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Na temelju članka 110 i 201 Zakona o
prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28.
Statuta Općine Milna („Službeni glasnik općine
Milna“, br. 6/10 i 4/14), Općinsko vijeće Općine Milna
na svojoj 25. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019.
g. donijelo je:
ODLUKU
o donošenju
Dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Milna
I
(1)
Donosi se Dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Milna („Službeni glasnik Općine
Milna“, br. 5/07), u daljnjem tekstu Plan.
II
(1)
Temeljni prostorno-planski dokumenti
izrađen je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu, Zavod za urbanizam i prostorno planiranje
fra Andrije Kačića Miošića 26. 10.000 Zagreb, pod
vodstvom odgovornog voditelja Prof.dr.sc. Olega
Grgurevića, dipl.ing.arh.
(2)
Dopune Prostornog plana uređenja Općine
Milna izrađene su također na Sveučilištu u Zagrebu,
Arhitektonski fakultet, Zavod za urbanizam i
prostorno planiranje, fra Andrije Kačića Miošića 26.
10.000 Zagreb, pod vodstvom odgovornog voditelja
Prof.dr.sc. Nenada Lipovca, dipl.ing.arh.
III
(1)
Plan se sastoji od jedne knjige koja sadrži:
1.
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
2.
KARTOGRAFSKI DIO PLANA
3c2
UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE
PROSTORA - OBVEZNI URBANISTIČKI PLANOVI
UREĐENJA (UPU)
1:25.000
4a-1
GRAĐEVINSKA PODRUČJA I PODRUČJA
POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA
1:5.000
4a-2
GRAĐEVINSKA PODRUČJA I PODRUČJA
POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA
1:5.000
4a-3
GRAĐEVINSKA PODRUČJA I PODRUČJA
POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA
1:5.000
4a-4
GRAĐEVINSKA PODRUČJA I PODRUČJA
POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA
1:5.000
3.
OBAVEZNI PRILOZI PLANU
A
OBRAZLOŽENJE PLANA
B.
STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE
TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA

C.
POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I
PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI
U IZRADI PLANA
D.
EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I
DONOŠENJA PLANA
IV
(1)
Plan je izrađen u 6 (šest) izvornika ovjerenih
potpisom i žigom načelnika te potpisom i žigom
predsjednika općinskog vijeća Općine Milna. Pojedini
izvornici se čuvaju se na slijedećim adresdama:
1.
Općina Milna – 1 primjerka
2.
Ministarstvo graditeljstva i prostornog
uređenja – 1 primjerak
3.
Upravni odjel za prostorno uređenje,
građenje i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske
županije, ispostava Supetar – 1 primjerka
4.
Županijski zavod za prostorno uređenje
Splitsko-dalmatinske županije – 1 primjerak
V
(1)
Plan stupa na snagu osmi dan nakon objave
u Službenom glasniku Općine Milna.
KLASA: 350-01/18-01/15
URBROJ: 2104/03-02/1-19-15
Milna, 27. lipnja 2019. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivo Markusović, v.r.
Članak 1.
(1)
Tekst članka 116. mijenja se i novi glasi:
"(1)
Ovim Planom utvrđuje se obveza izrade
slijedećih planova uređenja užih područja –
urbanističkih planova uređenja (UPU):
1.
UPU "MILNA: CENTAR"
3.
UPU "MILNA: MLIN-GOMILICA"
4.
UPU "MILNA: JUG"
6.
UPU "BIJAKA" - TZ «Bijaka-jug» i TZ
«Bijaka-sjever»
7.
UPU "PASIKE - MAKARAC" - TZ "Brdo"
(Pasike) i izdvojeni dio naselja Milna na Makarcu
8.
UPU "OSIBOVA - LUČICE" - TZ "Lučice" i
izdvojeni dio naselja Milna u Osibovoj
9.
UPU "BOBOVIŠĆA N/M: VALA - JILOVICE"
12.
UPU "LOŽIŠĆA" - naselje Ložišća
13.
UPU "BOBOVIŠĆA" - naselje Bobovišća
15.
UPU "MIHOJ DOLAC" – TZ «Mihoj dolac»
čije su površine obuhvata pregledno prikazane na
kartografskom prikazu br. 3c2: »Uvjeti korištenja i
zaštite prostora – obvezni urbanistički planovi
uređenja (UPU)« u mj. 1:25000, a granice obuhvata
utvrđene na kartografskim prikazima serije 4:
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“Građevinska područja naselja i područja posebnih
uvjeta korištenja” u mjerilu 1:5000 na katastarskoj
podlozi.
(2)
U područjima za koja je ovim Planom
predviđena obveza izrade UPU-a, prije njihovog
donošenja moguća je gradnja novih, rekonstrukcija,
adaptacija, održavanje ili zamjena postojećih
pojedinačnih ili više građevina unutar izgrađenih
dijelova građevinskih područja naselja na građevnoj
čestici u skladu s odredbama ovog Plana te ako se
ne kosi s uvjetima koji proizlaze iz Zakona o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara. Akti za građenje mogu se
izdavati samo za građenje na uređenim građevnim
česticama.
(3)
Svi planovi uređenja užih područja doneseni
prije stupanja na snagu ovog Plana moraju se
uskladiti s ovim Planom te važećim zakonima i
propisima, a omogućuju se njihove izmjene i dopune
odnosno stavljanje izvan snage.
(4)
Područja uz obalnu crtu za koja je propisana
izrada UPU-a zahvaćaju i pomorski dio, pa se UPUom treba utvrditi i razgraničenja na pomorskom
dobru, te uvjeti izgradnje, rekonstrukcije ili uređenja
obala, obalnih šetnica, plaža, luka i drugih planiranih
namjena u tom području.
Članak 2
(1)
Svi ostali članci Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Milna (Službeni
glasnik Općine Milna br. 5/07) ostaju i dalje na snazi.

Na temelju odredbe članka 78. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
68/18 i 110/18) i članka 28. Statuta Općine Milna
("Službeni glasnik Općine Milna" br. 6/10 i 4/14)
Općinsko vijeće Općine Milna na 25. sjednici
općinskog vijeća Općine Milna održane dana 27.
lipnja 2019. godine donosi
ODLUKA
O KOMUNALNOJ NAKNADI
I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukm određuju se:
1. područj zona u Općini Milna u kojima se naplaćuje
komunalna naknada
2. koeficijen zone (Kz) za pojedine zone u Općini
Milna u kojima se naplaćuje komunalna naknada
3. koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se
plaća komunalna naknada
4. rok plaćanja komunalne naknade
5. nekretnine važne za Općine Milna koje se u
potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja
komunalne naknade
6. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim
slučajevima odobrava djelomično ili potpuno
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.
II

NAMJENA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 2.
Komunalna naknada je novčano javno
davanje koje se plaća za održavanje komunalne
infrastrukture.
Komunalna naknada je prihod proračuna Općine
Milna koji se koristi za:
financiranje održavanja i građenja
komunalne infrastrukture
financiranje građenja i održavanja objekata
predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog
sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne
namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti
zgrada u vlasništvu Općine Milna ako se time ne
dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja
komunalne infrastrukture.
III
NEKRETNINE ZA KOJE SE PLAĆA
KOMUNALNA NAKNADA
(1)

Članak 3.
Komunalna naknada plaća se za:
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