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OPĆINA MILNA , VELJAČA 2013. – LIST IZLAZI PO POTREBI 

 



 
Članak 30. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti: 
- Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog 

ugovora („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 1/07), 
- Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u 

Općini Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 1/07). 
 

Članak 31. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Milna“. 
 
KLASA: 363-01/13-01/02 
URBROJ: 2104/03-02-02/1-13-1 
Milna, 21. veljače 2013. godine 
 
PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikša Hržić, v.r. 
 

 
 Na temelju članka 28. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 
6/10-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Milna na 41. sjednici održanoj 21. veljače 
2013. godine donosi 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
o ispravci tehničke pogreške Odluke o donošenju  

Prostornog plana ureñenja Općine Milna 
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 5/7) 

 
Članak 1. 

 Ispravlja se tehnička pogreška u Knjizi 2: kartografski prikazi, u listu 4a-0: korištenje i 
namjena površina i listu 4a-2: grañevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja koji 
su sastavni dio Odluke o donošenju Prostornog plana ureñenja Općine Milna („Službeni 
glasnik Općine Milna“, broj 5/7) na način da se č.z. 1529/1 k.o. Milna koja se nalazi unutar 
obuhvata izdvojenog dijela grañevinskog područja naselja Milne (GPN Milne) – Makarac i na 
kojoj se nalazi zgrada oznake č.zgr 451 k.o. Milna izgrañena prije 1968. godine prikazuje kao 
izgrañeni dio GPN Milna u ukupnoj površini katastarske granice predmetne čestice zemljišta. 
 Ispravkom iz stavka 1. ovog članka usklañuju se kartografski prikazi  Prostornog 
plana ureñenja Općine Milna s odredbom članka 10. Odluke o donošenju prostornog plana 
ureñenja Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 5/7). 
 

Članak 2. 
 Ispravlja se tehnička pogreška u Knjizi 2: kartografski prikazi, u listu 4a-0: korištenje i 
namjena površina i listu 4a-2: grañevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja koji 
su sastavni dio Odluke o donošenju Prostornog plana ureñenja Općine Milna („Službeni 
glasnik Općine Milna“, broj 5/7) na način da se č.z. 1132/1, 1132/4, 1132/10, 1132/11, 
1132/12 i 1132/13 sve k.o. Milna koje se nalaze unutar obuhvata izvojenog grañevinskog 
područja ugostiteljsko-turističke namjene „Osibova-Lučice“ i na kojima je započeta izgradnja 
objekata temeljem donesenog DPU-a i  pravomoćnih grañevinskih dozvola UP/I-361-03/02-
01/00153, UP/I-361-03/02-01/00154, UP/I-361-03/02-01/00155, UP/I-361-03/02-01/00156, 
UP/I-361-03/02-01/00157 od 28. siječnja 2003.g. , prikazuju kao izgrañeni dio izvojenog 
grañevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Osibova-Lučice“ u  površinama 
katastarskih granica predmetnih čestica zemljišta. 
 Ispravkom iz stavka 1. ovog članka usklañuju se kartografski prikazi  Prostornog 
plana ureñenja Općine Milna s odredbom članka 10. Odluke o donošenju prostornog plana 
ureñenja Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 5/7). 
 



Članak 3. 
 Ovaj Zaključak će se dostaviti Ministarstvu graditeljstva i prostornog ureñenja, 
Upravnom odjelu za prostorno ureñenje Splitsko-dalmatinske županije, Javnoj ustanovi 
Zavod za prostorno ureñenje Splitsko-dalmatinske županije, Upravnom odjelu za prostorno 
ureñenje Splitsko-dalmatinske županije – Ispostava Supetar i izrañivaču PPUO Milna 
(Arhitektonski fakultet u Zagrebu). 
 

Članak 4. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Milna“. 
 
KLASA: 350-01/13-01/02 
URBROJ: 2104/03-02-02/1-13-1 
Milna, 21. veljače 2013. godine 
 
PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikša Hržić, v.r. 
 

 
Temeljem članka 9. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („NN“ 28/10) te članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine 
Milna“, broj 6/10 – pročišćeni tekst) donosim  

 
 

ODLUKU 
o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Milna 
 
 

Članak 1. 
 

Osnovnu plaću službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Milna čini umnožak osnovice i pripadajućeg koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na 
koje je službenik, odnosno namještenik, rasporeñen, uvećan za 0,5% za svaku navršenu 
godinu radnog staža. 

Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika Općine Milna čija su radna 
mjesta utvrñena Pravilnikom o unutarnjem redu Općine Milna propisuje Općinsko vijeće 
Općine Milna. 

Ovom odlukom utvrñuje se osnovica za obračun plaće službenika i namještenika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna. 

 
Članak 2. 

 
Za sva radna mjesta utvrñena Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Milna utvrñuje se jedinstvena osnovica koja iznosi 4.630,14 kn brutto. 
 

Članak 3. 
 

 Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovici za obračun plaće 
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Milna (Službeni glasnik 
Općine Milna“, broj  1/11 i 3/12) 
 

Članak 4. 
 

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


