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Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi (Narodne novine br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 139.
Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12, 121/16) te članka 28. članka Statuta Općine
Milna (Službeni glasnik Općine Milna 6/10 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Milna na
4.sjednici održanoj dana 27. srpnja 2017. donosi
Odluku
o
Izmjenama i dopunama
Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Milna
Članak 1.
Članak 1. Poslovnika mijenja se i glasi:
"Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava,
obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom
vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, odnos Vijeća i općinskog
načelnika te upravnih tijela, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća ."
Članak 2.
U članku 2. Poslovnika mijenja se stavak 2. i glasi:
"Konstituirajućoj sjednici Općine Milna do izbora predsjednika općinskog vijeća predsjedava prvi
izabrni član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako je više lista dobilo isti
najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj
na glasačkom listiću."
Članak 3.
U članku 4. Poslovnika mijenja se stavak 3. i glasi:
"Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani
kandidat s određene liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije
zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne
postigne, zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani kandidat s određene liste."
U članku 4. Poslovnika dodaje se članak 4. koji glasi:
"Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti
upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela.
U članku 4. Poslovnika, dosadašnji stavi 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.
Članak 4.
U članku 25. Poslovnika stavak 1. točka 12:
"Briše se"
U članku 25. Poslovnika stavak 1. točka 13 postaje točka 12 i mjenja se na način da glasi:
"obavlja i druge poslove određene Zakonom, Statutom Općine Milna i ovim Poslovnikom"
Članak 5.
U članku 26. Poslovnika dodaje se stavak 3., a koji glasi:
"Predsjedništvo vijeća ima pravo uvida u cjelokupnu poslovnu dokumentaciju Općine Milna, a može i
zatražiti od službi unutar Jedinstvenog upravnog odjela da mu se dostavi određena dokumentacija."
U članku 26. Poslovnika dodaje se stavak 4., a koji glasi:
"Vijećnici pisanim putem dostavljaju članovima Predsjedništva vijeća zahtjev za uvidom u poslovnu
dokumentaciju, a Predsjedništvo im se traženu dokumentaciju obvezuje dostaviti najkasnije s
materijalima za prvu slijedeću sjednicu Općinskog vijeća."

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MILNA
Broj: 2/17
Strana 3
__________________________________________________________________________________
Članak 6.
U članku 27. Poslovnika u stavku 2. riječ "obavljaju" zamjenjuje se riječju "obavlja".
U članku 27. Poslovnika u stavku 3. riječ "Gradskog" zamjenjuje se riječju "Općinskog".
Članak 7.
U članku 29. Poslovnika dodaje se stavak 7. koji glasi:
"Općinsko vijeće može za izradu analiza, složenijih normativnih akata ili projekata zatražiti ugovornu
suradnju ovlaštenih osoba. "
U članku 29. Poslovnika dodaje se stavak 8. koji glasi:
"Za zaključivanje ugovora iz prethodnog stavka ovlašten je općinski načelnik."
Članak 8.
U članku 30. Poslovnika ubacuje se ispred 1. stavka novi stavak koji glasi:
"Mandatno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana iz reda članova Vijeća."
Članak 9.
U članku 31. Poslovnika ubacuje se ispred 1. stavka novi stavak koji glasi:
Povjerenstvo za izbor i imenovanje se sastoji od predsjednika i najmanje dva, odnosno najviše četiri
člana iz reda članova Vijeća.
Članak 10.
U članku 32. Poslovnika ubacuje se ispred 1. stavka novi stavak koji glasi:
Odbor se sastoji od predsjednika i najmanje dva, odnosno najviše četiri člana iz reda članova Vijeća te
znanstvenih i stručnih suradnika i građana.
Članak 11.
U članku 33. Poslovnika ubacuje se ispred 1. stavka novi stavak koji glasi:
Odbor se sastoji od predsjednika najmanje dva, odnosno najviše četiri člana iz reda članova Vijeća te
znanstvenih i stručnih suradnika i građana.
Članak 12.
Članak 34. Poslovnika mijenja se i glasi:
"Odbor se sastoji od predsjednika i najmanje dva, odnosno najviše četiri člana iz reda članova Vijeća
te znanstvenih i stručnih suradnika i građana.
- raspravlja pitanja financiranja Općine,
- raspravlja proračun i godišnji obračun proračuna Općine,
- raspravlja o odluci o privremenom financiranju
- obavlja i druge poslove određene Statutom i ovim Poslovnikom."
Članak 13.
U članku 35. Poslovnika ubacuje se ispred 1. stavka novi stavak koji glasi:
Odbor se sastoji od predsjednika i najmanje dva, odnosno najviše četiri člana iz reda članova Vijeća te
znanstvenih i stručnih suradnika i građana.
Članak 14.
U članku 36. Poslovnika ubacuje se ispred 1. stavka novi stavak koji glasi:
Odbor se sastoji od predsjednika i najmanje dva, odnosno najviše četiri člana iz reda članova Vijeća te
znanstvenih i stručnih suradnika i građana.
Članak 15.
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Članak 37. Poslovnika mijenja se i glasi:
"Odbor se sastoji od predsjednika i najmanje dva, odnosno najviše četiri člana iz reda članova Vijeća
te znanstvenih i stručnih suradnika i građana.
- Razmatra pitanja iz područja socijalne skrbi na području Općine
- Razmatra zamolbe građana iz područja socijalne skrbi, te daje Stručnim službama Općine
svoja mišljenja
- Razmatra pitanja iz područja primarne zdravstvene zaštite
- Razmatra pitanja iz područja brige o djeci
- Obavlja I druge poslove po odluci Općinskog vijeća"
Članak 16.
U članku 38. Poslovnika ubacuje se ispred 1. stavka novi stavak koji glasi:
Odbor se sastoji od predsjednika i najmanje dva, odnosno najviše četiri člana iz reda članova Vijeća te
znanstvenih i stručnih suradnika i građana.
Članak 17.
U članku 39. Poslovnika ubacuje se ispred 1. stavka novi stavak koji glasi:
"Odbor se sastoji od predsjednika i najmanje dva, odnosno najviše četiri člana iz reda članova Vijeća
te znanstvenih i stručnih suradnika i građana."
Članak 18.
U članku 30. Poslovnika ubacuje se ispred 1. stavka novi stavak koji glasi:
"Odbor se sastoji od predsjednika i najmanje dva, odnosno najviše četiri člana iz reda članova Vijeća
te znanstvenih i stručnih suradnika i građana."
Članak 19.
Članak 45. Poslovnika mijenja se i glasi:
"Odbor se sastoji od predsjednika i najmanje dva, odnosno najviše četiri člana iz reda članova Vijeća
te znanstvenih i stručnih suradnika i građana.
- Razmatra pitanja iz područja protupožarne i civilne zaštite
- Organizira i formira Stožer civilne zaštite
- Obavlja I druge poslove po odluci Općinskog vijeća"
Članak 20.
Članak 49. Poslovnika mijenja se i glasi:
"Predsjednika i članove radnih tijela bira Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja
ili najmanje jedne petine vijećnika Općinskog vijeća.
Predsjednik i članovi radnih tijela biraju se na mandatno razdoblje vijećnika Općinskog vijeća, ako
odlukom o osnivanju nije drugačije određeno. Predsjednik i članovi radnih tijela mogu biti razriješeni i
prije isteka vremena na koje su izabrani zbog prestanka mandata vijećnika ili zbog spriječenosti.
Sjednice radnih tijela saziva predsjednik radnog tijela pozivom na kojemu naznačuje mjesto, dan i
vrijeme održavanja sjednice, kao i prijedlog dnevnog reda.
Na sjednicama radnih tijela razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće ili općinski načelnik, a
odnosi se na djelokrug rada radnog tijela. Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti
predlagatelja akta, načelnika i Općinsko vijeće.
Radna tijela rade na sjednicama. O radu sjednice vodi se zapisnik, a kojeg vodi član koji se bira
između članova tijela.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava joj i rukovodi sjednicom,
te potpisuje zaključke koje donosi radno tijelo. Radno tijelo može održati sjednicu ako istoj prisustvuje
većina članova, a odlučuje se javnim glasovanjem većinom prisutnih članova.
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Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela prema svojoj ocjeni, a dužan ju je sazvati u
roku od osam dana nakon što to zatraži većina članova radnog tijela, predsjednik Općinskog vijeća,
Općinsko vijeće ili Općinski načelnik. Ako sjednicu ne sazove predsjednik radnog tijela u roku iz
stavka 1. ovog članka, sjednicu će sazvati predsjednik, odnosno podpredsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik radnog tijela dužan je voditi evidenciju prisutnosi članova radnih tijela, kao i zaključaka
donesenih na svakoj pojedinoj sjednici, te isto dostavljati predsjedniku Općinskog vijeća.
Predsjednik će evidencije i zaključke iz prethodnog stavka staviti u dnevni red sjednice Općinskog
vijeća svaka tri mjeseca, a na kojim sjednicama će se razmatrati rad radnih tijela, odnosno odlučivati o
opravdanosti održavanja svake pojedine sjednice radnog tijela.
Sukladno Odluci Općinskog vijeća iz prethodnog stavka, služba za financije Općine Milna, izvršavati
će isplate naknada sukladno Odluci o naknadama članovima Općinskog vijeća i članovima radnih
tijela Općinskog vijeća Općine Milna.
Članak 21.
Članak 62. Poslovnika mijenja se i glasi:
"Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i
ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Vijeća.
Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, odluke, proračun, deklaracije, rezolucije, preporuke
i zaključke.
Općinsko vijeće donosi i pojedinačne akte u slučajevima određenim zakonom i drugim
propisima.
Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog djelovanja Općine, koji su od općeg značenja za
građane, pravne osobe i druge pravne subjekte, te propisuju njihova prava i dužnosti, odnosno uređuju
pitanja od interesa za Općinu.
Proračunom se utvrđuju prihodi i rashodi Općine. Proračun se donosi za slijedeću proračunsku
godinu, a ako se ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, donosi se odluka o
privremenom financiranju, koja se može donijeti za određeno vrijeme, najduže do 31. ožujka.
Proračun i odluka o privremenom financiranju donose se većinom glasova svih vijećnika Općinskog
vijeća. Proračun se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 15 dana od donošenja. Godišnji obračun
proračuna donosi Općinsko vijeće nakon što je protekla godina za koju se donio proračun. Godišnji
obračun proračuna donosi se većinom glasova svih vijećnika Općinskog vijeća.
Deklaracijom se izražava opće stajalište Općinskog vijeća o pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Općine.
Rezolucijom se ukazuje na stanje i probleme u određenom području samouprave te na mjere
koje treba provesti.
Preporukom se Općinsko vijeće izjašnjava na podnesene predstavke i pritužbe o radu tijela
Općine iz samoupravnog djelovanja i upućuje na njihovo rješavanje.
Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i rješavaju druga
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća za koje nije predviđeno donošenje drugog akta.
Općinsko vijeće donosi i pojedinačne akte: zaključke i rješenja kada izvršava pojedinačna
prava i obveze iz svog djelokruga."
Članak 22.
U članku 63. Poslovnika poslije stavka 2. dodaje se stavak koji glasi:
"Općinski načelnik je dužan opće akte što ih donosi Općinsko vijeće dostaviti nadležnom tijelu
središnje državne uprave u roku od 15 dana od dana donošenja na sjednici Općinskog vijeća, ako za
pojedine akte nije određene drugačije."
Članak 23.
U članku 74. Poslovnika mijenja se stavak 1. i glasi:
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"Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se pisanim putem u obliku amandmana uz
obrazloženje najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice"
U članku 74. Poslovnika poslije stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na
članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama."
U članku 74. Poslovnika dodaje se stavak 6. koji glasi:
"Amandman koji je podnesen u roku iz stavka 1. ovog članka, postaje sastavnim dijelom konačnog
prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje:
- ako ga je podnio predlagatelj akta,
- ako ga je podnijela Komisija za Statut, Poslovnik i norrmativnu djelatnost i s njima se suglasio
predlagatelj akta,
- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima se suglasio predlagatelj akta"
Članak 24.
U članku 80. Poslovnika poslije stavka 2. dodaje se 3. stavak koji glasi:
"Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a
Načelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Općinskog vijeća za proračun ili
najmanje 5 vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju."
Članak 25.
U članku 83. Poslovnika dodaje se stavak 6. koji glasi:
"Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2.,4. i 5. Ovog članka mora se održati u roku od 15 dana
od sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2.,4.,5. Ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni
akti ništavima."
Članak 26.
U članku 86. Poslovnika stavak 2. mijenja se i glasi:
"Poziv za sjednicu vijeća dostavlja se vijećnicima u pravilu 7 dana prije sjednice. Uz poziv se
dostavlja i prijedlog dnevnog reda, svi spisi što se odnose na prijedlog dnevnog reda i zapisnik o radu
prethodne sjednice"
U članku 86. Poslovnika dodaje se stavak 6. koji glasi:
"Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, načelniku, zamjeniku načelnika,
pročelniku JUO, vijećima mjesnog odbora na području Općine"
Članak 27.
U članku 96. dodaje se prije 1. stavka stavak koji glasi:
"Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje
nazočnost vijećnika."
U članku 96. Poslovnika poslije stavka 1. dodaje se stavak koji glasi:
"Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog vijeća o tome pisanim putem obavještava
predsjednika Općinskog vijeća ili pročelnika upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko
vijeće, najmanje 24 sata prije održavanja sjednice."
U članku 96. Poslovnka stavak 2. mijenja se točka 3. i sada glasi:
- "na zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 5 vijećnika."
Članak 28.
U članku 103. Poslovnika dodaje se poslije stavka 5. stavak 6. koji glasi:
"Kod usvajanja zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”."
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Članak 29.
U članku 120. Poslovnika dodaje se poslije stavka 1. stavak koji glasi:
"Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika."
Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu danom u Službenom glasniku Općine Milna.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG
VIJEĆA
Katica Buzolić
KLASA: 021-01/17-01/01
URBROJ: 2104/03-02-02/1-17-1
Milna, 27. srpnja 2017. godine
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), te
članka 28. Statuta Općine Milna ("Službeni glasnik Općine Milna", broj 6/10 - pročišćeni tekst i 4/14),
te sukladno članku 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Milna ("Službeni glasnik Općine
Milna“ broj: 7/10) Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 4. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. g.
donijelo je
ODLUKU
o
razrješenju i imenovanju
člana Odbora za kulturu
Članak 1.
Temeljem osobnog zahtjeva, razrješuje se dužnosti člana Odbora za kulturu Vesna Marinović.
Članak 2.
Po prijedlogu Odbora za kulturu u isti, umjesto razrješene Vesne Marinović imenuje se Ivana
Hržić.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Milna“.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG
VIJEĆA
Katica Buzolić
KLASA: 021-02/17-01/41
URBRO: 2104/03-02-02/1-17-1
Milna, 27. srpnja 2017
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Na temelju članka 9. Zakona o naseljima (Narodne novine, broj 54/88) i članka 28.
Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna, broj 6/10 - pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće Općine Milna na svojoj 4. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o dopuni Odluke o imenovanju trgova i ulica
na području Općine Milna za naselje Milna
(Službeni glasnik Općine Milna, broj 12/10, 2/12 i 5/14)
Članak 1.
Ovom Odlukom dopunjuje se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
trgova i ulica na području Općine Milna za naselje Milna (Službeni glasnik Općine Milna,
broj 12/10, 2/12 i 5/14).
Članak 2.
U članku 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju trgova i ulica na
području Općine Milna za naselje Milna, u tablici popisa ulica i trgova iza rednog broja 53.
dodaje se broj 54., naziva ulice: Put Domovinskog rata, opisa: od kčbr. 1683 k.o. Milna do
kčbr. 610/5 k.o. Milna.
Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz koji se čuva u pismohrani Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Milna.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Milna.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
KATICA BUZOLIĆ
KLASA: 021-02/17-01/41
URBRO: 2104/03-02-02/1-17-1
Milna, 27. srpnja 2017

________________________________________________________________
________________________________________________________________

OPĆINA MILNA, 2017. – LIST IZLAZI PO POTREBI

IZDAVAČ: OPĆINA MILNA
UREDNIK: TONI DOMAZET

