
 
1 

 

 
Na temelju članka 58. Statuta Općine Milna («Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10- 

pročišćeni tekst) i članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom ureñenju („Narodne novine“ broj 153/13; 
dalje u tekstu: Zakon o PU), dana 7. ožujka 2014. godine donosim 
 
 

ZAKLJUČAK 
o utvrñivanju prijedloga Urbanističkog plana ureñenja «Osibova-Lučice“TZ Lučice i izdvojeni dio 

naselja Milne u Osibovoj  
za ponovljenu javnu raspravu 

 
i 
 

objavi ponovne javne rasprave  
o prijedlogu Urbanističkog plana ureñenja ««Osibova-Lučice“TZ Lučice i izdvojeni dio naselja 

Milne u Osibovoj 
 
 

I 
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana ureñenja «Osibova-Lučice“TZ Lučice i izdvojeni 

dio naselja Milne u Osibovoj mora se ponoviti temeljem odredbe članka 104. stavak 4. Zakona o PU, 
odnosno zboga promjena površina grañevinskog područja predmetnog Plana proizašle iz Prostornog plana 
Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 1/03, 8/04, 5/05, 
5/06, 13/07 i 9/13) i usklañenja sa odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13). 

 

 

II 
Sukladno točki I. ovog Zaključka, utvrñujem i na (ponovnu) javnu raspravu upućujem Prijedlog 

Urbanističkog plana ureñenja «Osibova-Lučice“TZ Lučice i izdvojeni dio naselja Milne u Osibovoj za 
ponovnu javnu raspravu (dalje u tekstu: Prijedlog UPU-a). 

Takav Prijedlog UPU-a usklañen je sa Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije 
("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07 i 9/13) i i odredbama 
Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13). 

 
III 

Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, Prijedlog UPU-a bit će stavljen na javni uvid u 
prostoriji vijećnice Općine Milna, radnim danom od 10,00 do 13,00 sati, od  24. ožujka 2014. godine do 
31. ožujka 2014. godine (u ukupnom trajanju od 8 dana).  
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IV 
 Prijedlog UPU-a bit će izložen na javnom uvidu u sljedećoj formi: 

- tekstualni dio Plana – «Odredbe za provoñenje» 
- grafički dio Plana – «Kartografski prikazi» 
- Sažetak za javnost. 

 
V 

 Grañani, udruge i druge pravne osobe moći će izvršiti uvid u Prijedlog UPU-a u prostoriji 
vijećnice Općine Milna, radnim danom od 10,00 do 13,00 sati, u vremenu trajanja javne rasprave. 
 

VI 
 Prijedlog UPU-a izradio se temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja 
Urbanističkog plana ureñenja «Osibova-Lučice“ TZ Lučice i izdvojeni dio naselja Milne u Osibovoj 
od 16. lipnja 2011. godine  i Odluke o dopuni i izmjeni Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog 
plana ureñenja «Osibova-Lučice“ TZ Lučice i izdvojeni dio naselja Milne u Osibovoj koje je 
donijelo Općinsko vijeće Općine Milna na sjednici održanoj 3. ožujka 2014. godine. 
 

VII 
 Nadležna tijela i osobe utvrñeni odredbama Zakona o prostornom ureñenju te grañani, udruge i 
druge pravne osobe, mogu svoja pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog UPU-a podnositi: 

- upisom u knjigu primjedbi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Milna, 
- upisom u zapisnik o javnom izlaganju, 
- dostavom putem pošte na adresu: OPĆINA MILNA, 21405 Milna o. Brač. 
 

 Krajnji rok do kojeg grañani, udruge i druge pravne osobe mogu dostaviti pisana mišljenja, 
prijedloge i primjedbe na Prijedlog UPU-a je 2. travnja 2014. godine. 
 

VIII 
 Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji budu u JUO Općine Milna zaprimljeni nakon 2. travnja 
2014. godine ili budu napisani nečitko, bez imena, prezimena, potpisa i adrese neće se razmatrati i uzeti u 
obzir prilikom izrade Izvješća o javnoj raspravi. 
 

IX 
 Javno izlaganje, koje daje odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade Prijedloga UPU-a, 
održati će se u Milni, 28. ožujka 2014. godine (petak) u prostorijama O.Š. Milna s početkom u 17.00 
sati. 
 

X 
 Nalaže se JUO Općine Milna, kao nositelju izrade Plana, da zatraži od stručnog izrañivača 
dostavu nositelju izrade odgovarajućeg broja primjeraka Prijedloga UPU-a (sukladno ovom Zaključku). 
 Nalaže se JUO Općine Milna da u skladu sa ovim zaključcima i Zakonom o prostornom ureñenju 
pristupi objavljivanju javne rasprave o Prijedlogu UPU-a te dostavljanju odgovarajućih posebnih 
obavijesti o javnoj raspravi. 
  
 
 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
      
         Frane Lozić 
 
 
Dostaviti: 

- Jedinstveni upravni odjel Općine Milna 

- WEB stranica Općine Milna 

- Oglasne ploče 

- Pismohrana, ovdje 


