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Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrañenim zgradama
(„Narodne novine“, broj 90/11) i članka 28. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine
Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst, Općinsko vijeće Općine Milna na sjednici održanoj 20.
listopada 2011. godine, donijelo je
ODLUKU
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrañenoj zgradi

Članak 1.
Ovom se Odlukom odreñuje broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se
provodi na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrañenim zgradama.
Članak 2.
Na nezakonito izgrañenoj zgradi izgrañenoj protivno prostornom planu može se,
protivno prostornom planu, prema odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o postupanju s
nezakonito izgrañenim zgradama, osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, ozakoniti još
jedna etaža, ako se takva zgrada nalazi unutar grañevinskog područja, i još jedna etaža, ako
se takva zgrada nalazi izvan grañevinskog područja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine Milna.
KLASA: 350-05/11-01/17
URBROJ: 2104/03-02-02/1-11-1
Milna, 20. listopada 2011.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikša Hržić, v.r.
Na temelju članka 35 b. St. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» br. 33/1, 60/01, 129/07, 125/08 i 36/09) te članka 28. Statuta Općine
Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10-pročišćeni tekst) u postupku razmatranja
Izvješća o radu izvršnog tijela Općine Milna za razdoblje od 1. srpnja 2010. godine do 31.
prosinca 2010. godine Općinsko vijeće Općine Milna na sjednici održanoj dana 20. listopada
2011. godine donijelo je slijedeći
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu izvršnog tijela Općine Milna
za razdoblje od 1. srpnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine

I
Prihvaća se Izvješće o radu izvršnog tijela Općine Milna za razdoblje od 1. srpnja
2010. godine do 31. prosinca 2010. godine
II
Predmetno Izvješće sastavni je dio ovog Zaključka.

III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Milna.
Klasa: 021-02/10-01/19
Ur. broj: 2104/03-02-02/1-11-1
Milna, 20. listopada 2011. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikša Hržić, v.r.

Na temelju članka 13. stavka 4., 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»,
broj 110/07 i 125/08) te članka 58. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna»,
broj 6/10-pročišćeni tekst), načelnik Općine Milna donosi
ODLUKU
o početku postupka javne nabave male vrijednosti
u predmetu nabave - RADOVI:
ISPORUKA I UGRADNJA OPREME ZA MODERNIZACIJU
JAVNE RASVJETE U OPĆINI MILNA
Evidencijski broj: JN/MV-2/2011

I
Pristupa se početku i provedbi postupka javne nabave radova male vrijednosti u
predmetu nabave radova: Isporuka i ugradnja opreme za modernizaciju javne rasvjete u
Općini Milna.
II
Utvrñuju se i objavljuju podaci vezani za predmetni postupak javne nabave u smislu
odredbe članka 13. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi:
Naručitelj:

Evidencijski broj nabave:
Predmet nabave:
Procijenjena vrijednost nabave:
Izvor planiranih sredstava:

Zakonska osnova za provoñenje
postupka:
Odabrani postupak javne nabave:
Ovlašteni predstavnici naručitelja:

Odgovorna osoba naručitelja:

OPĆINA MILNA, 21405 Milna o. Brač
OIB: 69161829940
Tel.: 021 636 212 Fax: 021 636 212
e-mail: nacelnik.milna@st.email.hr
JN/MV-2/2011
Isporuka i ugradnja opreme za modernizaciju javne rasvjete u Općini
Milna (prilazna cesta naselja Milna – D114)
235.000,00 kn
Sredstva su planirana na kontu 452121 i 452123, aktivnost K010103011
Proračuna Općine Milna za 2011. godinu i iz sredstava Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost.
Članak 3. stavak 1., članak 128. i članak 129. Zakona o javnoj
nabavi(«Narodne novine», broj 110/07. i 125/08.)
Otvoreni postupak javne nabave (poziv na nadmetanje)
1. Nikola Buzolić
2. Lucija Gunjača
3. Ivan Poklepović
Frane Lozić, načelnik

III
Kriterij za odabir ponude: Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom
cijenom sukladno zakonskim uvjetima i uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.
IV
Ostali uvjeti nabave biti će odreñeni dokumentacijom za nadmetanje.
V
Pripremu i izradu dokumentacije za nadmetanje, potrebnu objavu, prikupljanje
ponuda te pregled i ocjenu ponuda obavit će imenovani članovi ovlaštenog predstavnika
naručitelja iz članka II ove Odluke, a u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN, br. 110/07 i
125/08) i provedbenim uredbama donesenim na temelju Zakona o javnoj nabavi.
VI
Rok za provedbu ove Odluke je 30 dana od dana donošenja.
VII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 310-01/11-01/20
URBROJ: 2104/03-01-01/1-11-1
Milna, 23. kolovoza 2011. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić,v.r.

Na temelju članka 13. stavka 4., 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»,
broj 110/07 i 125/08) te članka 58. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna»,
broj 6/10-pročišćeni tekst), načelnik Općine Milna donosi
ODLUKU
o početku postupka javne nabave male vrijednosti
u predmetu nabave - RADOVI:
DOGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NA PODRUČJU
IZDVOJENOG DIJELA NASELJA MILNE - OSIBOVA
Evidencijski broj: JN/MV-3/2011

I
Pristupa se početku i provedbi postupka javne nabave radova male vrijednosti u
predmetu nabave radova: Dogradnja vodoopskrbnog sustava na području izdvojenog dijela
naselja Milne - Osibova.
II
Utvrñuju se i objavljuju podaci vezani za predmetni postupak javne nabave u smislu
odredbe članka 13. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi:
Naručitelj:

Evidencijski broj nabave:
Predmet nabave:
Procijenjena vrijednost nabave:
Izvor planiranih sredstava:

Zakonska osnova za provoñenje

OPĆINA MILNA, 21405 Milna o. Brač
OIB: 69161829940
Tel.: 021 636 212 Fax: 021 636 212
e-mail: nacelnik.milna@st.email.hr
JN/MV-3/2011
Dogradnja vodoopskrbnog sustava na području izdvojenog dijela naselja
Milne – Osibova
489.096,00 kn
Sredstva su planirana na kontu 452211 i 452214, aktivnost K010103011
Proračuna Općine Milna za 2011. godinu i u Proračunu Splitskodalmatinske županije (sredstva potpore)
Članak 3. stavak 1., članak 128. i članak 129. Zakona o javnoj

postupka:
Odabrani postupak javne nabave:
Ovlašteni predstavnici naručitelja:

Odgovorna osoba naručitelja:

nabavi(«Narodne novine», broj 110/07. i 125/08.)
Otvoreni postupak javne nabave (poziv na nadmetanje)
1. Nikola Buzolić
2. Lucija Gunjača
3. Ivan Poklepović
Frane Lozić, načelnik

III
Kriterij za odabir ponude: Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom
cijenom sukladno zakonskim uvjetima i uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.
IV
Ostali uvjeti nabave biti će odreñeni dokumentacijom za nadmetanje.
V
Pripremu i izradu dokumentacije za nadmetanje, potrebnu objavu, prikupljanje
ponuda te
pregled i ocjenu ponuda obavit će imenovani članovi ovlaštenog predstavnika naručitelja
iz članka II ove Odluke, a u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN, br. 110/07 i 125/08) i
provedbenim uredbama donesenim na temelju Zakona o javnoj nabavi.
VI
Rok za provedbu ove Odluke je 30 dana od dana donošenja.
VII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 325-02/11-01/09
URBROJ: 2104/03-01-01/1-11-1
Milna, 27. rujna 2011. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić,v.r.
Temeljem članka 85. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 110/07. i
125/08.) i članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna", broj 6/10 –
pročišćeni tekst) u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave:
Isporuka i ugradnja opreme za modernizaciju javne rasvjete u Općini Milna, ev. broj nabave:
JN/MV-2/2011, procijenjene vrijednosti: 235.000,00 kn, a koji je objavljen u Elektroničkom
oglasniku javne nabave 29. kolovoza 2011. godine, pod brojem N-16-M-133358-250811, za
naručitelja Općina Milna, OIB: 69161829940, kojeg zastupa načelnik, a na prijedlog
Povjerenstva, načelnik Općine Milna donio je
ODLUKU
O ODABIRU

1.
Kao najbolje ocijenjena ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda
ponuditelja:
Elektro centar «PETEK» d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić Grad
Cijena ponude (bez PDV-a): 164.925,00 kn
Ukupna cijena (sa PDV-om): 202.857,75 kn
2.
Temeljem ove odluke s odabranim ponuditeljem iz toč. 1. izreke, nakon isteka roka
mirovanja, sklopit će se ugovor o isporuci i ugradnji opreme za modernizaciju javne rasvjete
u Općini Milna.

2.

Rok mirovanja je 5 (pet) dana od dana dostave Odluke o odabiru svakom ponuditelju.
O b r a z l o ž e n j e:

Odlukom o početku postupka javne nabave male vrijednosti Klasa: 310-01/11-01/20;
Ur.broj: 2104/03-01-01/1-11-1 od 23. kolovoza 2011. g. pokrenut je otvoreni postupak
nabave male vrijednosti za isporuku i ugradnju opreme za modernizaciju javne rasvjete u
Općini Milna.
Poziv na nadmetanje u predmetnom postupku objavljen je u Elektroničkom oglasniku
javne nabave 29. kolovoza 2011. g., a krajnji rok za dostavu ponuda bio je 12. rujna 2011.
godine u 12:00 sati. Do navedenog roka pristigle su tri ponude, i to ponuditelja:
- CESTAR d.o.o., OIB: 27471262195, Tršćanska 1, 21000 Split,
- ELOS d.o.o., OIB: 46333387903, Stjepana Radića 10, 21210 Solin i
- Elektro centar «PETEK» d.o.o., OIB: 17491977848, 10310 Ivanić Grad.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja otvorili su pristigle ponude 12. rujna 2011. g. u
12,00 sati te su iste pregledali i ocijenili, a o čemu je izrañen zapisnik o pregledu i ocjeni
ponuda od 20. rujna 2011. godine.
Zaključkom od 20. rujna 2011. godine, Klasa: 310-03/11-01/20, Ur.broj: 2104/03-01/111-18 ponuda ponuditelja Elos d.o.o. iz Splita je neprihvatljiva te je isključena iz daljnjeg
postupka odabira jer je ista manjkava, odnosno nije u skladu sa dokumentacijom za
nadmetanje broj JN/MV-2/2011.
Ponuda ponuditelja Elektro centar «Petek» d.o.o. iz Ivanić Grada je prihvatljiva te po
kriteriju za odabir najpovoljnija. Cijena iste iznosi 164.925,00 kn bez PDV-a.
Rok mirovanja iznosi 5 dana od dana dostave ponuditeljima odluke o odabiru
najpovoljnije ponude.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku 3 (tri) dana od dana primitka ove
odluke. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a predaje
naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj
komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Državnu komisiju za kontrolu
postupaka javne nabave i druge stranke postupka.
KLASA: 310-01/11-01/20
URBROJ: 2104/03-01-01/1-11-20
Milna, 30. rujna 2011. godine
NAČELNIK:
Frane Lozić,v.r.
Dostaviti:
1.
CESTAR d.o.o., Tršćanska 1, 21000 Split,
2.
ELOS d.o.o., Stjepana Radića 10, 21210 Solin
3.
Elektro centar «PETEK» d.o.o., 10310 Ivanić Grad
4.
Općinsko vijeće Općine Milna, predsjedniku
5.
Jedinstveni upravni odjel
6.
Pismohrana

Temeljem članka 85. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 110/07. i
125/08.) i članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna", broj 6/10 –
pročišćeni tekst) u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave
radova za sanaciju podmorskog dijela luke Milna u dužini od 56,50 metara, ev. broj nabave:
JN/MV-1/2011, procijenjene vrijednosti: 273.620,00 kn, a koji je objavljen u Elektroničkom

oglasniku javne nabave 13. srpnja 2011. godine, pod brojem N-10-V-128510-130711, za
naručitelja Općina Milna, OIB: 69161829940, kojeg zastupa načelnik, a na prijedlog
Povjerenstva, načelnik Općine Milna donio je
ODLUKU
O ODABIRU
1.
Kao najbolje ocijenjena ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda
ponuditelja:
«AKROPOLIS» d.o.o., Smiljanićeva 2, 21000 Split
Cijena ponude (bez PDV-a): 198.562,50 kn
Ukupna cijena (sa PDV-om): 244.231,88 kn
2.
Temeljem ove odluke s odabranim ponuditeljem iz toč. 1. izreke, nakon isteka roka
mirovanja, sklopit će se ugovor o javnoj nabavi radova sanacije podmorskog dijela luke Milna
u dužini od 56,50 metara.
3.

Rok mirovanja je 5 (pet) dana od dana dostave Odluke o odabiru svakom ponuditelju.

O b r a z l o ž e n j e:
Odlukom o početku postupka javne nabave male vrijednosti Klasa: 342-01/11-01/08;
Ur.broj: 2104/03-01-01/1-11-1 od 13. lipnja 2011. g. pokrenut je otvoreni postupak nabave
male vrijedno za ustupanje radova sanacije podmorskog dijela luke Milna u dužini od 56,50
metara.
Poziv na nadmetanje u predmetnom postupku objavljen je u Elektroničkom oglasniku
javne nabave 13. srpnja 2011. g., a krajnji rok za dostavu ponuda bio je 27. srpnja 2011.
godine u 15:00 sati. Do navedenog roka pristigle su tri ponude, i to ponuditelja:
- TONIKOM d.o.o., OIB: 16462362534, Viška 3, 20000 Dubrovnik,
- AKROPOLIS d.o.o., OIB: 37403656306, Smiljanićeva 2, 21000 Split i
- BERICA d.o.o., OIB: 17971252479, 21423 Nerežišća o. Brač.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja otvorili su pristigle ponude 27. srpnja 2011. g. u
15,00 sati te su iste pregledali i ocijenili, u prilog čega se dostavlja zapisnik o pregledu i
ocjeni ponuda od 29. srpnja 2011. godine.
Ponuda ponuditelja AKROPOLIS d.o.o. iz Splita je prihvatljiva te po kriteriju za odabir
najpovoljnija. Cijena iste iznosi 198.562,50 kn bez PDV-a.
Rok mirovanja iznosi 5 dana od dana dostave ponuditeljima odluke o odabiru
najpovoljnije ponude.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku 3 (tri) dana od dana primitka ove
odluke. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a predaje
naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj
komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Državnu komisiju za kontrolu
postupaka javne nabave i druge stranke postupka.
KLASA: 342-01/11-01/08
URBROJ: 2104/03-01-01/1-11-15
Milna, 19. kolovoza 2011. godine
NAČELNIK:
Frane Lozić,v.r.
Dostaviti:
1. Tvrtka TONIKOM d.o.o., Viška 3, 20000 Dubrovnik,
2. Tvrtka AKROPOLIS d.o.o., Smiljanićeva 2, 21000 Split
3. Tvrtka BERICA d.o.o., 21423 Nerežišća o. Brač

4. Općinsko vijeće Općine Milna, predsjedniku
5. Jedinstveni upravni odjel
6. Pismohrana

Temeljem članka 85. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 110/07. i
125/08.) i članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna", broj 6/10 –
pročišćeni tekst) u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave
radova: Dogradnja vodoopskrbnog sustava na području izdvojenog dijela naselja Milne Osibova, ev. broj nabave: JN/MV-3/2011, procijenjene vrijednosti: 489.096,00 kn, a koji je
objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 29. rujna 2011. godine, pod brojem N-16M-137538-270911, za naručitelja Općina Milna, OIB: 69161829940, kojeg zastupa načelnik,
a na prijedlog Povjerenstva, načelnik Općine Milna donio je
ODLUKU
O ODABIRU

1.
Kao najbolje ocijenjena ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda
ponuditelja:
BERICA d.o.o., 21423 Nerežišća
Cijena ponude (bez PDV-a): 419.886,55 kn
Ukupna cijena (sa PDV-om): 516.460,45 kn
2.
Temeljem ove odluke s odabranim ponuditeljem iz toč. 1. izreke, nakon isteka roka
mirovanja, sklopit će se ugovor o izvoñenju radova dogradnje vodoopskrbnog sustava na
području izdvojenog dijela naselja Milne – Osibova.
3.

Rok mirovanja je 5 (pet) dana od dana dostave Odluke o odabiru svakom ponuditelju.
O b r a z l o ž e n j e:

Odlukom o početku postupka javne nabave male vrijednosti Klasa: 325-02/1101/09;Ur.broj: 2104/03-01-01/1-11-1 od 27. rujna 2011. g. pokrenut je otvoreni postupak
nabave male vrijednosti za ugovaranje izvoñenja radova dogradnje vodoopskrbnog sustava
na području izdvojenog dijela naselja Milne – Osibova.
Poziv na nadmetanje u predmetnom postupku objavljen je u Elektroničkom oglasniku
javne nabave 29. rujna 2011. g., a krajnji rok za dostavu ponuda bio je 10. listopada 2011.
godine u 12:00 sati. Do navedenog roka pristigle su tri ponude, i to ponuditelja:
-

BERICA d.o.o., OIB: 17971252479, 21423 Nerežišća,
CESTAR d.o.o., OIB: 27471262195, Tršćanska 1, 21000 Split i
KRIK d.o.o., OIB: 64670535003, Put Stinica bb, 21000 Split.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja otvorili su pristigle ponude 10. listopada 2011. g. u
12,00 sati te su iste pregledali i ocijenili, a o čemu je izrañen zapisnik o pregledu i ocjeni
ponuda od 13. listopada 2011. godine.
Ponuda ponuditelja BERICA d.o.o. iz Nerežišća je prihvatljiva te po kriteriju za odabir
najpovoljnija. Cijena iste iznosi 419.886,55 kn bez PDV-a.
Rok mirovanja iznosi 5 dana od dana dostave ponuditeljima odluke o odabiru
najpovoljnije ponude.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku 3 (tri) dana od dana primitka ove
odluke. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a predaje
naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj
komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Državnu komisiju za kontrolu
postupaka javne nabave i druge stranke postupka.
KLASA: 325-02/11-01/09
URBROJ: 2104/03-01-01/1-11-14
Milna, 17. listopada 2011. godine
NAČELNIK:
Frane Lozić,v.r.
Dostaviti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CESTAR d.o.o., Tršćanska 1, 21000 Split,
BERICA d.o.o., 21423 Nerežišća o. Brač
KRIK d.o.o.,Put Stinica bb, 21000 Split
Općinsko vijeće Općine Milna, predsjedniku
Jedinstveni upravni odjel
Pismohrana

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» broj 33/01., 61/01.,129/05., 109/07.,/125/08. i 36/09.), članka 58. Statuta
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst) donosim:
ODLUKU
o sufinanciranju Župe »GOSPE OD BLAGOVIJESTI« u Milni

I
Sukladno Programu javnih potreba javnih i drugih ustanova na području Općine Milna
za 2011. godinu, Klasa: 400-01/10-01/25, Ur.broj: 2104/03-02-02/1-10-1 od 14. prosinca
2010. godine udruga i drugih neprofitabilnih organizacijaOpćine Milna za 2011. godinu
Općina Milna sufinancira potrebe Župe »GOSPE OFD BLAGOVIJESTI« u Milni u iznosu
odreñenom spomenutim Programom.
II
Označena sredstva osiguravaju se u Proračunu Općine Milna za 2011. godinu, Razd
3, .Gl.1, Akt.A121003.
III
Općina Milna će sa Župom zaključiti ugovor o sufinanciranju.

IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Milna
KLASA: 402-07/11-01/36
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-11-1

Milna, 4. listopada 2011.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić,v.r.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» broj 33/01., 61/01.,129/05., 109/07.,/125/08. i 36/09.), članka 58. Statuta
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst) donosim:
ODLUKU
o sufinanciranju Osnovne škole Milna
I
Sukladno Programu javnih potreba javnih i drugih ustanova na području Općine Milna
za 2011. godinu, Klasa: 400-01/10-01/25, Ur.broj: 2104/03-02-02/1-10-1 od 14. prosinca
2010. godine udruga i drugih neprofitabilnih organizacijaOpćine Milna za 2011. godinu
Općina Milna sufinancira potrebe Osnovne škole Milna u iznosu odreñenom spomenutim
Programom.
II
Označena sredstva osiguravaju se u Proračunu Općine Milna za 2011. godinu, Razd
3, .Gl.1, Prog. D01-školski odgoj, Akt.A114001.
III
Općina Milna će sa Osnovnom školom zaključiti ugovor o sufinanciranju.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Milna
KLASA: 602-01/11-01/04
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-11-1
Milna, 4. listopada 2011.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić,v.r.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» broj 33/01., 61/01.,129/05., 109/07.,/125/08. i 36/09.), članka 58. Statuta
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst) donosim:
ODLUKU
o sufinanciranju SMAOSTANA SV. MALE TEREZIJE
I
Sukladno Programu javnih potreba javnih i drugih ustanova na području Općine Milna
za 2011. godinu, Klasa: 400-01/10-01/25, Ur.broj: 2104/03-02-02/1-10-1 od 14. prosinca
2010. godine udruga i drugih neprofitabilnih organizacijaOpćine Milna za 2011. godinu
Općina Milna sufinancira potrebe Samostana sv. Male Terezije u iznosu odreñenom
spomenutim Programom.
II
Označena sredstva osiguravaju se u Proračunu Općine Milna za 2011. godinu, Razd
3, .Gl.1, Akt.A121002.
III
Općina Milna će sa Osnovnom školom zaključiti ugovor o sufinanciranju.

IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Milna.
KLASA: 402-07/11-01/37
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-11-1
Milna, 4. listopada 2011.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić,v.r.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» broj 33/01., 61/01.,129/05., 109/07.,/125/08. i 36/09.), članka 58. Statuta
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10 – pročišćeni tekst) donosim:
ODLUKU
o sufinanciranju Udruge za promicanje otoka Brača »BRAČONLINE«

I
Sukladno Programu javnih potreba udruga i drugih neprofitabilnih organizacija Općine
Milna za 2011. godinu, Klasa: 400-01/10-01/23, Ur.broj: 2104/03-02-02/1-10-1 od 14.
prosinca 2010. godine, Općina Milna će sufinancirati potrebe Udruge za promicanje otoka
Brača »Bračonline« u iznosu odreñenom spomenutim Programom.
II
Označena sredstva osiguravaju se u Proračunu Općine Milna za 2011. godinu Prog.
E01-Neprofitne organizacije, Akt.A010015.
III
Općina Milna će sa Udrugom »Bračonline« zaključiti ugovor o sufinanciranju.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Milna
KLASA: 402-07/11-01/40
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-11-1
Milna, 18. listopada 2011.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić,v.r.

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

I
Sukladno Programu javnih potreba udruga i drugih neprofitabilnih organizacija Općine
Milna za 2011. godinu, Klasa: 400-01/10-01/23, Ur.broj: 2104/03-02-02/1-10-1 od 14.

prosinca 2010. godine, Općina Milna će sufinancirati potrebe Udruge »Uzmah« u iznosu
odreñenom spomenutim Programom.
II
Označena sredstva osiguravaju se u Proračunu Općine Milna za 2011. godinu Prog.
E01-Neprofitne organizacije, Akt.A010012.
III
Općina Milna će sa Udrugom »Uzmah« zaključiti ugovor o sufinanciranju.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Milna

KLASA: 402-07/11-01/39
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-11-1
Milna, 18. listopada 2011.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić,v.r.

Na temelju članka 207. Zakona o vodama («NN», broj 153/09) i članka 58. Statuta
Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10-pročišćeni tekst), načelnik Općine
Milna Frane Lozić, dana 30. kolovoza 2011. godine donosi
Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o načinu plaćanja i
visini cijena vodnih usluga

I
Daje se prethodna suglasnost komunalnom poduzeću Vodovod Brač d.o.o., Supetar
na Odluku o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga, temeljem prijedloga koji je donijet
na 57. sjednici Skupštine Vodovoda Brač d.o.o., Supetar, održanoj 12. kolovoza 2011.
godine.
II
Odluka o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga sastavni je dio ovog Zaključka.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 325-01/11-01/13
UR.BROJ: 2104/03-01-01/1-11-2
Milna, 30. kolovoza 2011. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić,v.r.

Sukladno Zaključku Općinskog načelnika Općine Milna od 17. ožujka 2011. godine,
Klasa:350-02/11-01/03, Ur.broj: 2104/03-01-01/1-11-2, a temeljem članka 83. Zakona o
prostornom ureñenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07 i 38/09), Odluke o izradi
Urbanističkog plana ureñenja «Milna: Jug» («Službeni glasnik Općine Milna», broj 2/09 i
15/09) i članka 67. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10pročišćeni tekst), Jedinstveni upravni odjel Općine Milna objavljuje:
JAVNU RASPRAVU
U POSTUKU IZRADE PRIJEDLOGA
URBANISTIČKOG PLANA UREðENJA «MILNA: JUG»

Općina Milna pristupa javnoj raspravi u tijeku izrade prijedloga Urbanističkog plana
ureñenja «Milna: Jug».
1.
Javna rasprava provest će se u trajanju od 30 dana od 29. ožujka 2011. godine do
27. travnja 2011. godine.
2.
Javno izlaganje, koje daje odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade Plana,
održati će se u Milni, 15. travnja 2011. godine u prostorijama O.Š. Milna s početkom u 18.30
sati.
3.
Javni uvid u prijedlog Plana omogućava se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Milna radnim danom od 10.00 sati do 13.00 sati, u vremenu trajanja javne rasprave.
4.
Urbanistički plan ureñenja «Milna: Jug» izrañuje se temeljem Odluke o izradi
Urbanističkog plana ureñenja «Milna: Jug», koja utvrñuje osnovna programska polazišta i
ciljeve za izrade Plana.
5.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se podnositi do dana
zaključenja javne rasprave i to:
- upisom u knjigu primjedbi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Milna,
- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
- dostavom osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA MILNA, JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL, 21405 MILNA O. BRAČ.
6.
Nadležna tijela i osobe utvrñeni člankom 87. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji
te grañani, udruge i druge pravne osobe pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe mogu
dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Milna, 21405 Milna, najkasnije do 5. svibnja
2011. godine.
7.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji budu dostavljeni nakon 5. svibnja 2011. godine ili
budu napisani nečitko, bez imena, prezimena, potpisa i adrese neće se razmatrati i uzeti u
obzir prilikom izrade Izvješća o javnoj raspravi.
Klasa: 350-02/11-01/03
Ur. broj: 2104/03-03-03/1-11-3
Milna, 18. ožujka 2011. godine
PROČELNICA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Lucija Gunjača, v.r.
Sukladno Zaključku Općinskog načelnika Općine Milna od 17. ožujka 2011. godine,
Klasa: 350-02/11-01/04, Ur.broj: 2104/03-01-01/1-11-2, a temeljem članka 83. Zakona o
prostornom ureñenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07 i 38/09), Odluke o izradi
Urbanističkog plana ureñenja «Milna: Mlin-Gomilica» («Službeni glasnik Općine Milna», broj

5/08 i 15/09) i članka 67. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10pročišćeni tekst), Jedinstveni upravni odjel Općine Milna objavljuje:
JAVNU RASPRAVU
U POSTUKU IZRADE PRIJEDLOGA
URBANISTIČKOG PLANA UREðENJA «MILNA: MLIN-GOMILICA»

Općina Milna pristupa javnoj raspravi u tijeku izrade prijedloga Urbanističkog plana
ureñenja «Milna: Mlin-Gomilica».
1.
Javna rasprava provest će se u trajanju od 30 dana od 29. ožujka 2011. godine do
27. travnja 2011. godine.
2.
Javno izlaganje, koje daje odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade Plana,
održati će se u Milni, 15. travnja 2011. godine u prostorijama O.Š. Milna s početkom u 17.00
sati.
3.
Javni uvid u prijedlog Plana omogućava se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Milna radnim danom od 10.00 sati do 13.00 sati, u vremenu trajanja javne rasprave.
4.
Urbanistički plan ureñenja «Milna: Mlin-Gomilica» izrañuje se temeljem Odluke o
izradi Urbanističkog plana ureñenja «Milna: Mlin-Gomilica», koja utvrñuje osnovna
programska polazišta i ciljeve za izrade Plana.
5.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se podnositi do dana
zaključenja javne rasprave i to:
- upisom u knjigu primjedbi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Milna,
- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
- dostavom osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA MILNA, JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL, 21405 MILNA O. BRAČ.
6.
Nadležna tijela i osobe utvrñeni člankom 87. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji
te grañani, udruge i druge pravne osobe pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe mogu
dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Milna, 21405 Milna, najkasnije do 5. svibnja
2011. godine.
7.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji budu dostavljeni nakon 5. svibnja 2011. godine ili
budu napisani nečitko, bez imena, prezimena, potpisa i adrese neće se razmatrati i uzeti u
obzir prilikom izrade Izvješća o javnoj raspravi.
Klasa: 350-02/11-01/04
Ur. broj: 2104/03-03-03/1-11-3
Milna, 18. ožujka 2011. godine
PROČELNIK
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Lucija Gunjača, v.r.

Sukladno Zaključku Općinskog načelnika Općine Milna od 17. kolovoza 2011. godine,
Klasa: 350-02/11-01/57, Ur.broj: 2104/03-01-01/1-11-2, a temeljem članka 83. Zakona o
prostornom ureñenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07, 38/09 i 90/11), Odluke o izradi
Urbanističkog plana ureñenja «Bijaka» («Službeni glasnik Općine Milna», broj 5/08) i članka
67. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna», broj 6/10-pročišćeni tekst),
Jedinstveni upravni odjel Općine Milna objavljuje:

JAVNU RASPRAVU I JAVNI UVID
U POSTUKU IZRADE PRIJEDLOGA
URBANISTIČKOG PLANA UREðENJA «BIJAKA»

Općina Milna pristupa javnoj raspravi u tijeku izrade prijedloga Urbanističkog plana
ureñenja «Bijaka».
1.
Javni uvid provest će se u trajanju od 32 dana od 29. kolovoza 2011. godine do 29.
rujna 2011. godine.
2.
Javno izlaganje, koje daje odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade Plana,
održati će se u Milni, 5. rujna 2011. godine u prostorijama O.Š. Milna s početkom u 17.00
sati.
3.
Javni uvid u prijedlog Plana omogućava se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Milna radnim danom od 10.00 sati do 13.00 sati, u vremenu trajanja javne rasprave.
4.
Urbanistički plan ureñenja «Bijaka» izrañuje se temeljem Odluke o izradi
Urbanističkog plana ureñenja «Bijaka», koja utvrñuje osnovna programska polazišta i ciljeve
za izrade Plana.
5.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se podnositi do dana
zaključenja javne rasprave i to:
- upisom u knjigu primjedbi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Milna,
- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
- dostavom osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA MILNA, JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL, 21405 MILNA O. BRAČ.
6.
Nadležna tijela i osobe utvrñeni člankom 87. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji
te grañani, udruge i druge pravne osobe pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe mogu
dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Milna, 21405 Milna, najkasnije do 7.
listopada 2011. godine.
7.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji budu dostavljeni nakon 7. listopada 2011. godine
ili budu napisani nečitko, bez imena, prezimena, potpisa i adrese neće se razmatrati i uzeti u
obzir prilikom izrade Izvješća o javnoj raspravi.
Klasa: 350-02/11-01/57
Ur. broj: 2104/03-01-01/1-11-3
Milna, 18. kolovoza 2011. godine
PROČELNIK
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Lucija Gunjača, v.r.

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

