
ZAPISNIK 

sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane u petak 15. ožujka 2019. godine u 

17.00 sati u općinskoj vijećnici. 

Sjednica se snima.  

NAZOČNI: Katica Buzolić  predsjednica općinskog vijeća, Ana Schutt, Stipe Martinić, 

Siniša Poklepović, Mira Prebanda, Margita Krželj, Pero Bonačić-Dorić, Zorislav Bonačić-

Sargo, Luka Marinović, ( općinski vijećnici), Frane Lozić-općinski načelnik, Jakša Krželj-

zamjenik općinskog načelnika, Ivana Tudor-računovodstveni referent. 

IZOČNI: Ivo Markusović  - zamjenik predsjednice općinskog vijeća, Nikša Hržić-općinski 

vijećnik. 

Predsjednica OV Katica Buzolić je utvrdila kvorum i pozdravom je otvorila 22. sjednicu 

Općinskog vijeća i predlaže sljedeći  

 

DNEVNI RED: 

1.Verifikacija zapisnika 21. sjednice općinskog vijeća 

2.Pitanja vijećnika 

3. Izvješće načelnika 

Te predlaže da se glasa za  dopunu dnevnog reda koje je je pismenim putem zatražio Frane 

Lozić –načelnik općine i njemu daje riječ. 

Općinski načelnik Frane Lozić je iskazao važnu dopunu dnevnog reda sljedećim 

prijedlozima: 

1.prijedlog ugovora o prijenosu vlasništva nekretnine „Cervana“  č.z. 2254 k.o Milna na     

Splitsko –dalmatinsku županiju. 

2.Prijedlozi za rješavanje problematike poslovanja Centra za kulturu „Milna“. 

3.Novi cjenik prikupljanja i miješanog i  biorazgradivog otpada sa područja Općine Milna. 

4.Prijedlog odluke o pokretanju postupka upisa prava vlasništva Općine Milna na 

nerazvrstanim cestama (ulice i svi ostali putevi). 

5. Prijedlog odluke o početku izrade Strategije razvoje Općine Milna za razdoblje od 2020-

2025. godine. 

6.Prijedlog odluke o pokretanju postupka utvrđivanja granice pomorskog dobra za područje 

plaža „Bijaka“ i „Šepurine“. 

Vijećnici su izglasali da se prihvati dnevni red predsjednice OV Katice Buzolić u 

omjeru 6 ZA i 3 SUZDRŽANA. 



Vijećnici su također predložili da se sjednica odgodi za sedam dana sa dopunama 

općinskog načelnika Frane Lozića zbog toga što nisu dobili materijale vezane za njegove 

prijedloge. 

Predsjednica općinskog vijeća  Katica Buzolić preuzima odgovornost za točke dnevnog reda 

koje nisu uvrštene u dnevni red. 

Ad 1. Verifikacija zapisnika 21. sjednice Općinskog vijeća 

Predsjednica OV otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

Obzirom kako nitko nema primjedbi na predmetni zapisnik,  Predsjednica OV stavlja na glasovanje 

verifikaciju zapisnika s 21. sjednice OV. 

 

Zapisnik je verificiran sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN. 

 

Ad 2. Pitanja vijećnika 

Vijećnik Stipe Martinić pita općinskog načelnika Franu Lozića kada će Općina imati 

novog pročelnika, na što općinski načelnik odgovara da će se raspisati natječaj za novog 

pročelnika. Predsjednica općinskog vijeća Katica Buzolić  se izjašnjava da nije bila upoznata 

da je pročelnik otišao, na što je općinski načelnik rekao da su vrata njegovog ureda za svakog 

otvorena. 

Vijećnik Luka Marinović pita općinskog načelnika Franu Lozića za radove u Butor 

dolac vezane za građevinsku  i lokacijsku dozvolu, te  rokove  završetka? 

Općinski načelnik Frane Lozić je zatražio da mu to pitanje dostavi pisanim putem. 

Vijećnik Siniša Poklepović postavlja pitanje o financiranju radova od strane Vodovoda 

Brač d.o.o. za cestu Butor dolac, na što općinski načelnik odgovara da je projekt iz 2014. 

godine. Na to vijećnici navode da su novci koji su bili namijenjeni za Makarac potrošeni  u 

Butor dolac. 

Predsjednica općinskog vijeća Katica Buzolić obavještava vijećnike da je pričala sa 

gospođom Maritom iz Vodovoda Brač d.o.o. vezano za Makarac i  Butor dolac, te da joj je 

gospođa rekla da novaca za Makarac nema jer da su utrošeni na radove za  Butor dolac  koji 

se izvode bez građevinske dozvole i drugih potrebnih dokumenata,  na što općinski načelnik 

Frane Lozić odgovara da za to ne treba imati građevinsku dozvolu, jer drži da je ovo 

rekonstrukcija i sanacija za koju postoji projekt. 

Općinski načelnik Frane Lozić kaže da bi Vodovod Brač d.o.o. trebao financirati vodospreme. 

Vijećnica Ana Schutt postavlja pitanje kada će biti uvršteno na dnevni red naknada za djecu, 

na što općinski načelnik Frane Lozić odgovara da je on za ovu sjednicu imao 14. točaka 

dnevnog reda, a za sljedeću ima već 5 pripremljenih točaka, te  navodi da vijećnici također 

mogu predlagati točke dnevnog reda.  

Vijećnica Ana Schutt kaže da zašto nije sad na dnevnom redu jer je ona predložila 

zadnji put da se stavi. 

Predsjednica općinskog vijeća Katica Buzolić ističe kako je ona kriva za to i da će biti 

na sljedećoj sjednici. 



Predsjednica općinskog vijeća Katica Buzolić ističe da  općinsko vijeće nije bilo 

obavješteno o radovima  koji se obavljaju počevši od Butor dolca i Bregane te da su sada tek 

dobili materijale vezane za te radove. Isto tako zahtjeva da se o budućim radovima obavijesti 

prije početka radova. 

Općinski načelnik Frane Lozić se izjašnjava da je za ovu sjednicu spremio svoj izvještaj za 

razdoblje od kada je postao načelnik od 12.listopada 2018.godine pa do 31.prosinca 2018 i da 

je sve do jedne lipe prikazao za razliku od dvoje prethodnih načelnika i da je ispunio svoju 

dužnost. Kaže da je jedna od sljedećih točaka dnevnog reda i izvršenje proračuna za 2018. 

godinu. 

Predsjednica općinskog vijeća  Katica Buzolić kaže da je prije nekoliko dana bila u 

Općini Milna, te  pitala tajnicu da li ima nešto za Općinsko vijeće, a da je dobila odgovor da 

ne prima poštu u zadnje vrijeme.   

Općinski načelnik Frane Lozić odgovara da je dobila materijale za ovu sjednicu. Na to 

ona odgovara da nije dobila dopis koji smatra važnim za ovu sjednicu. Na što općinski 

načelnik Frane Lozić kaže da su njegova vrata uvijek otvorena za građane i sve vijećnike. 

Vijećnica Ana Schutt kaže da  preko internet medija saznaje za odjavu nekih točaka dnevnog 

reda i da to nije način da se tako ponaša prema vijećnicima i pita tko uređuje stranicu na 

internetu? 

Općinski načelnik Frane Lozić odgovara da ima pravo na službene stranice objavljivat i ističe 

da ima više stranica po internetu sta se tiče Općine, ali tko uređuje ne zna. 

Vijećnica Margita Krželj je rekla predsjednici općinskog vijeća Katici Buzolić da se  ispoštuje 

adresa slanja dostave materijala za vijeće na određenu adresu. 

Predsjednica općinskog vijeća  Katica Buzolić pita općinskog načelnika zašto se vijeće 

nije našlo prije početka radova na kanalizacijskom sustavu „Butor dolac“ već nakon započetih 

radova? 

Općinski načelnik Frane Lozić odgovara da je to bila točka dnevnog reda na kojoj bi 

on izvijestio vijećnike na koji način će se financirati vodosprema za Makarac i sekundarna 

kanalizacijska mreža za stambena područja na prostoru Općine Milna. Također bih dao 

financijsko  izvješće o utrošenim sredstvima u tom projektu. To je bila točka izvještaja o 

financijama. Isto tako izvještava vijeće o izvršenju o investicijama do 12.10.2018 godine, te 

kaže da je bilo predviđeno 1.700.000 kuna u proračunu koje je vijeće donijelo. Utrošene 

investicije su bile 47.000 kn, te kaže da smo zakasnili prijaviti se na projekte za koje se 

trebalo javiti puno prije,  te da su naknadno ubačeni projekti za koje ćemo se kandidirati za 

sljedeće 3 godine. 

Od kad je načelnik na izvršnoj vlasti kaže da je ugovoreno i obnovljeno dozvola i projekata u 

iznosu od cca 2.000.000 kuna. Skinute su ovrhe na 51% do 31.12.2018, a  do 15.03.2019 na 

90%, te iznosi isto da od 1.siječnja 2019. godine je pripremljeno 14 odluka. Kaže da nakon 4 

mjeseca mandata iznosi prvi put izvješće. Kaže da je problem vijeće i da se moraju nalaziti 

bar jedan put mjesečno.  

Vijećnica Margita Krželj pita da li treba nastaviti sjednicu dalje na ovakav način? 

Vijećnica Ana Shutt predlaže se odmah dogovore za sljedeći put. 



Vijećnik Zorislav Bonačić Sargo pita za kućice koje se voze put naselja „Gava“ , da li 

imaju pravovaljane dokumente,  da li je to po zakonu  i kako će u konačnici izgledati  i misli 

da nisu u zoni dozvoljene gradnje. Isto pitanje se odnosi za radove na Bijaku? 

Općinski načelnik Frane Lozić odgovara da je dobio odgovor od gđa. Vesne Radić 

koja radi u građevinskoj inspekciji da su pokrenute tri prijave bespravne gradnje i da će izaći 

na teren vidjeti činjenično stanje. Kaže da radovi koji se obavljaju na predio Bijaka su u  zoni 

namjene prostora dok za apartmansko naselje  „Gava“ čeka odgovor građevinske inspekcije.  

To jesu montažne kućice, ali nisu u skladu sa namjenom prostora. Komunalni redar zajedno 

sa nizom građana je prijavilo nezakonite radnje. 

Predsjednica općinskog vijeća  Katica Buzolić nije zadovoljna svojim radom. Kaže 

kad je preuzela obnašanje funkcije zamišljala je to sasvim drugačije. Smeta joj prozivanje na 

osobnoj razini, te daje svoj mandat na raspolaganje. Smatra se odgovornom za tu funkciju da 

je prozivaju za sve nedostatke na vijeću. 

Vijećnik Siniša Poklepović daje na znanje svima da nije u redu da se sada na ovoj 

sjednici daje mandat na raspolaganje, već se ona mora dogovorit sa svojim koalicijskim 

partnerima. 

Predsjednica općinskog vijeća  Katica Buzolić traži odmah da se glasa o povjerenju 

predsjednici vijeća, ako oni neće glasati ona daje neopozivu ostavku, ali to se nije dogodilo. 

Sjednica je završila u 18,40 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR       PREDSJEDNICA OV   

Ivana Tudor, v.r.        Katica Buzolić, v.r. 

 

KLASA: 021-02/19-01/02 

URBROJ: 2104/03-02/1-19-2 

Milna, 15. ožujka 2019. godine 

 

 

 

 

 

 


