 2019. godini.
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IV
Korisnik se obvezuje pridržavati se odredbi
Zakona o javnoj nabavi te nakon zaključenja ugovora
o sufinanciranju sa Općinom Milna ista sredstva će
biti doznačena na poslovni račun korisnika. Po
doznaci sredstava korisnik je obvezan Općini Milna
dostaviti dokaznice o utrošenim sredstvima (račun,
ugovor, narudžbenica i dr.).
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti
će objavljena u „Službenom glasniku Općine Milna“.
KLASA: 404-01/19-01/04
URBROJ: 2104/03-01/1-19-1
Milna, 18. veljače 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.

IV
Korisnik se obvezuje pridržavati se odredbi
Zakona o javnoj nabavi te nakon zaključenja ugovora
o sufinanciranju sa Općinom Milna ista sredstva će
biti doznačena na poslovni račun korisnika. Po
doznaci sredstava korisnik je obvezan Općini Milna
dostaviti dokaznice o utrošenim sredstvima (račun,
ugovor, narudžbenica i dr.).
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti
će objavljena u „Službenom glasniku Općine Milna“.
KLASA: 404-01/19-01/05
URBROJ: 2104/03-01/1-19-1
Milna, 18. veljače 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.
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Broj: 4/19

Na temelju članka 58. Statuta Općine Milna
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14) i
članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Milna za 2019. godinu („Službeni glasnik općine
Milna“, broj 8/18), Općinski načelnik Općine Milna
dana 18. veljače 2019. godine donosi

Na temelju članka 58. Statuta Općine Milna
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14) i
članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Milna za 2019. godinu („Službeni glasnik općine
Milna“, broj 8/18), Općinski načelnik Općine Milna
dana 18. veljače 2019. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava Udruzi
„HRVATSKA PUČKA PROSVJETA LOŽIŠĆA“

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava „Sportskom
društvu MILNA“

I
Programom javnih potreba udruga i drugih
neprofitnih organizacija Općine Milna u 2019. godini
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 8/18) i
Proračunom Općine Milna za 2019. godine
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 8/18), planiraju
se sredstva za potrebe Udruge „Hrvatska pučka
prosvjeta“ u iznosu od 7.000,00 kuna.

I
Programom javnih potreba u sportu i
rekreaciji Općine Milna u 2019. godini („Službeni
glasnik Općine Milna“, broj 8/18) i Proračunom
Općine Milna za 2019. godine („Službeni glasnik
Općine Milna“, broj 8/18), planiraju se sredstva za
potrebe Sportskog društva „Milna“ u iznosu od
12.000,00 kuna.

II
Navedena financijska sredstva planiraju se
Proračunom Općine Milna za 2019. godinu kroz
Aktivnost: A010009 „Hrvatska pučka prosvjeta
Ložišća“, Osnovni račun: 381156.

II
Navedena financijska sredstva planiraju se
Proračunom Općine Milna za 2019. godinu kroz
Aktivnost: A010001 „Pomoć sportskim društvima“,
Osnovni račun: 381151.

III
Sredstva se odobravaju za potrebe
sufinanciranja aktivnosti udruge u 2019. godini.

III
Sredstva se odobravaju za potrebe
sufinanciranja aktivnosti udruge u 2019. godini.

IV
Korisnik se obvezuje pridržavati se odredbi
Zakona o javnoj nabavi te nakon zaključenja ugovora
o sufinanciranju sa Općinom Milna ista sredstva će
biti doznačena na poslovni račun korisnika. Po
doznaci sredstava korisnik je obvezan Općini Milna
dostaviti dokaznice o utrošenim sredstvima (račun,
ugovor, narudžbenica i dr.).

IV
Korisnik se obvezuje pridržavati se odredbi
Zakona o javnoj nabavi te nakon zaključenja ugovora
o sufinanciranju sa Općinom Milna ista sredstva će
biti doznačena na poslovni račun korisnika. Po
doznaci sredstava korisnik je obvezan Općini Milna
dostaviti dokaznice o utrošenim sredstvima (račun,
ugovor, narudžbenica i dr.).

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

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

KLASA: 404-01/19-01/06
URBROJ: 2104/03-01/1-19-1
Milna, 18. veljače 2019. godine

KLASA: 404-01/19-01/07
URBROJ: 2104/03-01/1-19-1
Milna, 18. veljače 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.

OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MILNA

Broj: 4/19

Na temelju članka 58. Statuta Općine Milna
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14) i
članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Milna za 2019. godinu („Službeni glasnik općine
Milna“, broj 8/18), Općinski načelnik Općine Milna
dana 18. veljače 2019. godine donosi

Na temelju članka 58. Statuta Općine Milna
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14) i
članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Milna za 2019. godinu („Službeni glasnik općine
Milna“, broj 8/18), Općinski načelnik Općine Milna
dana 18. veljače 2019. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava Turističkoj
zajednici Općine Milna

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava udruzi balunjera
„CRVANA“

I
Programom potreba javnih ustanova na
području Općine Milna u 2019. godini („Službeni
glasnik Općine Milna“, broj 8/18) i Proračunom
Općine Milna za 2019. godine („Službeni glasnik
Općine Milna“, broj 8/18), planiraju se sredstva za
potrebe TZ Općine Milna u iznosu od 20.000,00
kuna.

I
Programom javnih potreba u sportu i
rekreaciji Općine Milna u 2019. godini („Službeni
glasnik Općine Milna“, broj 8/18) i Proračunom
Općine Milna za 2019. godine („Službeni glasnik
Općine Milna“, broj 8/18), planiraju se sredstva za
potrebe Udruge balunjera „Crvana“ u iznosu od
20.000,00 kuna.

II
Navedena financijska sredstva planiraju se
Proračunom Općine Milna za 2019. godinu kroz
Aktivnost: A010008 „Turistička zajednica Općine
Milna“, Osnovni račun: 38113.

II
Navedena financijska sredstva planiraju se
Proračunom Općine Milna za 2019. godinu kroz
Aktivnost: A010001 „Pomoć sportskim društvima“,
Osnovni račun: 381150.

III
Sredstva se odobravaju za potrebe
sufinanciranja Projekta – kulturne znamenitosti kao
turistički proizvod.

III
Sredstva se odobravaju za potrebe
sufinanciranja aktivnosti udruge u 2019. godini.
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IV
Korisnik se obvezuje pridržavati se odredbi
Zakona o javnoj nabavi te nakon zaključenja ugovora
o sufinanciranju sa Općinom Milna ista sredstva će
biti doznačena na poslovni račun korisnika. Po
doznaci sredstava korisnik je obvezan Općini Milna
dostaviti dokaznice o utrošenim sredstvima (račun,
ugovor, narudžbenica i dr.).
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti
će objavljena u „Službenom glasniku Općine Milna“.
KLASA: 404-01/19-01/08
URBROJ: 2104/03-01/1-19-1
Milna, 18. veljače 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.

IV
Korisnik se obvezuje pridržavati se odredbi
Zakona o javnoj nabavi te nakon zaključenja ugovora
o sufinanciranju sa Općinom Milna ista sredstva će
biti doznačena na poslovni račun korisnika. Po
doznaci sredstava korisnik je obvezan Općini Milna
dostaviti dokaznice o utrošenim sredstvima (račun,
ugovor, narudžbenica i dr.).
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti
će objavljena u „Službenom glasniku Općine Milna“.
KLASA: 404-01/19-01/09
URBROJ: 2104/03-01/1-19-1
Milna, 18. veljače 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MILNA

Broj: 4/19

Na temelju članka 58. Statuta Općine Milna
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14) i
članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Milna za 2019. godinu („Službeni glasnik općine
Milna“, broj 8/18), Općinski načelnik Općine Milna
dana 18. veljače 2019. godine donosi

Na temelju članka 58. Statuta Općine Milna
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14) i
članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Milna za 2019. godinu („Službeni glasnik općine
Milna“, broj 8/18), Općinski načelnik Općine Milna
dana 18. veljače 2019. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava UDRUZI
„BOBOVIŠĆA NA MORU“

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava Udruzi „GEA
VIVA“

I
Programom javnih potreba udruga i drugih
neprofitnih organizacija Općine Milna u 2019. godini
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 8/18) i
Proračunom Općine Milna za 2019. godine
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 8/18), planiraju
se sredstva za potrebe Udruge „Bobovišća na moru“
u iznosu od 3.000,00 kuna.

I
Programom javnih potreba udruga i drugih
neprofitnih organizacija Općine Milna u 2019. godini
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 8/18) i
Proračunom Općine Milna za 2019. godine
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 8/18), planiraju
se sredstva za potrebe Udruge „Gea Viva“ u iznosu
od 3.000,00 kuna.

II
Navedena financijska sredstva planiraju se
Proračunom Općine Milna za 2019. godinu kroz
Aktivnost: A010007 „Udruga Bobovišća na moru“,
Osnovni račun: 381153.

II
Navedena financijska sredstva planiraju se
Proračunom Općine Milna za 2019. godinu kroz
Aktivnost: A010008 „Udruga Gea Viva“, Osnovni
račun: 381156.

III
Sredstva se odobravaju za potrebe
sufinanciranja aktivnosti udruge u 2019. godini.

III
Sredstva se odobravaju za potrebe
sufinanciranja aktivnosti udruge u 2019. godini.

IV
Korisnik se obvezuje pridržavati se odredbi
Zakona o javnoj nabavi te nakon zaključenja ugovora
o sufinanciranju sa Općinom Milna ista sredstva će
biti doznačena na poslovni račun korisnika. Po
doznaci sredstava korisnik je obvezan Općini Milna
dostaviti dokaznice o utrošenim sredstvima (račun,
ugovor, narudžbenica i dr.).

IV
Korisnik se obvezuje pridržavati se odredbi
Zakona o javnoj nabavi te nakon zaključenja ugovora
o sufinanciranju sa Općinom Milna ista sredstva će
biti doznačena na poslovni račun korisnika. Po
doznaci sredstava korisnik je obvezan Općini Milna
dostaviti dokaznice o utrošenim sredstvima (račun,
ugovor, narudžbenica i dr.).

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

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

KLASA: 404-01/19-01/11
URBROJ: 2104/03-01/1-19-1
Milna, 18. veljače 2019. godine

KLASA: 404-01/19-01/12
URBROJ: 2104/03-01/1-19-1
Milna, 18. veljače 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.

OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MILNA

Broj: 4/19
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Na temelju članka 58. Statuta Općine Milna
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14) i
članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Milna za 2019. godinu („Službeni glasnik općine
Milna“, broj 8/18), Općinski načelnik Općine Milna
dana 18. veljače 2019. godine donosi
ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava ŽUPI sv.JURJA
I
Programom potreba javnih ustanova na
području Općine Milna u 2019. godini („Službeni
glasnik Općine Milna“, broj 8/18) i Proračunom
Općine Milna za 2019. godine („Službeni glasnik
Općine Milna“, broj 8/18), planiraju se sredstva za
potrebe Župe sv. Jurja iz Bobovišća u iznosu od
36.600,00 kuna.
II
Navedena financijska sredstva planiraju se
Proračunom Općine Milna za 2019. godinu kroz
Aktivnost: A010003 „Župni ured“, Osnovni račun:
38112.
III
Sredstva se odobravaju za potrebe
sufinanciranja rekonstrukcije zvonika u naselju
Bobovišća.
IV
Korisnik se obvezuje pridržavati se odredbi
Zakona o javnoj nabavi te nakon zaključenja ugovora
o sufinanciranju sa Općinom Milna ista sredstva će
biti doznačena na poslovni račun korisnika. Po
doznaci sredstava korisnik je obvezan Općini Milna
dostaviti dokaznice o utrošenim sredstvima (račun,
ugovor, narudžbenica i dr.).
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti
će objavljena u „Službenom glasniku Općine Milna“.
KLASA: 404-01/19-01/01
URBROJ: 2104/03-01/1-19-2
Milna, 18. veljače 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.
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