
Sukladno Zaključku Općinske načelnice od 3. svibnja 2016 godine, KLASA: 350-02/16-01/09, Ur. 

broj: 2104/03-01-01/1-16-2, a temeljem članka 96. Zakona o prostornom ureñenju ("Narodne novine", 

broj 153/13), Zajedničke odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja ugostiteljsko-turističke 

namjene T2 „Osibova – Lučice“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja 

Općine Milna za područje T2 „Osibova – Lučice“ (Službeni glasnik Općine Milna broj 6/15) i 

članka 67. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna broj 6/10 – pročišćeni tekst i 

4/14), Jedinstveni upravni odjel objavljuje: 
 
 

J A V N U  R A S P R A V U  I   J A V N I   U V I D 
 

Prijedloga Urbanističkog plana ureñenja područja ugostiteljsko - turističke namjene T2 
"Osibova - Lučice"  

i 
 s tim u u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Milna za područje T2 

"Osibova - Lučice"   
 

a) Općina Milna pristupa javnoj raspravi u tijeku izrade Prijedloga Urbanističkog plana ureñenja 

područja ugostiteljsko - turističke namjene T2 "Osibova - Lučice" (dalje: UPU Osibova – Lučice) 

 

1. Javni uvid provest će se u trajanju od 30 dana od 13. svibnja do 11. lipnja 2016. 

godine. 

2. Javno izlaganje, koje daje odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade UPU 

Osibova - Lučice održati će se u Milni, 13. svibnja 2016. godine, u prostorijama DVD-

a Milna s početkom u 18,00 sati. 

3. Javni uvid u prijedloga UPU Osibova - Lučice omogućava se u prostorijama vijećnice 

Općine Milna Sridnja kala 1, radnim danom od 10,00 do 13,00 sati u vremenu trajanja 

javne rasprave. 

4. UPU Osibova - Lučice izrañuje se temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana 

ureñenja područja ugostiteljsko – turističke namjene T2 „Osibova – Lučice“, koja 

utvrñuje osnovna programska polazišta i ciljeve za izradu plana. 

5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog UPU Osibova - Lučice mogu se 

podnositi do dana zaključenja javne rasprave i to: 

- Upisom u Knjigu primjedbi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Milna 

- U pisanom obliku putem pošte na adresu Općine Milna (Sridnja kala 1, 21405 

Milna – s naznakom UPU) 

6. Nadležna tijela i osobe utrvñene člankom 97. Zakona o prostornom ureñenju te 

grañani, udruge i druge pravne osobe pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe mogu 

dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu najkasnije do 11. lipnja 2016. godine. 

7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje budu dostavljeni nakon 11. lipnja 2016. godine 

ili su nečitko i/ili nerazumljivo napisani, bez imena, prezimena i adrese neće se  

razmatrati i uzeti u obzir prilikom izrade izvješća o javnoj raspravi. 

 

b) Općina Milna pristupa javnoj raspravi u tijeku izrade prijedloga Izmjena i dopuna 

Prostornog plana ureñenja Općine Milna za područje T2 "Osibova - Lučice" (dalje: IDPPUO 

Osibova – Lučice) 

 

1. Javni uvid provest će se u trajanju od 8 dana od 13. svibnja do 20. svibnja 2016. 

godine. 



2. Javno izlaganje, koje daje odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade IDPPUO 

Osibova – Lučice održati će se u Milni, 13. svibnja 2016. godine, u prostorijama DVD-a 

Milna s početkom u 18,00 sati. 

3. Javni uvid u prijedloga IDPPUO Osibova – Lučice omogućava se u prostorijama 

vijećnice Općine Milna, Sridnja kala 1, radnim danom od 10,00 do 13,00 sati u 

vremenu trajanja javne rasprave. 

4. IDPPUO Osibova – Lučice izrañuje se temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana 

ureñenja područja ugostiteljsko – turističke namjene T2 „Osibova – Lučice“, koja 

utvrñuje osnovna programska polazišta i ciljeve za izradu plana. 

5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog IDPPUO Osibova – Lučice mogu se 

podnositi do dana zaključenja javne rasprave i to: 

- Upisom u Knjigu primjedbi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Milna 

- U pisanom obliku putem pošte na adresu Općine Milna (Sridnja kala 1, 21405 Milna – 

s naznakom IDPPUO Osibova - Lučice) 

6. Nadležna tijela i osobe utrvñene člankom 97. Zakona o prostornom ureñenju te 

grañani, udruge i druge pravne osobe pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe mogu 

dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu najkasnije do 20. svibnja 2016. godine. 

7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje budu dostavljeni nakon 20. svibnja 2016. godine 

ili su nečitko i/ili nerazumljivo napisani, bez imena, prezimena i adrese neće se  

razmatrati i uzeti u obzir prilikom izrade izvješća o javnoj raspravi. 
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