SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE MILNA
R E PU B LI KA H R VAT S KA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MILNA

BROJ: 9/18

Milna, 20. prosinac 2018. godine

_________________________________________________________________________

SADRŽAJ:

1. Odluka o vrijednosti boda “B” zaizračun komunalne naknade
2. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz dodatnog udjela poreza na dohodak ostvarenog
na području Općine Milna za realizaciju kapitalnih projekata na području Općine Milna po
Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Brača
(Klasa: 302-03/17-02/63, URBROJ: 538-07-1-1/246-17-2, od 25.rujna 2017.godine)
3. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Građenje javnih zelenih površina na području Općine Milna”
4. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija Dječjeg vrtića
u Milni“
5. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici po kampu na
području Općine Milna
6. Zaključak o usvajanju Prometne studije Općine Milna
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Na temelju članka 98.
Zakona o komunalnom gospodarstvu
(Narodne novine br. 68/18) i članka 28.
Statuta Općine Milna („Službeni glasnik
Općine Milna“ broj 6/10 i 4/14), Općinsko
vijeće Općine Milna na 21. sjednici
održanoj 19. prosinca 2018. godine donijelo
je

Na temelju članka 35. točke 6.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01.,
60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,
150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 28.
Statuta Općine Milna (Službeni glasnik
Općine Milna, broj 6/10 i 4/14), Općinsko
vijeće Općine Milna na sjednici održanoj
19. prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU
o vrijednosti boda ''B'' za izračun
komunalne naknade

ODLUKU
o korištenju sredstava ustupljenih iz
dodatnog udjela poreza na dohodak
ostvarenog na
području Općine Milna za realizaciju
kapitalnih projekata na području
Općine Milna
po Sporazumu o zajedničkom
financiranju kapitalnih projekata od
interesa za razvoj
otoka Brača (KLASA: 302-03/17-02/63,
URBROJ: 538-07-1-1/246-17-2, od
25.rujna
2017.godine)

Članak 1.
Ovom odlukom određuje se vrijednost
boda (B) za izračun komunalne naknade.
Članak 2.
Vrijednost boda komunalne naknade (B)
određuje se u iznosu od 3,60 kn/m2
godišnje.
Članak 3.
Ova stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine
Milna“, a primjenjuje se od 01. siječnja
2019. godine.

KLASA: 363-03/18-01/04
URBROJ: 2104/03-02/1-18-1
Milna, 19. prosinca 2018. godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Katica Buzolić, v.r.

Članak 1.
Prihvaća se realizacija kapitalnih projekata:
1. Sustav zbrinjavanja otpada (sanacija
postojećih odlagališta, izgradnja
reciklažnih dvorišta, izgradnja
zelenih otoka, izgradnja elemenata
zbrinjavanja otpada na otoku Braču
iz sustava na nivou Splitskodalmatinske županije i drugo po
planovima gospodarenja otpada), a
sukladno odredbama članka 1.
Sporazuma
o
zajedničkom
financiranju kapitalnih projekata od
interesa za razvoj otoka Brača.
Cilj i svrha kapitalnog projekta je
sanacija i uređenje postojećih
odlagališta, te nabavka zelenih
otoka / polupodzemnih kontejnera.
2. Izgradnja,
rekonstrukcija,
modernizacija i održavanje javne
rasvjete, a sukladno odredbama
članka 1. Sporazuma o zajedničkom
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financiranju kapitalnih projekata od
interesa za razvoj otoka Brača.
Cilj i svrha kapitalnog projekta je
izgradnja,
odnosno
dogradnja
postojeće javne rasvjete na području
mjesne plaže Bijaka
Članak 2.
1. Ukupna
planirana
vrijednost
projekta iz članka 1. točka 1. ove
Odluke iznosi 300.000,00 kuna, a
realizacija se planira završiti do
31.03.2019. godine.
Općina Milna će za realizaciju ovog
projekta koristiti isključivo sredstva
ustupljena iz dodatnog udjela poreza
na dohodak ostvarenog na području
Općine Milna.
2. Ukupno
planirana
vrijednost
projekta iz članka 1. stavak 2. ove
Odluke iznosi 300.000,00 kuna, a
realizacija se planira završiti do
31.03.2019. godine.
Općina Milna će za realizaciju ovog
projekta koristiti isključivo sredstva
ustupljena iz dodatnog udjela poreza
na dohodak ostvarenog na području
Općine Milna.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik za provedbu
svih radnji i sklapanje svih ugovora radi
realizacije članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Općine
Milna.
KLASA: 363-08/18-01/13
URBROJ:2104/03-02/1-18-1
Milna, 19. prosinca 2018. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Katica Buzolić, v.r.

Na temelju članka 30. stavak 5.
Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne
usluge i obnove sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020
(„Narodne novine“ broj 48/18) i članka 28.
Statuta Općine Milna („Službeni glasnik
Općine Milna“ broj 6/10 i 4/14) Općinsko
vijeće Općine Milna na svojoj 21. sjednici
održanoj dana 19. prosinca 2018. godine,
donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja u projekt
“GRAĐENJE JAVNIH ZELENIH
POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE
MILNA“
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost
korisniku MEŠTRALUN d.o.o. za
komunalne djelatinosti za provedbu
ulaganja na području Općine Milna, unutar
mjere 3.3.1. Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu koju je raspisala
Lokalna akcijska grupa Brač temeljem
članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi
podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar
CLLD
strategije«,
podmjere
19.3.
»Priprema i provedba aktivnosti suradnje
LAG-a« i podmjere 19.4.»Tekući troškovi i
animacija« unutar mjere 19 »Potpora
lokalnom razvoju u okviru inicijative
LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod
vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014. – 2020. godine, za projekt
„GRAĐENJE
JAVNIH
ZELENIH
POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE
MILNA“.
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Članak 2.
Suglasnost iz članka 1. izdaje se u
svrhu prijave projekta na natječaj 3.3.1.
Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu kojeg je raspisala Lokalna
akcijska grupa Brač temeljem članka 29.
stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere
19.2. »Provedba operacija unutar CLLD
strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i
provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i
podmjere
19.4.»Tekući
troškovi
i
animacija« unutar mjere 19 »Potpora
lokalnom razvoju u okviru inicijative
LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod
vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014. – 2020. godine.
Članak 3.
Prilog ove Odluke je „Opis
projekta“ koji čini njezin sastavni dio.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan
nakon objave u „Službenom glasniku
Općine Milna“.

KLASA:363-01/18-01/16
URBROJ: 2104/03-02/1-18-1
Milna, 19. prosinca 2018. godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG
VIJEĆA
Katica Buzolić, v.r.

Na temelju članka 30. stavak 5.
Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne
usluge i obnove sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020
(„Narodne novine“ broj 48/18) i članka 28.
Statuta Općine Milna („Službeni glasnik
Općine Milna“ broj 6/10 i 4/14) Općinsko
vijeće Općine Milna na svojoj 21. sjednici
održanoj dana 19. prosinca 2018. godine,
donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja u projekt
“REKONSTRUKCIJA DJEČJEG
VRTIĆA U MILNI“
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost
korisniku DJEČJI VRTIĆ „MILNA“ za
provedbu ulaganja na području Općine
Milna, unutar mjere 3.3.1. Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme
i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu koju je raspisala Lokalna
akcijska grupa Brač temeljem članka 29.
stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere
19.2. »Provedba operacija unutar CLLD
strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i
provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i
podmjere
19.4.»Tekući
troškovi
i
animacija« unutar mjere 19 »Potpora
lokalnom razvoju u okviru inicijative
LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod
vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014. – 2020. godine, za projekt
„REKONSTRUKCIJA
DJEČJEG
VRTIĆA U MILNI“.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MILNA
Broj: 9/18
Strana 5
__________________________________________________________________________________

Članak 2.
Suglasnost iz članka 1. izdaje se u
svrhu prijave projekta na natječaj 3.3.1.
Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu kojeg je raspisala Lokalna
akcijska grupa Brač temeljem članka 29.
stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere
19.2. »Provedba operacija unutar CLLD
strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i
provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i
podmjere
19.4.»Tekući
troškovi
i
animacija« unutar mjere 19 »Potpora
lokalnom razvoju u okviru inicijative
LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod
vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014. – 2020. godine.
Članak 3.
Prilog ove Odluke je „Opis
projekta“ koji čini njezin sastavni dio.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan
nakon objave u „Službenom glasniku
Općine Milna“.

KLASA: 601-01/18-01/20
URBROJ: 2104/03-02/1-18-1
Milna, 19. prosinca 2018. godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG
VIJEĆA
Katica Buzolić, v.r.

Na temelju članka 30. stavak 1., a u svezi
članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o porezu na dohodak („Narodne
novine“, broj 106/18) i članka 28. Statuta
Općine Milna („Službeni glasnik Općine
Milna“, broj 6/10 i 4/14), Općinsko vijeće
Općine Milna na sjednici održanoj 19.
prosinca 2018. godine donijelo je:
ODLUKU
o visini paušalnog poreza po krevetu
odnosno po smještajnoj jedinici u
kampu
na području Općine Milna
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina
paušalnog poreza po krevetu odnosno po
smještajnoj jedinici u kampu na području
Općine Milna.
Članak 2.
Visina paušalnog poreza po krevetu
odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
iznosi 300,00 kuna po krevetu, odnosno
350,00 kuna po smještajnoj jedinici u
kampu.
Članak 3.
Godišnji paušalni porez na dohodak
utvrđuje se kao umnožak broja kreveta
odnosno broja smještajnih jedinica u
kampu, visine paušalnog poreza po krevetu
odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
propisane člankom 2. ove odluke i
odgovarajućeg koeficijenta područja na
kojem se usluga pruža, odnosno razredu
turističkog mjesta prema posebnom propisu
te ostalim odredbama Pravilnik o
djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba
i postelja putnicima i turistima te
organiziranja kampova koje će se paušalno
oporezivati, o visini paušalnog poreza i
načinu plaćanja paušalnog poreza („NN“,
broj 1/17).
Članak 4.
Iznos godišnjega paušalnog poreza
na dohodak uvećava se za 3% prireza
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porezu na dohodak, koji je uveden odlukom
Općine Milna („Službeni glasnik Općine
Milna“, broj 6/17) prema prebivalištu ili
uobičajenom
boravištu
poreznog
obveznika.
Članak 5.
Na
utvrđivanje
godišnjega
paušalnog poreza na dohodak ne utječe
vrsta usluge koja se pruža kao ni razdoblje
u tijeku kalendarske godine u kojem se
usluga pruža.
Članak 6.
Ova odluka dostaviti će se
Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u
roku od osam dana od donošenja radi objave
na mrežnim stranicama Porezne uprave.
Članak 7.
Ova Odluka objaviti će se u
„Službenom glasniku Općine Milna“, a
stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 410-15/18-01/02
Ur.broj: 2104/03-02/1-18-1
Milna, 19. prosinca 2018. godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKO VIJEĆA
Katica Buzolić, v.r.

Na temelju članka 28. Statuta
Općine Milna (Službeni glasnik Općine
Milna br. 6/10 i 4/14) Općinsko vijeće
Općine Milna na sjednici održanoj dana
19. prosinca 2018. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju
PROMETNE STUDIJE
Općine Milna
I.
Usvaja se Prometna studija Općine Milna
koju je izradilo Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet, Zavod za
urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu
arhitekturu iz Zagreba, fra Andrije Kačića
Miošića 26.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana
od dana objave u Službenom glasniku
Općine Milna.

Klasa: 350-01/18-01/15
Urbroj: 2104/03-02/1-18-9
Milna, 19. prosinca 2018. godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Katica Buzolić v.r.

