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Na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine, br. 80/13, 153/13,78/15 i
12/18), članka 5. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
(„Narodne novine“, br. 3/17) i članka 58. Statuta Općine Milna „Službeni Glasnik Općine Milna br
6/10 i 4/14) Zamjenik Općinskog načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika donosi

ODLUKU
o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
Urbanističkog plana uređenja područja ugostiteljsko-turističke namjene T2 „Osibova-Lučice“ i
s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje T2
„Osibova-Lučice“
I.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana
uređenja područja (dalje u tekstu UPU) ugostiteljsko-turističke namjene T2 „Osibova-Lučice“ i s tim u
vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu PPU) Općine Milna za područje T2
„Osibova-Lučice“
Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) iz stavka 1. ove Odluke
provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Milna u suradnji sa Upravnim odjelom komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.
Nacrt prijedloga predmetnog UPU-a i ID PPU-a izradio je Arhitektonski fakultet iz Zagreba.
U okviru strateške procjene utjecaja na okoliš provesti će se postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za
ekološku mrežu sukladno Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 08. kolovoza 2018.
godine, (KLASA: UP/I-612-07/18-71/129, URBROJ: 517-05-2-3-18-4).
II.
Pravna osnova za izradu i donošenje UPU područja ugostiteljsko turističke namjene T2 „OsibovaLučice“ i s tim u vezi ID PPU Općine Milna za područje T2 „Osibova-Lučice“ je Zakon o prostornom
uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17).
Razlozi donošenja UPU područja ugostiteljsko turističke namjene T2 „Osibova-Lučice“ i s tim u vezi
ID PPU Općine Milna su sljedeći: izradom i donošenjem UPU-a i s tim u vezi ID PPU Općine Milna
omogućiti će se realizacija zahvata u zoni izdvojenog građevinskog područja (izvan naselja)
ugostiteljsko turističke namjene „Osibova-Lučice“, sukladno zakonskim propisima te uvjetima i
smjernicama propisanim Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije (Službeni Glasnik
Splitsko-dalmatinske županije br. 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07 i 9/13) i s kojim se PPU Općine Milna
treba uskladiti te temeljem istog izraditi UPU.
Ciljevi i programska polazišta UPU područja ugostiteljsko turističke namjene T2 „Osibova-Lučice“ i s
tim u vezi ID PPU Općine Milna su sljedeći:
- predmetni UPU i ID PPU izrađuju se temeljem polazišta utvrđenih u Zakonu o prostornom uređenju,
Prostornom planu uređenja Splitsko-dalmatinske županije i Zajedničkoj Odluci o izradi predmetnih
prostornih planova, s ciljem podrobnijeg određenja osnovnih prostornih i funkcionalnih rješenja te
uvjeta izgradnje i oblikovanja unutar obuhvata.
UPU-om područja ugostiteljsko turističke namjene T2 „Osibova-Lučice“ i s tim u vezi ID PPU Općine
Milna će se odrediti osobito:
-podjela područja obuhvata na posebne prostorne cjeline,
- osnova namjene površina i prikaz površina javne namjene,
- razmještaj djelatnosti u prostoru,
- osnova prometne, komunalne i druge infrastrukture,
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- mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti,
- mjere za uređenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih površina,
- uvjeti uređenja i korištenja površina i građevina,
- uvjeti korištenja površina mora i njihova razgraničenja u odnosu na oblike korištenja,
- po potrebi drugi elementi značajni za prostorno uređenje područja obuhvata.
Obuhvat UPU-a (kopneni dio) određen je sukladno grafičkom prikazu, a izrađen je na DOF-u
(digitalni orto-foto), te umanjen na format papira A4.
UPU-om će se obuhvatiti i kontaktni, funkcionalno povezani dio pomorskog dobra, odnosno
akvatorija uz kopneni dio građevinskog područja ugostiteljsko turističke namjene.
ID PPU Općine Milna provoditi će se radi usklađivanja oblika i veličine građevnog područja turističke
namjene T2 „Osibova-Lučice“ sukladno Prostornom planu uređenja Splitsko-dalmatinske županije,
prema kojem je maksimalna površina zone 32,25 hektara (minimalna površina može biti do 10%
manja), a maksimalni smještajni kapacitet je 1700 ležaja.

III.
U postupku postupka strateške procjene utjecaja na okoliš provest će se radnje u skladu sa odredbama
Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17), Uredbe o
informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj
64/08) te odredbama posebnim propisa iz područja iz kojega se UPU i ID PPU donosi.

IV.
Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš naveden je u
Prilogu I. ove Odluke.

V.
U postupku strateške procjene utjecaja na okoliš, prema ovoj Odluci, sudjelovat će javnopravna tijela
navedena u Prilogu II. ove Odluke.

VI.
Jedinstveni upravni odjel Općine Milna će o ovoj Odluci informirati javnost u skladu sa odredbama
Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08).

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom Glasniku Općine Milna“.
Zamjenik Općinskog načelnika
koji obnaša dužnost Općinskog načelnika
Branko Džimbeg, v.r.
Klasa: 400-04/18-01/02
Urbroj: 2104/03-01/2-18-2
Milna, 13. rujan 2018. godine
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Prilog I. Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene
Prilog II. Javnopravna tijela koja sudjeluju u postupku SPUO

PRILOG I.
Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš UPU
područja ugostiteljsko turističke namjene T2 „Osibova-Lučice“ i s tim u vezi ID PPU Općine
Milna za područje T2 „Osibova-Lučice“
1. Jedinstveni upravni odjel Općine Milna će u roku 8 dana od dana donošenja ove Odluke
započeti postupak određivanja sadržaja strateške studije.
2. U postupku određivanja sadržaja strateške studije Jedinstveni upravni odjel će od tijela i/ili
osoba nadležnih prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja za
okoliš, zatražiti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka kojima se obavezni sadržaj
strateške studije dopunjuje kao posebni zahtjev vezano za područje iz djelokruga tog tijela
i/ili osoba. Rok za dostavu mišljenja o potrebnom sadržaju strateške studije je 30 dana od
primitka zahtjeva Jedinstvenog upravnog odjela. Ove radnje provode se sukladno odredbama
članaka 7. do 10. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne
novine“, br. 3/17) - u daljnjem tekstu Uredba.
3. U postupku utvrđivanja sadržaja strateške studije Jedinstveni upravni odjel će sukladno
člancima 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) na internetskoj stranici Općine Milna
objaviti Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš te informirati
javnost o načinu sudjelovanja u postupku strateške procjene.
4. Jedinstveni upravni odjel će, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i
utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, za vrijeme roka za dostavu mišljenja (30
dana od dana primitka zahtjeva) koordinirati i provesti konzultacije, a po potrebi i više
konzultacija s predstavnicima tijela i osoba od kojih je zatraženo mišljenje. O provedenim
konzultacijama upravni odjel će voditi zapisnik.
5. Nakon zaprimanja mišljenja tijela i/ili osoba i javnosti Jedinstveni upravni odjel utvrđuje
konačni sadržaj strateške studije te Zamjenik Općinskog načelnika koji obnaša dužnost
Općinskog načelnika donosi Odluku o sadržaju strateške studije, koja će se objaviti na
internetskoj stranici Općine Milna sukladno članku 11. Uredbe.
6. Jedinstveni upravni odjel Općine Milna u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o
utvrđivanju sadržaja strateške studije istu dostavlja odabranom ovlašteniku, koji će izraditi
Stratešku studiju, sukladno članku 11. Uredbe.
7. Za potrebe ocjene stručne utemeljenosti i cjelovitosti strateške studije Zamjenik Općinskog
načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika imenuje Povjerenstvo za stratešku
procjenu u roku od 8 dana od donošenja odluke o sadržaju strateške studije. Postupak
imenovanja i rad Povjerenstva propisan je odredbama Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš.
8. Jedinstveni upravni odjel u roku od 8 dana od dana primitka strateške studije od ovlaštenika,
istu zajedno s nacrtom prijedloga UPU područja ugostiteljsko turističke namjene T2 „Osibova-
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Lučice“ i s tim u vezi ID PPU Općine Milna za područje T2 „Osibova-Lučice“ dostavlja
Povjerenstvu za stratešku procjenu. Nakon što u postupku sukladno člancima 17. do 21.
Uredbe ocijeni da je strateška studija cjelovita i stručno utemeljena, Povjerenstvo donosi
mišljenje.

9. Nakon što razmotri mišljenje Povjerenstva, Zamjenik Općinskog načelnika koji obnaša
dužnost Općinskog načelnika donosi Odluku o upućivanju strateške studije i nacrta prijedloga
UPU područja ugostiteljsko turističke namjene T2 „Osibova-Lučice“ i s tim u vezi ID PPU
Općine Milna za područje T2 „Osibova-Lučice“ na javnu raspravu, sukladno članku 23. i 24.
Uredbe, koja Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Općine Milna. Postupak
sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi o strateškoj studiji i nacrtu prijedloga predmetnih UPU
i ID PPU provodi se prema odredbama članka 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
10. Istodobno s upućivanjem na javnu raspravu, Jedinstveni upravni odjel dostavlja stratešku
studiju i nacrt prijedloga UPU područja ugostiteljsko turističke namjene T2 „Osibova-Lučice“ i
s tim u vezi ID PPU Općine Milna za područje T2 „Osibova-Lučice“ na mišljenje tijelima i/ili
osobama od kojih je zatraženo mišljenje za utvrđivanje sadržaja strateške studije te
Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
11. Nakon provedene javne rasprave, Jedinstveni upravni odjel sva mišljenja, primjedbe i
prijedloge iz javne rasprave svih sudionika (tijela/osoba/javnosti) dostavlja na očitovanje
ovlašteniku, odnosno izrađivaču strateške studije i izrađivaču nacrta prijedloga predmetnih
UPU i ID PPU. Svojim očitovanjem izrađivač strateške studije će predložiti konačne mjere
zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Jedinstveni upravni odjel nakon toga
priprema konačni prijedlog predmetnih UPU i ID PPU.
12. Prije upućivanja nacrta konačnog prijedloga predmetnih UPU i ID PPU na usvajanje,
Jedinstveni upravni odjel pribavlja, sukladno članku 25. Uredbe, mišljenje od Upravnog odjela
za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske
županije o provedenoj strateškoj procjeni, a navedeno je tijelo u roku od 30 dana od dana
primitka dokumentacije u obvezi dostaviti mišljenje Jedinstvenom upravnom odjelu.
13. Nakon usvajanja predmetnih UPU i ID PPU, u roku od 30 dana od donošenja odluke o
usvajanju, Jedinstveni upravni odjel dužan je izraditi izvješće o provedenoj strateškoj procjeni
čime završava postupak strateške procjene. O navedenom izvješću i usvojenim UPU i ID PPU
Jedinstveni upravni odjel informira javnost, tijela i osobe određena posebnim propisima,
jedinice lokalne samouprave i druga tijela koja su sudjelovala u postupku strateške procjene
utjecaja na okoliš.

PRILOG II.
Popis javnopravnih tijela koja su dužna sudjelovati u postupku strateške procjene
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu,
Porinova 1, 21000 Split
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2. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitskodalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split
3. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije,
Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
4. Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV,
21000 Split
5. Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije,
Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
6. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, p.p. 475,
21000 Split
7. Hrvatske šume, UŠP Split, Kralja Zvonimira 35/III, 21 000 Split
8. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 22,
21000 Split
9. Hrvatske ceste, Ruđera Boškovića 22, Split
10. HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita
Posavskog 5, 21000 Split
11. MUP – Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne
zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split
12. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46, Split
13. Općina Sutivan, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan
14. Općina Nerežišća, Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća
15. Općina Šolta, Podkuća 8, 21430 Grohote

