
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ STRATEŠKOJ PROCJENI 
UTJECAJA NA OKOLIŠ IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG 

PLANA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 

Izradio: 
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU 

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
u suradnji s: 

UPRAVNIM ODJELOM ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA 
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 

Dubrovnik, kolovoz 2019. 



2  

 

Sadržaj 
Uvod ................................................................................................................. 3 
Odluka o započinjanju postupka strateške procjene .............................................. 3 
Određivanje sadržaja Strateške studije .............................................................. 22 
Izrada Strateške studije .................................................................................... 33 
Ocjena o cjelovitosti i stručne utemeljenosti Strateške studije ............................. 33 
Javne rasprave o Strateškoj studiji i Planu .......................................................... 36 
Glavna ocjena prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu ......................................... 45 
Način na koji su pitanja zaštite okoliša integrirana u Plan .................................... 48 
Način praćenja utjecaja provedbe Plana na okoliš ............................................... 48 
Mišljenje o provedenom postupku strateške procjene utjecaja Plana na okoliš ....... 48 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  

Uvod 
 
Na temelju odredbi članka 63. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne 
novine“, broj 80/13) za Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske 
županije (u daljnjem tekstu: Plan) bilo je potrebno provesti postupak strateške procjene 
utjecaja na okoliš s obzirom da se radi o izmjenama i dopunama plana koji se donosi 
na područnoj (regionalnoj) razini iz područja prostornog planiranja i koji daje okvir za 
provedbu zahvata koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno 
procjeni utjecaja na okoliš. 
 
U skladu s člankom 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“, broj 64/08) (u daljnjem tekstu: Uredba) procjenjivani su vjerojatno 
značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom Plana. Postupak uključuje 
određivanje sadržaja Strateške studije, izradu Strateške studije i ocjenu cjelovitosti i 
stručne utemeljenosti Strateške studije u postupku davanja mišljenja Povjerenstva za 
stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba 
određenih posebnim propisima te mišljenja tijela jedinica lokalne i drugih  tijela, 
informiranje  i sudjelovanje  javnosti sukladno odredbama Uredbe o informiranju i 
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne 
novine“, broj 64/08). 
 

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene 
 
Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša i članka 4. stavka 2. Uredbe, a u skladu s 
odredbama članka 35. i 43. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije", broj: 7/09, 10/10), Župan Dubrovačko-neretvanske 
županije donio je Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš 
Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske (KLASA:351-01/14-01/86, 
URBROJ:2117/1-1-14-5, od 25. studenog 2014.), čime je započeo postupak strateške 
procjene. 
 
U članku 3. navedene Odluke utvrđeno je da će se u okviru strateške procjene utjecaja 
Plana na okoliš provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku 
mrežu prema dobivenom očitovanju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za 
zaštitu prirode, KLASA:612-07/14-57/386, URBROJ:517-07-2-2-14-2, od 12. studenoga 
2014. 
 
U Prilogu I. iste Odluke određen je redoslijed radnji koje će se provesti u postupku 
strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, a u Prilogu II. naveden je popis tijela koja 
su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku strateške procjene 
utjecaja Plana na okoliš slijedom nadležnosti za pojedine sastavnice okoliša radi davanja 
mišljenja o sadržaju Strateške studije i kasnije mišljenja na Stratešku studiju. Odluka 
o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske objavljena je na službenim internetskim 
stranicama Dubrovačko-neretvanske županije (www.dnz.hr).  
 

http://www.dnz.hr/
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Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i 
dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije 
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Određivanje sadržaja Strateške studije

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, u daljnjem 
tekstu: Upravni odjel, je sukladno članku 160. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša, članku 
7. stavku 5. Uredbe, a u vezi s člankom 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti
i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša objavio Informaciju o provedbi postupka 
određivanja sadržaja Strateške studije na internetskoj stranici Dubrovačko-neretvanske 
županije (www.dnz.hr) te na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 
16, u Dubrovniku, u razdoblju od 10. prosinca 2014. do 10. siječnja 2015. Ista sadrži popis 
nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima – sudionika u postupku određivanja 
sadržaja Strateške studije te određuje način davanja prijedloga i mišljenja te način 
informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o donesenoj Odluci o sadržaju Strateške 
studije utjecaja Plana na okoliš.  

Također, sukladno odredbama članka 7. Uredbe, Upravni odjel je zahtjev za dostavu 
mišljenja o sadržaju strateške studije i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi 
u strateškoj studiji, Klasa: 351-03/14-01/68, Urbroj:2117/1-23/1-1-14-6, od 10. prosinca 
2014.  dostavio tijelima određenim posebnim propisima, vezano za područje iz djelokruga 
toga tijela (npr. priroda, zrak, more, tlo, krajobraz, kulturno-povijesna baština, buka, 
otpad i dr.). Tijekom zakonom utvrđenog roka zaprimljena su mišljenja i/ili prijedlozi na 
sadržaj Strateške studije: 
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Pregled mišljenja/očitovanja javnopravnih tijela i javnosti o sadržaju Strateške studije 
procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske 
županije. 
 

MINISTARSTVO OBRANE, 
Uprava za materijalne resurse; Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša (Klasa:350-02/14-01/212, Urbroj:512M3-020201-14-10 od 29. prosinca 2014.); 
U određivanju sadržaja strateške studije potrebno je 
postupiti u skladu s člankom 123., stavak 5. Zakona o zaštiti 
prirode (NN, 80/2013) te je istu potrebno dostaviti na uvid 
i mišljenje. 
PLINACRO d.o.o. 
Klasa:PL-08/5400, Urbroj:KPK/SO-15-12)  
Plinacro planira izgradnju sljedećih magistralnih plinovoda: 
• magistralni plinovod Split-Ploče DN800/75,
• magistralni plinovod Ploče-Dubrovnik DN800/75,
• međunarodni plinovod Dubrovnik-Prevlaka-Dobreč DN800/75
 i međunarodni plinovod Dubrovnik-Trebinje. 
Ministarstvo poljoprivrede (Klasa:350-05/14-01/690, Urbroj:525-11/1071-14-2 od 18. prosinca 
2014.); (Klasa:351-03/14-01/263, Urbroj:525-07/0367-15-2, od 13. veljače 2015.); 
poglavlju određivanja sadržaja potrebno je uvrstiti šume i divljač te sadržaj dopuniti 
podacima koji se odnose na: obilježja područja šuma i šumskog zemljišta i područja 
obitavanja divljači, obilježja utjecaja provedbe prostornog plana na šume i šumsko 
zemljište te divljač, prikaz drugih pogodnosti mogućnosti (varijantnih rješenja) i utjecaja 
varijantnih rješenja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja šuma, šumskog zemljišta i 
divljači, mjere ublažavanja štetnih posljedica provedbe Prostornog plana na ciljeve 
očuvanja stabilnog šumskog ekosustava te očuvanja staništa na kojima obitava određene 
vrste i broj divljači, zaključak o utjecaju Prostornog plana na šumski ekosustav i divljač. Za 
svaki zadani tematski cilj Prostornog plana potrebno je odrediti i razviti niz mjera kao što 
su 
• analizirati negativne utjecaje na šumski ekosustav i stanište divljači
• promicati održivo gospodarenje šumama i lovištima
• analizirati utjecaje klimatskih promjena u kontekstu ublažavanja klimatskih prilika,
elementarnih nepogoda i 
Podatke je potrebno obraditi i prevesti u GIS tehnologiji. U relevantne indikatore potrebno 
je uvrstiti važeće propise iz nadležnosti šumarstva i lovstva. 

MINISTARSTVO KULTURE, 
Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku 
(Klasa:612-08/14-10/0595, Urbroj: 532-04-02-17/9-15-02 od 14. siječnja 2015.); 
U sklopu Strateške studije potrebno je obraditi utjecaj planiranih zona nove izgradnje i 
infrastrukturnih zahvata na kopnu i u obalnom akvatoriju, te zona predviđenih za 
obnovljive izvore energije (koji mogu imati izravan ili posredan utjecaj na zaštićenu 
kulturnu baštinu, pojedinačna nepokretna kulturna dobra, arheološke lokalitete i 
potencijalne arheološke zone). 
DZZP 
(Klasa:612-07/14-42/23, Urbroj: 366-07-4-14-2 od 9. siječnja 2015.); 
Ne može se isključiti mogućnost negativnih utjecaja na ciljane vrste, staništa i cjelovitost 
područja Ekološke mreže RH te je Glavnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu 
u sklopu Strateške studije potrebno obuhvatiti sve zahvate predložene izmjenama plana ali 
i sve nerealizirane zahvate planirane važećim PP Dubrovačko-neretvanske županije koji 
mogu imati utjecaj na ciljane vrste, staništa i cjelovitost područja Ekološke mreže, te 
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sagledati njihove neposredne, posredne i kumulativne utjecaje. 
U Glavnoj ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu posebno treba analizirati sastavnice 
sljedećih sektora: prometni sustav, industrija, rudarstvo, turizam, poljoprivreda, 
ribarstvo i šumarstvo, energetski sustav, vodnogospodarski sustav, komunalna 
infrastruktura, razvoj gradskih i ruralnih 
naselja i izdvojena građevinska područja. 
Također potrebno je analizirati sastavnice za očuvanje bioraznolikosti, georaznolikosti i 
krajobrazne vrijednosti: zaštićena područja (temeljne vrijednosti), evidentirana područja 
(temeljne vrijednosti), ugrožena i rijetka staništa (važni lokaliteti i/ili zone), vrste i njihove 
populacije, s posebnim naglaskom na strogo zaštićene i ugrožene vrste, 
geološka obilježja (lokaliteti i/ili zone važne za georaznolikost) i krajobrazne vrijednosti 
(područja iznimno vrijednih krajobraznih obilježja). Važno je analizirati pojedinačne i 
kumulativne utjecaje na ekološku mrežu, bioraznolikost, georaznolikost i krajobrazne 
vrijednosti za sve nerealizirane zahvate. 
U kontekstu planiranja vjeroelektrana, solarnih elektrana, elektrana na biomasu, elektrana 
na geotermalnu energiju i malih hidroelektrana nije potrebno provoditi posebne analize, 
nego je nužno primijeniti zaključke Strateške studije o utjecaju na okoliš Plana korištenja 
obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije. 
MZOIP, Uprava za zaštitu prirode 
Strateška studija treba sadržavati poglavlje Glavna ocjena prihvatljivosti Izmjena i dopuna 
PP Dubrovačko-neretvanske županije za ekološku mrežu. U poglavlju je 
potrebno sagledati mogući utjecaj provedbe Izmjena i dopuna PP Dubrovačko-neretvanske 
županije na područje Ekološke mreže (ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke 
mreže), potrebno je utvrditi koje od planiranih namjena prostora odnosno zahvata ili grupe 
zahvata mogu imati značajan negativan utjecaj na pojedina područja ekološke mreže 
(preispitivanje i po potrebi revidiranje postojećih rješenja vezanih uz ukidanje, 
preraspodjelu i planiranje gospodarskih zona izvan naselja, te luke nautičkog turizma, 
revidiranje prometnog sustava s naglaskom na cestovni promet, revidiranje ostalih 
infrastrukturnih sustava (energetski, telekomunikacijski, vodnogospodarski), gospodarenje 
otpadom, revidiranje zona za korištenje obnovljivih izvora energije, revidiranje područja 
marikulture i akvakulture, revidiranje istražnih i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina. 
Poglavljem treba sagledati moguće kumulativne utjecaje te treba sadržavati i prijedlog 
mjera ublažavanja utjecaja. Strateškom studijom treba analizirati i ocijeniti utjecaje na 
bioraznolikost i zaštićena područja. Potrebno je analizirati utjecaje ukidanja, preraspodjele 
i planiranja gospodarskih zona s naglasnom na izdvojene ugostiteljsko-turističke i športsko-
rekreacijske zone izvan naselja, te luke nautičkog turizma, revidiranje prometnog sustava 
s naglaskom na cestovni promet, revidiranje ostalih infrastrukturnih sustava: energetskog, 
telekomunikacijskog, vodnogospodarskog, gospodarenja otpadom, revidiranje zona za 
korištenje obnovljivih izvora energije, revidiranje područja marikulture i akvakulture, 
revidiranje istražnih i ekspolatacijskih polja mineralnih sirovina i moguće kumulativne 
utjecaje. 
Strateška studija treba sadržavati i mjere sprječavanja i smanjenja nepovoljnih utjecaja, 
ukoliko se utvrdi da nepovoljni utjecaji na biološku raznolikost, zaštićena područja i 
georaznolikost postoje. 
MZOIP, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora 
(Klasa:351-01/14-01/1281, Urbroj:517-06-1-1-15-2 od 22. siječnja 2015.); 
bez posebnih zahtjeva 
MZOIP, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom 
(Klasa:351-03/14-04/747,Urbroj:517-06-2-1-2-15-3 od 30. siječnja 2015); 
Nemaju posebnih zahtjeva u odnosu na Prilog I. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana 
i programa na okoliš (NN 64/08). 
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MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 
(Klasa:350-01/14-01/34, Urbroj:526-02-02-01/1-14-2 od 19. prosinca 2014.); 
bez posebnih zahtjeva 
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. 
(Broj: 4212-100-2320/14 od 19. 12. 2014.) 
S obzirom da su svi zahvati u nadležnosti HAC-a već uneseni u PP, a HAC nema dodatnih 
zahtjeva za unosom novih koridora autoceste, mišljenja su da nema potrebe za 
obradom podataka vezano za područje djelokruga koje je u nadležnosti HAC-a. 
HRVATSKE CESTE d.o.o. 
(Klasa: 351-01/2014-1/28, Urbroj: 345-211/517-2014-2/TZ od 23. prosinca 2014.); 
Potrebno je dodatno preispitati planirane koridore na području županije, istražiti utjecaj na 
okoliš prometa na postojećoj i planiranoj cestovnoj mreži te obraditi podatke u Strateškoj 
studiji. 
MINISTARSTVO TURIZMA 
(Klasa:351-01/14-03/15, Urbroj: 529-04-14-2 od 18. prosinca 2014.); 
Potrebna je obrada utjecaja novih ugostiteljsko-turističkih zona te luka nautičkog turizma, 
privezišta i sidrišta na okoliš te socio-ekonomsku komponentu razvoja županije, utjecaja 
novih zahvata u energetskom sektoru na okoliš, naročito na krajobraz kao prostorni 
turistički potencijal. 
LD „Muflon“, Potomje 
(od 07. 5.siječnja 2015.) 
Zalažu se za brisanje predloženih lokacija VE Ćućin i Bila ploča, te predlažu da se u sadržaj 
studije uvrsti procjena utjecaja vjetroelektrana na autohtonu i alohtonu floru i faunu. 
Mjesni odbori Trstenik, Pijavičino, Potomje, Donja Banda 
(od 05. siječnja 2015.) 
Predlažu brisanje lokacija VE Ćućin i Bila ploča, lokacija luke nautičkog turizma u Trsteniku. 
Također predlažu: 
U kategoriji poljoprivredno zemljište predlažu procjenu utjecaja vjetroelektrana na razvoj 
ekološke poljoprivrede. 
U kategoriji kulturno-povijesne baštine zemljište predlažu procjenu utjecaja vjetroelektrana 
na zaštićenu povijesnu cjelinu Trstenika, arheološki lokalitet Prnčevu spilju, koja se nalazi 
u neposrednoj blizini predloženog zahvata 
U kategoriji zaštićenih područja predlažu procjenu utjecaja vjetroelektrana na zaštićena 
područja (na području Ćućina i 
Dingača). U kategoriji more predlažu da se utjecaj zahvata ne sagledava samo pod vidom 
mogućeg onečišćenja mora (luku treba sagledati i obzirom na hidro-atmosferske osobitosti 
područja te time izvedivosti i iskoristivosti. Predlažu da se u sadržaj Strateške studije 
procjenjuje utjecaja vjetroelektrana na autohtonu i alohotnu floru i faunu te na razvoj 
obiteljskih turističko-ugostiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. 
GRAD PLOČE 
(Klasa:350-01/14-01/03, Urbroj: 2165-02-15-3 od 09. siječnja 2015.) 
Traže da se istraže sve moguće posljedice eventualne gradnje brane na Neretvi, predvide 
i istraže sve negativne posljedice na neretvansku dolinu koje bi mogle nastati realizacijom 
projekta „Gornji horizonti“, istraži i definira prirodna vrijednost područja samog ušća 
Neretve, procijeni utjecaj balastnih voda na Neretvanski kanal te započne s nadzorom 
brodova koji uplovljavaju u Luku Ploče 
Procjeni utjecaj agrokemikalija kao posljedica intenzivne poljoprivrede koja se odvija na 
vrgoračkom polju, ispita utjecaj procijednih voda odlagališta komunalnog otpada „Lovornik“ 
na izvorište Klokun, more i Baćinska jezera 
MINISTARSTVO ZDRAVLJA  
(Klasa:351-02/14-01/38, Urbroj:534-07-1-1-1/1-15-2 od 25. veljače 2015.); 
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Traže da se uvrsti dio koji se odnosi na buku, sukladno Zakonu o zaštiti od buke kako bi se 
osigurala zaštita  i očuvalo zdravlje ljudi 
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 
Dubrovačko-neretvanske županije 
(Klasa: 351-03/14-01/04, Urbroj: 2117/1-17-15-01 od 16 siječnja 2015.); 
Traže da se navedu sva zaštićena područja i sva područja ekološke mreže te analiziraju 
utjecaji planiranih zahvata i aktivnosti na navedeno. 
Građanska inicijativa „Pravo na zavičaj“ iz Dubrovnika 
(od 09. siječnja 2015.) 
Upozoravaju na problematiku opasnosti od onečišćenja podremnih voda i voda 
Malostonskog zaljeva zbog planirane realizacije županijskog centra za gospodarenje 
otpadom Lučino Razdolje. 
Udruga Za Orebić 
(od 16. veljače 2015.). 
Predlažu da se preispita trasa obilaznice Orebića te obrade varijantna rješenja. 

 
Sukladno članku 8. stavak 3. Uredbe, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju 
strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, Upravni odjel je 
organizirao raspravu o sadržaju Strateške studije, koja je održana 18. prosinca 2014., u 
Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1 u Dubrovniku.  
Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije donesena je 26. ožujka 2015. 
(KLASA: 351-01/14-01/86, URBROJ: 2117/1-23/1-1-15-29). 
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Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog 
plana Dubrovačko-neretvanske županije. 
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Izrada Strateške studije 
 
 

 
U skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Pravilnika o uvjetima za izdavanje 
suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša ("Narodne 
novine" broj 57/10), Stratešku studiju mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i to 
poslova izrade studije o značajnom utjecaju plana i programa na okoliš. U skladu s 
provedenim otvorenim postupkom javne nabave, sklopljen je ugovor o izradi Strateške 
studije o utjecaju Plana na okoliš s trgovačkim društvom DVOKUT ECRO d.o.o., Trnjanska 
37, 10000 Zagreb, u daljnjem tekstu: Ovlaštenik. 
U skladu s člankom 12. Uredbe u propisanom roku Ovlašteniku je dostavljena Odluka 
o sadržaju Strateške studije i nacrt Plana. Ovlaštenik je tijekom izrade Strateške studije 
surađivao s izrađivačem Plana. Podloge za izradu Strateške studije bili su strateški 
dokumenti, program zaštite okoliša, izvješća o stanju okoliša,  o kakvoći zraka, stanju 
šuma i šumskog zemljišta, znanstveni i stručni radovi. 
 

Ocjena o cjelovitosti i stručne utemeljenosti Strateške studije 
 
 

 
U skladu s člankom 13. Uredbe, cjelovitost i stručnu utemeljenost Strateške studije u 
odnosu na utvrđeni sadržaj Strateške studije ocjenjivalo je Povjerenstvo u propisanom 
postupku, koje je osnovano Odlukom o imenovanju Savjetodavnog stručnog 
povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog 
plana Dubrovačko-neretvanske županije na okoliš,  Klasa: 351-01/14-01/68, Urbroj: 
2117/1-23/1-1-15-38, od 14. prosinca 2015. 
Povjerenstvo je održalo 4. sjednice i to: 6. prosinca 2016, 10. siječnja 2017., 17. travnja 
2018. i 10. rujna 2018. O svakoj održanoj sjednici povjerenstva izrađen je zapisnik. 
Na prvoj sjednici povjerenstvo je utvrdilo da strateška studija sadrži nedostatke koje 
je moguće otkloniti u zakonskom roku. U zadanom roku od održavanja sjednice članovi 
Povjerenstva su iznijeli svoje primjedbe usmenim i pismenim putem, od kojih je većina 
prihvaćena i u tom smislu je nadopunjena strateška studija.  
Na drugoj sjednici, sukladno članku 72. Zakona o zaštiti okoliša Povjerenstvo je 
donijelo Mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti strateške studije, a u kasnijim 
sjednicama dopunilo navedeno Mišljenje. 
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Odluka o  imenovanju savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na 
okoliš Izmjena i dopuna  Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije  
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Javne rasprave o Strateškoj studiji i Planu 
 
 

 
Javna rasprava 

Župan Dubrovačko-neretvanske  županije je na temelju članka 15. Uredbe i članka 16. 
i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 
zaštite okoliša 10. siječnja 2017. donio Odluku o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i Strateške studije utjecaja na 
okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije za javnu 
raspravu (Klasa: 350-01/14-01/20, Urbroj: 2117/1-01-17-82), koja je objavljena na 
službenim internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije. 
Poziv na Javnu raspravu o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije objavljena je u dnevnom tisku: 
Slobodna Dalmacija i na  službenim  internetskim  stranicama Dubrovačko-neretvanske 
županije.  
Javna rasprava o Strateškoj studiji i Izmjenama i dopunama Prostornog plana 
Dubrovačko-neretvanske županije održana je u razdoblju od 23. siječnja do 22. veljače 
2017. Tijekom trajanja javne rasprave javnosti i zainteresiranoj javnosti je bio omogućen 
uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Plana, Stratešku studiju i sažetak Strateške studije u 
Dubrovniku, Metkoviću i na Korčuli. 
Javno izlaganje o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog 
plana održano je u Gradu Korčuli u ponedjeljak 30. siječnja 2017. u 10:30 sati, u 
Gradu Metkoviću isti dan u 17:00 sati, a u Gradu Dubrovniku u utorak 31. siječnja 
2017. u 17:00 sati. 
U javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici nadležnog tijela Upravnog odjela za 
prostorno uređenje i gradnju, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode, stručnog 
izrađivača Plana Zavoda za prostorno uređenje DNŽ i izrađivača Strateške studije 
tvrtke Dvokut Ecro iz Zagreba. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i 
dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije mogli su se davati do 
zaključenja javne rasprave na mjestu javnog uvida upisom u Knjigu primjedbi ili su se 
mogli dostaviti putem pošte Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, 
Vukovarska 16, u Dubrovniku. 
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Odl uka o u tvr đivanj u Prij edl oga Izmj ena i d opu na  Prostorn og p lana Dubrovačko-neretvanske 
županije za javnu raspravu 
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Sukladno obvezama Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o prostornom uređenju Nositelj 
izrade dostavio je posebnu pisanu obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima 
određenim u Odluci o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena i 
dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije u kojoj su pozvani da 
dostave pisana mišljenja/očitovanja o Strateškoj studiji i Prijedlogu Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. 
 

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi iskazani u javnoj raspravi 
 

 
U tijeku Javne rasprave pristigle su brojne primjedbe, mišljenja ili prijedloga državnih, 
županijskih tijela, jedinica lokalne samouprave te fizičkih osoba. Sve primjedbe, mišljenja 



39  

i prijedlozi na Plan i Stratešku studiju razmotreni su od strane izrađivača Strateške 
studije i izrađivača Plana te nositelja provedbe strateške procjene te su iste u najvećem 
dijelu usvojene, djelomično usvojene i u manjem dijelu nisu usvojene o čemu je detaljno 
opisano u Izvješću s Javne rasprave Prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana 
Dubrovačko-neretvanske županije objavljenog na službenim internetskim stranicama 
Zavoda za prostorno uređenje DNŽ  

http://www.zzpudnz.hr/LinkClick.aspx?fileticket=hHigUjCpsSI%3d&tabid=59 

Slijedom navedenog izrađen je Nacrt prijedloga II Izmjena i dopuna Plana. Stručni 
izrađivač Izmjena i dopuna Plana je Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-
neretvanske županije. Nacrt prijedloga II Izmjena i dopuna Plana sadrži nove prijedloge 
u odnosu na prethodni prijedlog: planirane ili postojeće (uz proširenje ili smanjenje) zone 
pojedinih namjena, planirane koridore linijskih zahvata, zone i koridore kao trase i lokacije 
u istraživanju. Posljednja Županijska skupština u starom sazivu održana je 20. travnja 
2017., 21. svibnja su održani Lokalni izbori, a prva Županijska skupština u novom sazivu 
održana je 7. srpnja 2017. S obzirom na smjenu vlasti i nove okolnosti, Izvješće je vraćeno 
na razmatranje, te je Nositelj izrade tj. Župan s Upravnim odjelom za prostorno uređenje 
i gradnju Županije pozvao nove gradonačelnike i načelnike općina u kojima se vlast 
izmijenila da se upoznaju s dotadašnjim tijekom izrade Plana kao i sa zahtjevima i 
primjedbama koji su u tijeku javne rasprave i izvan roka došli od institucija, prošlih saziva 
gradova ili općina, tvrtki koje imaju interesa za ulaganjem na području njihovog grada 
odnosno općine te građana osobno. 

Zbog prihvaćenih primjedbi, mišljenja i prijedloga u Javnoj raspravi i nakon iste, došlo je 
do potrebe promjena granica građevinskih područja, a s obzirom na to da se prihvaćenim 
promjenama utječe na vlasničke odnose, to su razlozi da se sukladno članku 104. Zakona 
o prostornom uređenju ponovno provede Javna rasprava. Prihvaćeni prijedlozi, primjedbe 
i mišljenja nisu bili od utjecaja na Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana 
Dubrovačko-neretvanske županije i Odluku o sadržaju Strateške studije pa iste nije 
trebalo mijenjati. Izrađivač Strateške studije je analizirao sve trase i predložene koridore 
te je predložena povoljnija varijanta u odnosu na mogući utjecaj za pojedinu sastavnicu 
okoliša. 

Povjerenstvo je na 3. sjednici održanoj dana 17. travnja 2018. godine u Dubrovniku, 
donijelo novo Mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti Strateške studije. 

Ponovna javna rasprava 
 

Dana 21. svibnja 2018., Župan Dubrovačko-neretvanske županije utvrdio je Prijedlog 
izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije za Ponovnu javnu 
raspravu. Ponovna javna rasprava o Strateškoj studiji i Izmjenama i dopunama 
Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije održana je u razdoblju od 04. lipnja 
2018. do 04. srpnja 2018. Za vrijeme trajanja javnog uvida, održana su javna izlaganja 
na tri lokacije i to 14. lipnja 2018., u Korčuli, istog dana u Metkoviću, te 15. lipnja 2018. 
u Dubrovniku. 
 
 
 
 
 

http://www.zzpudnz.hr/LinkClick.aspx?fileticket=hHigUjCpsSI%3d&tabid=59
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Odluka Župana o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ za Ponovnu 
javnu raspravu te upućivanje na Ponovnu javnu raspravu Prijedloga Plana i Strateške studije 
utjecaja Plana na okoliš („Službeni glasnik DNŽ“, broj 11/18.) 
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Istodobno s javnom raspravom ponovno je upućen poziv tijelima i osobama određenim 
posebnim propisima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 
davanje mišljenja na Prijedlog Plana i Stratešku studiju utjecaja Plana na okoliš.  
Po provedenoj ponovnoj Javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana 
Dubrovačko-neretvanske županije i Strateške studije utjecaja Plana na okoliš, pristigli su 
zahtjevi Hrvatskih cesta za ucrtavanje varijante brze ceste Dubrovnik - zračna luka u Župi 
dubrovačkoj i Konavlima, kao i varijante brze ceste Pelješac. 
Plan se usklađuje i sa zahtjevom HAKOM-a u pogledu samostojećih atenskih stupova. 
Isto je opisano u Izvješću s Ponovne javne rasprave Prijedloga Izmjena i dopuna 
prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, koje je objavljeno u listopadu 2018. 
godine na službenim internetskim stranicama Zavoda za prostorno uređenje DNŽ: 
 
http://www.zzpudnz.hr/LinkClick.aspx?fileticket=iE8Lbk_Gsy4%3d&tabid=719 
 
Prihvaćeni prijedlozi, primjedbe i mišljenja nisu bili od utjecaja  na Odluku  o izradi 
Izmjena i dopuna  Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske  županije,  kao  i  na  Odluku 
o sadržaju Strateške studije pa iste nije trebalo mijenjati, međutim Prijedlog Plana se 
zbog prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u Ponovnoj javnoj raspravi promijenio 
tako da nova rješenja utječu na promjenu granica građevinskih područja i vlasničke 
odnose te se stoga pristupilo izradi novog Prijedloga Plana za Drugu ponovnu javnu 
raspravu. Isto tako 10. rujna 2018. održana je sjednica Povjerenstva za stratešku 
procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske 
županije te je doneseno novo Mišljenje o cjelovitosti u stručnoj utemeljenosti Strateške 
studije s dopunjenim mjerama zaštite okoliša i ublažavanja štetnih posljedica provedbe 
Plana na pojedina područja ekološke mreže. Strateška studija je dopunjena novim 
analizama utjecaja na okoliš (brza cesta Dubrovnik- Zračna luka, 2 varijante dionice trase 
brze ceste na Pelješcu) te dopunjena prema zahtjevima tijela s ponovne javne rasprave 
(MZOE, Hrvatske vode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
DNŽ), prerađeno je poglavlje o klimatskim promjenama i dopunjene mjere, kao i poglavlje 
Glavne ocjene. 
 
Druga ponovna javna rasprava 

 
Odlukom Župana od 17. rujna 2018., utvrđen je Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog 
plana Dubrovačko-neretvanske županije za Drugu ponovnu javnu raspravu (Klasa: 350-
01/14-01/20, URBROJ: 2117/1-01-18-345). Druga ponovna javna rasprava o Strateškoj 
studiji i Izmjenama i dopunama Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije 
održana je u razdoblju od 02. listopada 2018. do 02. studenog 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zzpudnz.hr/LinkClick.aspx?fileticket=iE8Lbk_Gsy4%3d&tabid=719
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Odluka Župana o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ za 2. 
Ponovnu javnu raspravu („Službeni glasnik DNŽ“, broj 16/18.) 
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U tijeku Druge ponovne javne rasprave Prijedlog Plana i Strateška studija bili su izloženi 
na javnom uvidu u Dubrovniku, u Velikoj vijećnici zgrade upravnih tijela Grada Dubrovnika 
i Dubrovačko-neretvanske županije, Pred Dvorom 1. 
Za vrijeme trajanja javnog uvida, održano je javno izlaganje 16. listopada 2018. u 
Dubrovniku. Na izlaganju je naglašeno da se primjedbe mogu odnositi samo na zahvate 
koji su vezani za Drugu ponovljenu javnu raspravu. U Izvješću s Druge ponovljene javne 
rasprave dana su obrazloženja prihvaćanja, djelomičnog prihvaćanja i neprihvaćanja 
primjedbi, kako Izrađivača Plana tako i Ovlaštenika izrade Strateške studije.  
 
Poveznica na Izvješće s Druge ponovne javne rasprave Prijedloga Plana, koje je 
objavljeno na službenim internetskim stranicama Zavoda za prostorno uređenje DNŽ: 
 
http://www.zzpudnz.hr/LinkClick.aspx?fileticket=HLvwj522ZVc%3d&tabid=601 
 
Istodobno s javnom raspravom ponovno je upućen poziv tijelima i osobama određenim 
posebnim propisima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 
davanje mišljenja na Prijedlog Plana i Stratešku studiju utjecaja Plana na okoliš. Nakon 
provedenih javnih rasprava, Upravni odjel je dostavio sva mišljenja, primjedbe i prijedloge 
s javne rasprave, kao i mišljenja tijela i osoba na očitovanje Ovlašteniku izrade Strateške 
studije i Izrađivaču Plana. Ovlaštenik izrade Strateške studije je u suradnji s Izrađivačem 
Plana i Upravnim odjelom obrazložio razloge prihvaćanja, odnosno neprihvaćanja 
razmotrenih mišljenja, primjedbi i prijedloga te je sukladno istima dorađena Strateška 
studija i Prijedlog Plana. 
 
 
 

Glavna ocjena prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu 
 
Glavna ocjena prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu (EM) provodi se temeljem 
očitovanja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode (KLASA: 612-
07/14-57/386; URBROJ: 517-07-2-2-14-2) od 12. studenog 2014.g., ishođenim radi 
racionalizacije postupka, bez provedbe postupka Prethodne ocjene. Glavna ocjena 
prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu provodi se u okviru strateške procjene utjecaja 
Plana na okoliš. Analizom planiranih aktivnosti u odnosu na područja EM zaključeno je 
da se veći broj aktivnosti odvija unutar ili u blizini područja ekološke mreže te je 
provedena detaljna analiza po tipovima zahvata koji se unutar ili oko njih planiraju kao i 
analiza mogućeg kumulativnog utjecaja provedbom svih aktivnosti (uzimajući u obzir i 
postojeće aktivnosti) na pojedino područje EM. 
  
Sukladno mišljenju Uprave za zaštitu prirode Ministarstva (KLASA: 612-07/16-58/393, 
URBROJ: 517-05-2-3-18-32, od 27. prosinca 2018.), a na temelju provedenog postupka 
Glavne ocjene prihvatljivosti Plana te analize mogućih utjecaja Plana utvrđeno je Plan 
prihvatljiv za ekološku mrežu, uz primjenu mjera ublažavanja negativnih utjecaja na 
ekološku mrežu utvrđenih u Strateškoj studiji i Mišljenju i dopunama Mišljenja 
Povjerenstva. 
 
 
 

http://www.zzpudnz.hr/LinkClick.aspx?fileticket=HLvwj522ZVc%3d&tabid=601
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Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za zaštitu prirode (KLASA: 612-
07/16-58/393, URBROJ: 517-05-2-3-18-32, od 27. prosinca 2018.) u postupku Glavne 
ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu 
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Način na koji su pitanja zaštite okoliša integrirana u Plan 

Pregledom Planom planiranih aktivnosti od strane Ovlaštenika te Mišljenjem povjerenstva 
utvrđene su najprihvatljivije varijante pojedinih zahvata, posebno se to odnosi na 
infrastrukturne zahvate varijanti prometnica- brze ceste Osojnik–Karasovići na dijelu oko 
grada Dubrovnika, brze ceste Dubrovnik–Zračna luka te brze ceste na Pelješcu (dionica 
od čvora Brijesta do  D414, Kapetani–Orebić, trajektna luka Orebić-Ston-Zaton Doli), 
županijske ceste na Korčuli dionica Brna – Smokvica, trase Riđica-Mravinjac-Mrčevo-
Kliševo-Gromača-Ljubač-Osojnik, koridori u istraživanju brze ceste Čilipi-Karasovići kao i 
varijante lokacije za obradu mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada 
Dubrovnika, lokacije a zračnu luku Lastovo, interventni heliodrom za Grad Metković te 
heliodrom za otok Mljet. Mjere zaštite okoliša koje su ugrađene u Stratešku studiju 
postaju sastavni dio provedbenih odredbi Plana, uzevši u obzir osim Mišljenja 
povjerenstva i predložene mjere tijela s posebnim ovlastima prikupljenih tijekom javne 
rasprave.  

Način praćenja utjecaja provedbe Plana na okoliš 

S obzirom na to da je Zakonom o zaštiti okoliša propisan način praćenja pojedinih 
sastavnica okoliša u sklopu izrade Izvješća o stanju okoliša, ukoliko se kroz izradu 
navedenog izvješća prepoznaju novi okolišni problemi uzrokovani provedbom Plana, bit 
će potrebno ponovno ažurirati Plan.  

Mišljenje o provedenom postupku strateške procjene utjecaja 
Plana na okoliš 

Na temelju odredbi članka 71. Zakona o zaštiti okoliša te članka 18. Uredbe, u postupku 
provedbe strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, nositelj izrade Plana prije 
upućivanja prijedloga Plana u postupak donošenja, obvezan je o provedenoj strateškoj 
procjeni Plana pribaviti mišljenje ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša. Sukladno 
navedenom Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo mišljenje Klasa: 351‐03/18‐
01/895, Urbroj: 517‐03‐1‐1‐19‐2 od 3. siječnja 2019 . da je  postupak  strateške  procjene 
utjecaja  Plana  na  okoliš  proveden sukladno propisima zaštite okoliša. 
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Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Klasa: 351‐03/18‐01/895, Urbroj: 517‐03‐
1‐1‐19‐2 od 3. siječnja 2019.) o povedenom postupku strateške procjene utjecaja Plana na 
okoliš 
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