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Zagreb, 17. ožujka 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 
162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i 
članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 
javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat proširenja 
vodoopskrbnog podsustava Rudine u naselju Kaštel Novi te dogradnje sustava 
vodoopskrbe i odvodnje u naselju Kaštel Kambelovac, Grad Kaštela, Splitsko-

dalmatinska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 
Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. 
Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem 
tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. Zahvati urbanog razvoja (sustavi 
odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ... i drugo), a u vezi s točkom 13. Izmjena zahvata iz Priloga I.
i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan 
utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u 
postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II. Uredbe, Ministarstvo 
gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata 
na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne 
novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena 
provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti 
za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za sustav odvodnje 
otpadnih voda i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Kaštela-Trogir proveden 
je postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš 
(KLASA: UP/I 351-02/02-06/0013; URBROJ: 531-05/2-02-NM-03 od 28. kolovoza 2002. 
godine) uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Zatim
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je  za rekonstrukciju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kaštela-  
Trogir proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i izdano Rješenje 
(KLASA: UP/I 351-03/11-08/117; URBROJ: 517-06-2-1-2-12-10 od 29. lipnja 2012. godine) 
da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Nakon toga je za 
izmjenu sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kaštela- 
Trogir proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i izdano je Rješenje 
(KLASA: UP/I 351-03/16-08/314; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-8 od 23. ožujka 2017. godine) 
da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu 
prihvatljivosti za ekološku mrežu, uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa 
praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira proširenje 
vodoopskrbnog podsustava na području predjela Rudine u naselju Kaštel Novi te dogradnju 
sustava vodoopskrbe i odvodnje te njemu gravitirajućih kolektora na području naselja Kaštel 
Kambelovac, u gradu Kaštela.

Nositelj zahvata je Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, 21000 Split.

Lokacija zahvata je područje grada Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija.

Sažeti opis zahvata
Predmetni zahvat obuhvaća gradnju vodospreme Rudine II  zapremine 500 m3 s pripadajućim 
tlačno-gravitacijskim cjevovodom ukupne duljine od oko 755 m na području predjela Rudine 
u naselju Kaštel Novi te izgradnju mreže vodoopskrbnih cjevovoda V-144 ukupne dužine od 
oko 1,19 km, izgradnju odvodnje sanitarnih otpadnih voda kolektora F-144 i njemu 
gravitirajućih kolektora ukupne dužine od oko 1,34 km na području istočno od korita Sibovica, 
u naselju Kaštel Kambelovac. Planirani sustav odvodnje spojit će se na postojeći UPOVDivulje 
kapaciteta 100.000 ES na kojem neće biti izmjena te je kapacitiran za prihvat otpadnih voda 
područja zahvata. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je  u studenom 
2021. izradio, a u ožujku 2022. dopunio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, objavljenom 
uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka
Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš 
dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba 
određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan 
utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba 
određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S te mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li 
potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za 
ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima -  sudionici u postupku:
1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, 

infrastrukturu i investicije
4. Grad Kaštela

Način očitovanja javnosti na informaciju
Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene 
utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i 
održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, 
pozivom na gornju klasu.
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Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavit će na svojim intemetskim stranicama 
(https://mingor.gov.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.
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