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Naručitelj:  
Općina Milna 

Sridnja Kala 1, 21405 Milna 

PREDMET: 

Studija strateške procjene utjecaja na okoliš  

„Urbanističkog plana uređenja područja 

ugostiteljsko - turističke namjene T Osibova - 

Lučice, općina Milna“ DODATAK 3: PRILOZI 

Izrađivač: Zeleni servis d.o.o., Split 

Broj projekta: 14 / 2022 - 1 

Voditelj izrade: 
Marijana Vuković, mag.biol.univ.spec.oecol.  

Mob: 099/296 44 50 

Voditelj izrade 

Glavne ocjene: 

Marijana Vuković, mag.biol.univ.spec.oecol.  

 

Ovlašteni suradnici 

Zeleni servis d.o.o.: 

dr.sc. Natalija Pavlus, mag. biol. 

 

 
Boška Matošić, dipl. ing. kem. teh. 

 
Nela Sinjkević, mag. biol. et oecol. mar. 

 

 
Marin Perčić, dipl. ing. biol. i ekol. mora 

 
Josipa Mirosavac, mag. oecol. 

Ostali suradnici 

Zeleni servis d.o.o.: 

Doris Tafra, mag. oecol. et prot. nat. 

 
Anita Žižak Katavić, mag. oecol. et prot. nat. 

 
Velimir Blažević, bacc. ing. traff  

 
Smiljana Blažević, dipl. iur. 

Direktorica: Smiljana Blažević, dipl. iur. 

Datum izrade: Split, svibanj 2022. 

 

M.P. 
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ZELENI SERVIS d.o.o. – pridržava sva neprenesena prava 

ZELENI SERVIS d.o.o. nositelj je neprenesenih autorskih prava sadržaja ove dokumentacije prema članku 5. Zakona o 

autorskom pravu i srodnim pravima RH („Narodne novine“, br. 111/21). Zabranjeno je svako neovlašteno korištenje ovog 

autorskog djela, a napose umnožavanje, objavljivanje, davanje dobivenih podataka na uporabu trećim osobama kao i uporaba 

istih osim za svrhu sukladno ugovoru između Naručitelja i Zelenog servisa.  
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1.3 Koraci u postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš 

 

KORACI U POSTUPKU SPUO 

1. 
Ishođenje mišljenja nadležnog tijela o obavezi provedbe postupka 

ocjene/strateške procjene utjecaja na okoliš  

2. Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu 

3. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene  

4. Odabir ovlaštenika 

5. Određivanje sadržaja strateške studije 

6. Imenovanje povjerenstva  

7. Izrada strateške studije  

8. Ocjena cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije 

9. Javna rasprava 

10. 
Priprema zahtjeva za mišljenjem nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u 

županiji o provedenom postupku strateške procjene  

11. 

Mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o provedenom 

postupku strateške procjene (prema potrebi uključuje i mišljenje Ministarstva 

gospodarstva i održivog razvoja o prihvatljivosti plana za ekološku mrežu) 

12. Uzimanje u obzir rezultata SPUO prilikom donošenja odluka na prijedlog plana 

13. Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja na okoliš  
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1.4 Pročišćeni tekst Zajedničke odluke o izradi 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“ (objavljena u „Službenom glasniku Općine Milna“, broj 

05/17)) 
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1.5 Mišljenja nadležnog tijela, Upravnog odjela za komunalne poslove, 

komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije  

(KLASA: 351-02/18-03/0077, URBROJ: 2181/1-10/07-18-2 od 24. svibnja 

2018. godine) o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja 

na okoliš 
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1.6 Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš 

Urbanističkog plana uređenja područja ugostiteljsko – turističke 

namjene T2 „Osibova – Lučice“ i s time u vezi Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje T2 „Osibova – 

Lučice“ 
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1.7 Odluka o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš 
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1.8 Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu 

prirode (KLASA: UP/I-612-07/18-71/129, URBROJ: 517-05-2-3-18-4, od 08. 

kolovoza 2018. godine) o potrebi provedbe postupka Glavne ocjene 

prihvatljivosti za ekološku mrežu 
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