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1. PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE 
 

Temeljem članka 89, stavak (3) Općinsko vijeće Općine Milna 30. studenog 2015. donijelo je zajedničku 
Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja ugostiteljsko-turističke namjene T2 „Osibova-Lučice“ i 
s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO Milna za područje T2 „Osibova-Lučice“ U daljnjem tekstu Odluka). 
Temeljem članka 95, stavak (2) Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) načelnica Općine Milna donijela 
je dana 03.05.2016. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja ugostiteljsko-
turističke namjene T2 „Osibova-Lučice“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO Milna za područje T2 „Osibova-
Lučice“ (KLASA: 350-02/16-01/09, URBROJ: 2104/03-01-01/1-16-2), u daljnjem tekstu Plan. Prijedlog 
sadržava pisani i kartografski dio Plana te sažetak za javnost. 

 Na temelju prethodno donesenog Zaključka općinske načelnice, jedinstveni upravni odjel općine 
Milna, sukladno članku 96, stavak (3), objavio je javnu raspravu o prijedlogu Plana. Javna rasprava 
objavljena je dana 05. svibnja 2016. u dnevnom tisku – „24 sata“, na mrežnoj stranici Općine i Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja te na oglasnoj ploči. 

 U nastavku, Jedinstveni upravni odjel općine Milna, a sukladno odredbama članka 97 Zakona o 
prostornom uređenju dostavio je pisanu obavijest o javnoj raspravi javno-pravnim tijelima kao i ostalim 
sudionicima koji su navedeni u Odluci. 

 Javni uvid unutar javne rasprave trajao je od 13. svibnja do 11. lipnja 2016. g. U tom razdoblju 
pisani i kartografski dio Plana bio je izložen u tiskanom obliku u prostorijama Općine Milna, Sridnja kala bb., 
a u elektronskom obliku na mrežnim stranicama Općine Milna. 

 Sukladno članku 99, stavak (1) Zakona o prostornom uređenju Nositelj izrade organizirao je dana 
13. svibnja javno izlaganje koje se održalo u prostorijama DVD-a Milna s početkom u 18:00 sati. O javnom 
izlaganju sačinjen je Zapisnik koji se nalazi u obveznim prilozima Izvješća i koji sadrži popis nazočnih za 
vrijeme trajanja javnog izlaganja. Izlaganju su nazočili Toni Domazet – pročelnik JUO Općine Milna, 
Prof.dr.sc. Nenad Lipovac - kao odgovorni voditelj ispred izrađivača Plana Arhitektonskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu te Ivana Bakotić – 
savjetnica općinske načelnice za pitanja prostornog uređenja. Za vrijeme izlaganja, Prof.dr.sc. Nenad Lipovac 
obrazložio je obuhvat Plana, razloge predloženih rješenja te je odgovarao na pitanja sudionika javnog 
izlaganja. 

 Očitovanja, prijedlozi, mišljenja i primjedbe mogli su se predati u pismenom obliku najkasnije do 11. 
lipnja 2016. g. ili upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga ili poslati poštom (važi žig na poštanskoj omotnici). 
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1.1. ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PLANA  ZA JAVNU RASPRAVU 
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1.2. Objava javne rasprave u dnevnom tisku 
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1.3. Objava javne rasprave na mrežnoj stranici Općine Milna 
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1.4. Objava javne rasprave na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja 
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1.5. Zapisnik s javne rasprave i javnog izlaganja o prijedlogu Plana te popis 
nazočnih na javnom izlaganju 
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2. Popis sudionika u ponovnoj JR koji su pozvani posebnom obavijesti  
 

1. Ministarstvo kulture, Zagreb 
2. Hrvatske vode, Split 
3. Hrvatske šume, Split 
4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Split 
5. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb 
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3. Popis sudionika u javnoj raspravi čiji su prijedlozi, primjedbe i zahtjevi 
prihvaćeni 

 
 
4.1. Popis sudionika u javnoj raspravi čiji su prijedlozi, primjedbe i zahtjevi 

djelomično prihvaćeni s objašnjenjem razloga o djelomičnom prihvaćanju 

 
 
4.2. Popis sudionika u javnoj raspravi čiji prijedlozi, primjedbe i zahtjevi nisu 

prihvaćeni s objašnjenjem razloga o neprihvaćanju 

 
 
5. Popis sudionika čiji prijedlozi nisu bili predmet izrade Plana  

 
 
 
U nastavku su dane kopije primjedbi, zahtjeva i prijedloga fizičkih i pravnih osoba, 
sudionika u JR o prijedlogu Plana 
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