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Na temelju članka 28. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“ broj 6/10. i 4/14),
članka 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne
novine“ broj 17/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01.,150/02., 147/03.,
132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14., 100/15. i 115/16.) te točke IV., stavak 1. Naputka o načinu i
uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih
projekata od interesa za razvoj otoka („Narodne novine“ broj 52/15.), Općinsko vijeće Općine
Milna na sjednici održanoj dana 06. rujna 2017. godine, donosi

ODLUKU
o prijedlogu kapitalnih projekata na području Općine Milna od interesa za razvoj Općine Milna
te otoka Brača za zaključivanje zajedničkog sporazuma s ministarstvom nadležnim za otoke

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se prijedlog kapitalnih projekata na području Općine Milna od
interesa za razvoj Općiine Milna te otoka Brača za zaključivanje zajedničkog sporazuma sa
ministarstvom nadležnim za otoke, a koji projekti bi bili predmet financiranja korištenjem sredstava
iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji ministarstva nadležnog za otoke temeljem
članka 45., stavka 9., točke f) Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“ broj 17/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01.,
117/01.,150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14., 100/15. i 115/16.), a provodili bi
se u administrativnim granicama Općine Milna.
Članak 2.
Kapitalni projekti iz članka 1. ove Odluke ( od interesa za razvoj Općine Milna te otoka
Brača u cjelini) su:
Rbr. Predmet kapitalnog projekta
Lokacija zahvata
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija (uređenje) groblja i Područje Općina Milna
1.
mrtvačnice te uključivo sa parkiralištem i pristupnom
cestom do samog groblja (sve u zahvatu postojećeg
groblja, odnosno njegova proširenja)
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe Područje Općina Milna
2.
(cjevovodi, vodosprema, mjesna mreža)
- poseban naglasak na
izdvojeno naselje Makarac
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija poljskih i šumskih Područje Općina Milna
3.
putova te protupožarnih prosjeka i putova
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija luke, pristaništa i Područje Općine Milna
4.
priveza sa pripadajućim zahvatima u moru i obalnom - poseban naglasak na Obalu
dijelu
Racić u mjestu Milna
Područje Općine Milna sa
Nerazvrstane ceste (izgradnja, rekonstrukcija i sanacija)
5.
posebnim težištem na:
- sanacija i proširenje
pristupne ceste prema
Bobovišćima na moru
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija te opremanje Područje Općine Milna
6.
objekata predškolskog odgoja
dječji vrtić „Milna“
Izgradnja novih ili rekonstrukcija odnosno sanacija Područje Općina Milna
7.
postojećih zgrada koje su u funkciji društvenog standarda
a u potpunom su ili većinskom vlasništvu JLS
Sustav zbrinjavanja otpada (sanacija postojećih Područje Općina Milna
8.
odlagališta, izgradnja reciklažnih dvorišta, izgradnja
zelenih otoka, izgradnja elemenata zbrinjavanja otpada
na otoku Braču iz sustava na nivou Splitsko-dalmatinske
županije i drugo po planovima gospodarenja otpada)
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9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija zgrada i građevina u
funkciji zaštite kulturne baštine
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javnih parkirališta i
garaža
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija šetnica i biciklističkih
staza
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija vatrogasnog doma te
drugih građevina u funkciji rada dobrovoljnog
vatrogasnog društva i protupožarne zaštite te osiguranju
opreme
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javnih pješačkih
površina (trgovi, stepeništa i slično) te javnih zelenih
površina
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija prostora tržnica na
malo i za druge oblike prodaje na javnim površinama
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javne hidrantske
mreže
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija dječjih igrališta,
sportskih igrališta, sportskih parkova, trim staza
Izrada prostorno planske dokumentacije
Izgradnja, rekonstrukcija, modernizacija i održavanje
javne rasvjete
Izgradnja, sanacija i uređenje plaža
Izgradnja, uređenje magazina (skladišta) i ograđenog
dvorišta za potrebe komunalnog društva
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje
oborisnkih voda sa potrebitim pročišćivačima
(mastolovima)

Područje Općina Milna
Područje Općina Milna
Područje Općina Milna
Područje Općina Milna

Područje Općina Milna
Područje Općina Milna
Područje Općina Milna
Područje Općina Milna
Područje Općina Milna
Područje Općina Milna
Područje Općina Milna
Područje Općina Milna
Područje Općina Milna

Članak 3.
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija komunalnih i društvenih građevina koje su navedene u
članku 2. ove Odluke podrazumijevaju troškove koji su vezani za: osiguravanje odgovarajuće
geodetske podloge, izradu projektne dokumentacije na odgovarajućoj geodetskoj podlozi (idejno
rješenje, idejni projekt, glavni i/ili izvedbeni projekt), izradu parcelacijskog elaborata, reguliranja
vlasništva u zahvatu pojedine građevine odnosno istoj pripadajuće građevne čestice (otkup zemljišta ili
reguliranje prava građenja odnosno služnih prava), izvođenje radova uz osiguravanje stručnog i
projektantskog nadzora nad izvođenjem samih radova te osnovno opremanje građevina, kao i sve
troškove mogućeg neposrednog kreditnog financiranja naprijed navedenih radova od strane Općine
Milna i/ili drugih jedinica lokalne samouprave na otoka Brača.
Otkup zemljišta iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva i otkup postojećih čestica zemlji odnosno
čestica zgrada za koje je osnovom stanja na terenu i postojeće prostorno-planske dokumentacije
nesporno da svojom cjelinom ili zahvatom većim od 80% čine površinu na kojoj se planira izgradnja
ili legalizacija građevina javne namjene (komunalne, društvene i druge namjene).
Izrada prostorno-planskih dokumenata iz članka 2. ove Odluke podrazumijeva troškove koji su vezani
za: osiguravanje propisanih geodetskih i drugih podloga, izradu samog prostornog plana uključivo sa
troškovima objave u dnevnom tisku, kao i za izradu stručnih podloga te izradu izvješća o stanju u
prostoru.
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija komunalne infrastrukture vezane za vodoopskrbu te odvodnju
otpadnih voda i odvodnju oborinskih voda iz članka 2. ove Odluke u sebi sadrži i troškove na moguće
izvedenim radovima na rekonstrukciji postojećih podzemnih komunalnih instalacija koje se
rekonstruiraju zbog ugradnje novih sustava te troškove na potpunom saniranju radovima oštećenih
kolničkih ili drugih javno-prometnih te ostalih površina u zahvatu trasa izvedenih radova.
Financiranje izgradnje, rekonstrukcija i sanacija komunalnih i društvenih građevina koje su navedene
u članku 2. ove Odluke, a koje se po sebi ne nalaze u neposrednoj nadležnosti Općine Milna i/ili
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drugih jedinica lokalne samouprave na otoku Braču podrazumijeva moguće učešće istih u
sufinanciranju pojedinog kapitalnog projekta zajedno sa stvarno nadležnim tijelima i osobama
(nadležna ministarstva, županija Splitsko-dalmatinska i drugi) a zbog osobitog značaja pojedinog
kapitalnog projekta za poboljšanje života na otoku Braču.
Članak 4.
Ovlašćuje se načelnik Općine Milna da na temelju prijedloga kapitalnih projekata koji su dani u
članku 2. ove Odluke, a u postupku prema Naputka o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza
na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka („Narodne
novine“ broj 52/15.) i uputama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije sklopi novi
Sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Brača.
Članak 5.
Ovlašćuje se načelnik Općine Miilna da po potpisivanju Sporazuma iz članka 4. ove Odluke može
potpisati i posebne ugovore o realizaciji kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Brača.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u „Službenom glasniku Općine
Milna“.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Katica Buzolić
KLASA: 400-05/17-01/03
URBROJ: 2104/03-02-02/1-17-1
Milna, 06. rujna 2017. godine

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Na temelju članka 86. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju NN br. 153/13. i 65/17.; dalje u
tekstu: ZoPU), te članka 28. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna, br. 6/10. i 4/14.),
Općinsko vijeće Općine Milna, na 5. sjednici održanoj 6. rujna 2017. godine donosi
ODLUKU
o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUO Milna
(Službeni glasnik Općine Milna br. 5/14.)
Članak 1.
(1)
Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 13. sjednici održanoj 16.05.2014. godine donijelo je
Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna br.
5/14.), u daljnjem tekstu Odluka.
Članak 2.
(1)
U članku 2. Odluke (Razlozi za donošenje ID PPUO), stavak (1), iza točke d) dodaje se nova
točka e) koja glasi:
„e)
utvrđivanje nerazvrstanih prometnica na području Općine Milna i ucrtavanje u kartografski
prikaz 2.A. Plan prometa, a na temelju izrađene i usvojene Prometne studije.“
Članak 3.
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(1)
U članku 5, stavak (1) Odluke , iza alineje l) dodaju se četiri nove alineje koje u suglasju s
člankom 2 ove Odluke glase:
„m) potrebno je provjeriti sve postojeće putove (označene i neoznačene na katastarskoj podlozi) te
preko Prometne studije provjeriti da li isti zadovoljavaju uvjete da se proglase nerazvrstanim
prometnicama na području Općine Milna. Na temelju izrađene i usvojene Prometne studije, iste će se
ucrtati u kartografski dio ID PPUO Milna.
n) cjelokupni do sada izrađeni, kao i ostatak do konačnog prijedloga ID PPUO Milna, izradit će
se na katastarskim i topografskim kartama u novom, HTRS96 koordinatnom sustavu.
o) pronaći i utvrditi novu lokaciju za iskrcajno mjesto za ribarska plovila duljine preko 15
metara, a s time u svezi predložiti prometno rješenje povezivanja istoga sa prometnim sustavom
Općine Milna (kroz Prometnu studiju).
p) usklađenje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN
65/17.).“
Članak 4.
(1)
U članku 9, stavak (1), točka 3. Odluke dopunjava se slijedećom rečenicom: „Prijedlog ID
PPUO Milna za drugu ponovnu javnu raspravu izradit će se u roku od 30 dana od utvrđivanja jasnog
programa i rasporeda nerazvrstanih prometnica na području Općine Milna, koji će se dostaviti
Izrađivaču u pisanom obliku, usklađivanja s uvjetima i odredbama za provođenje ID PPSDŽ koje se
odnose na Općinu Milna.“
Članak 5.
(1)
U članku 10, stavak (1) Odluke broj 2014. zamjenjuje se brojem 2017. i 2018.
Članak 6.
(1)
U članku 11, stavak (1) odluke riječi na kraju rečenice „na kojima je izrađen i PPUO“
zamjenjuju se riječima: „u novom HTRS 96 koordinatnom sustavu, a koje će općina Milna nabaviti
kod Državne geodetske uprave.“
Članak 7.
(1)
Svi ostali članci Odluke i dalje ostaju na snazi.
(1)

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Milna“.
Predsjednica Općinskog vijeća
Katica Buzolić

Klasa: 350-01/17-01/12
Urbroj: 2104/03-02-02/1-17-1
Milna, 6. rujan 2017. g.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Na temelju članka 87., stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN, broj 153/13. i 65/17) i članka
28. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna broj 6/10. i 4/14.), Općinsko vijeće Općine
Milna na svojoj 5. redovnoj sjednici, održanoj 6. rujna 2017. godine, donosi
ODLUKU
o stavljanju izvan snage
Odluke o izmjenama i dopunama Zajedničke odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
područja ugostiteljsko-turističke namjene T2 „Osibova- Lučice“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Milna
Članak 1.
(1)
Dana 30.11.2015. godine Općinsko vijeće Općine Milna donijelo je Zajedničku odluku o
izradi Urbanističkog plana uređenja područja ugostiteljsko-turističke namjene T2 "Osibova-Lučice" i
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s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje T2 "OsibovaLučice" (Službeni glasnik Općine Milna, br. 6/15.).
Članak 2.
(1)
Dana 27.09.2016. godine Općinsko vijeće Općine Milna donijelo je Odluku o izmjenama i
dopunama Zajedničke odluke o izradi 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" (Službeni glasnik Općine Milna, br. 2/16.) te pročišćeni tekst
Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja ugostiteljsko-turističke namjene T2 „OsibovaLučice“ (Službeni glasnik Općine Milna, br. 2/16.).
Članak 3.
(1)
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izmjenama i dopunama Zajedničke odluke o
izradi 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 "OsibovaLučice" (Službeni glasnik Općine Milna, br 2/16.) kao i pročišćeni tekst Odluke o izradi Urbanističkog
plana uređenja područja ugostiteljsko-turističke namjene T2 "Osibova-Lučice" (Službeni glasnik
Općine Milna, br. 2/16.).

(1)

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Milna“.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Katica Buzolić

KLASA: 350-01/17-01/11
URBROJ: 2104/03-02-02/17-01/01
Milna, 6. rujna 2017. godine
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Temeljem odredbi članka 28. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna, broj 6/10. i
4/14.), u predmetu proširenja mjesnog groblja, Općinsko vijeće Općine Milna na 5. sjednici održanoj
6. rujna 2017. godine donosi
ODLUKU
o proširenju mjesnog groblja u Milni
Članak 1.
Temeljem iskazanog interesa mještana Općine Milna proširit će se mjesno groblje u Milni radi
izgradnje grobnica, mrtvačnice i uređenja groblja.
Članak 2.
Proširenje će obuhvatiti zemljište koje se nalazi jugoistočno od groblja i to kčbr. 1680/1., 1681., 1682.,
3189. i 3089. sve k.o. Milna.
Proširenje groblja predvidjeti će se u Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Milna.
Članak 3.
Ovlašćuje se načelnik Općine Milna temeljem ove Odluke, od Ministarstva državne imovine, ishoditi
darovnicu u odnosu na čestice zemlje navedene u prethodnom članku.
Članak 4.
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Uprava groblja će uz suglasnost Općine Milna vršit prodaju-ustupanje grobnih mjesta na trajno
korištenje prema listi dostavljenih zahtjeva. Naplaćena sredstva od naknade za dodjelu grobnog mjesta
Uprava groblja uplaćuje na poslovni račun izabranog izvođača radova i mogu se koristiti isključivo za
radove na izgradnji, uređenju i proširenju groblja.
Članak 5.
Po završenoj izgradnji, sva dokumentacija vezana za predmetno proširenje groblja ostaje u Općini
Milna radi daljnjeg upravljanja grobljem sukladno Zakonu o grobljima i drugim podzakonskim
propisima.
Članak 6.
Pojedinačna rješenja o godišnjoj naknadi za korištenje grobnog mjesta donijet će Uprava groblja, uz
prethodnu suglasnost općinskog načelnika.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u ''Službenom glasniku Općine MIlna''.
Predsjednica Općinskog vijeća
Katica Buzolić
KLASA: 363-06/17-01/14
URBROJ: 2104/03-02-02/1-17-1
Milna, 6. rujan 2017.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Temeljem čl. 28. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna, br. 6/10. i 4/14.), Općinsko
vijeće Općine Milna, na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 6. rujna 2017. godine, donosi
ODLUKU
O POKRETANJU POSTUPKA ZA DONOŠENJE
IZMJENA I DOPUNA
STATUTA OPĆINE MILNA
I
Ovom Odlukom pokreće se postupak za donošenje Izmjena i dopuna Statuta Općine Milna.
II
Zadužuje se Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte da izradi nacrt Izmjena i dopuna Statuta
Općine Milna.
III
Tekst nacrta Izmjena i dopuna Statuta Općine Milna, Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte,
dužan je izraditi i dostaviti Općinskom vijeću u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Milna“
Obrazloženje
Pravni osnov za donošenje Odluke sadržan je u čl. 28. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik
Općine Milna, br.6/10 i 4/14), kojim je propisano da Općinsko vijeće Općine Milna donosi propise i
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druge akte. Razlog pokretanja postupka za donošenje Izmjena i dopuna Statuta Općine Milna je
izmjena čl. 5. st. 1. a poradi promjene obilježavanja dana Općine Milna.
Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u izreci Odluke.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG
VIJEĆA
Katica Buzolić
KLASA: 021-01/17-01/03
URBROJ: 2104/03-02-02/1-17-1
Milna, 6. rujan 2017.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Na temelju članka 28. Statuta Općine Milna ( Sl.gl. br. 6/10. i 4/14), na 5. sjednici Općinskog vijeća
održanoj dana 6. rujna 2017. godine, donesena je slijedeća
SUGLASNOST
na povećanje cijene usluga Dječjeg vrtića “Milna”
I
Općnsko vijeće daje suglasnost na povećanje cijena usluga Dječjeg vrtića “Milna” i to na način kako
slijedi:
a) Cijena usluge cjelodnevnog programa utvrđuje se u iznosu 600,00 kuna mjesečno po jednom
djetetu;
b) Cijena upisnine za cjelodnevni program (minimalni iznos koji se naplaćuje od korisnika
usluge kada dijete ne boravi u Ustanovi) utvrđuje se u iznosu od 200,00 kuna mjesečno po
jednom djetetu.
II
Ova odluka biti će objavljena u “Službenom glasniku Općine Milna”, a primjenjuje se od 1. listopada
2017. godine.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Katica Buzolić
KLASA: 601-01/17-01/03
URBROJ: 2104/03-02-02/1-17-2
Milna, 6. rujan 2017

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Milna ( Službeni glasnik broj 6/10. i 4/14.), Općinsko
vijeće Općine Milna na svojoj 5. sjednici održanoj dana 6. rujan 2017. godine, donijelo je slijedeću
ODLUKU
o davanju suglasnosti za dislociranjem i uređenjem
iskrcajnog mjesta za ribarska plovila
I
Općinsko Vijeće Općine Milna suglasno je s projektom dislociranja i uređenja iskrcajnog
mjesta za ribarska plovila duljine preko 15 metara, a kojega projekta bi nositelj bio tvrtka Sardina
d.o.o. Postira.
II
Predlaže se nova lokacija iskrcajnog mjesta za ribarska plovila duljine preko 15 metara u uvali
Platac.
III
Ova suglasnost daje se na temelju pisma namjere, a koje je pismo prilog ove Odluke i čini
njezin sastavni dio.
IV
Ova odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u“Službenom glasniku Općine Milna”.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Katica Buzolić
KLASA: 342-01/17-01/11
URBROJ: 2104/03-02-02/1-17-3
Milna, 6. rujan 2017.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Na temelju članka 28. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna, broj 6/10. i
4/14.), Općinsko vijeće Općine Milna, na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 6. Rujna 2017. godine,
donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe
I
Općinsko vijeće daje suglasnost za sklapanje sudske nagodbe u predmetu Ante Skrnić c/a
Općina Milna, koji se predmet vodi pred Općinskim sudom u Splitu, Stalna služba u Supetru, posl.
broj pu ovr 8638/2105, pod slijedećim uvjetima:
1. Općina Milna obvezuje se tužitelju isplatiti iznos od ukupno 415.000,00 kuna u dva
jednaka obroka i to na način:
a. prvi obrok u iznosu od 200.000,00 kuna odmah po potpisivanju sudske nagodbe
b. drugi obrok u iznosu od 200.000,00 kuna, u roku od šest mjeseci nakon isplate
prvog obroka.
c. treći obrok u iznosu od 15.000,00 kuna na ime odvjetničkih troškova, u roku od
šest mjeseci od isplate prvog obroka
2. Nakon uplata prethodno navedenih iznosa iz točke I podtočke 1. ove Odluke tužitelj i
tuženik nemaju više nikakvih daljnjih međusobnih potraživanja s osnove predmetnog
postupka.
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3. Tužitelj Ante Skrnić se obvezuje povući ovrhu na nekretnini označenoj kao kčbr. 45/1
ZGR zk.ul. 2014 k.o. Milna te brisati zabilježbu ovrhe sa iste nekretnine koja se vodi pod
brojem Z-3193/14, odmah nakon uplate prvog obroka od 200.000,00 kuna iz točke 1 a
ove nagodbe.
II
Općina Milna odrediti će Odvjetnički ured koji će u svojstvu punomoćnika Općine Milna biti
ovlašten za potpisivanje sudske nagodbe iz točke I ove Odluke
III
Novčana sredstva za osiguranje izvršenja ove nagodbe osigurati će se u proračunu Općine
Milna za 2017. i 2018. godinu.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine
Milna.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG
VIJEĆA
Katica Buzolić
Klasa: 740-11/15-01/20
Urbroj: 2104/03-02-02/1-17-7
Milna, 06. rujna 2017. godine
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj
28/13, 33/15, 82/15, 82/16) i članka 27.Statuta Oopćine Milna („Službeni glasnik Općine
Milna“ broj 6/10), Općinsko vijeće Općine Milna je na 5. sjednici, održanoj 6. rujna 2017.
godine, donijela
PRIJEDLOG
kandidata za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Splitu
I.
Za kandidata suca porotnika Općinskog suda u Splitu, s danom 6. rujna 2017. godine,
predlaže se:
1. JOSIP KUNAC iz Milne, Kuk II kbr. 8.
Predsjednica Općinskog vijeća
Katica Buzolić
Klasa: 021-02/17-01/35
Urbroj: 2104/03-02-02/1-17-03
Milna, 6. rujna 2017.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Na temelju članka članka 27.Statuta Oopćine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“ broj
6/10) i čl. 2. St. 1. i čl. 3. Odluke o osnivanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na
pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske
županije br. 94/17), Općinsko vijeće Općine Milna je na 5. sjednici, održanoj 6. rujna 2017. godine,
donijelo
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana Stručnog tijela za
ocjenu ponuda Vijeća za koncesije na pomorskom dobru na području
Splitsko-dalmatinske županije sa područja Općine Milna
I.
Predlaže se Županijskoj skupštini Splitsko - dalmatinske županije da se u Stručno tijelo za ocjenu
ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za promjenjivog
člana sa područja Općine Milna imenuje:
IVO MARKUSOVIĆ, podpredsjednik Općinskog vijeća
II.
Ovaj Zaključak će biti objavljen u .Službenom glasniku Općine Milna",
Predsjednica Općinskog vijeća
Katica Buzolić
Klasa: 021-02/17-01/06
Urbroj: 2104/03-02-02/1-17-03
Milna, 6. rujna 2017.
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