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Ministarstvo gospodarstva i održivograzvoja na temelju odredbi članka l60. stavak 1. i članka
162. Zakona o zaštiti okoliša (,,Narodne novine", broj 80/13, 153lI3,78lI5,I2l18 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 64108) objavljuje

INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava javne
vodoopskrbe i sustava javne odvodnje aglomeracije Split i Solino Splitsko-dalmatinska

zupanua

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

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
su odredbe članka 78. stavka I. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24.,25.,26. i 27.

Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (,,Narodne novine", broj 61114 i 3ll7, u daljnjem
tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 32. Postrojenja za obradu otpadnih voda
kapaciteta 50.000 ES (ekvivalent stanovnika) i više s pripadajućim sustavom odvodnje Priloga
I. Uredbe, točki 9.1 . Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste,

groblja, krematoriji, nove stambene zone, komplelrsi sportske, kulturne, obrazovne namiene i
drugo), točki 9.12. Svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i
isušivanje morskog dna te izgradnja građevina u i na moru duljine 50 m i više i točki 13.

Izmjena zahvata iz Priloga I. i il. 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 zahvatana okoliš. osim navedenog' člankom 27. stavkom l. Zakona o zaštiti prirode
(,,Narodne novine", broj 80/13, I5lI8,I4lI9 i I27l19), utvrđeno je da se zazahvate zakoje 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.
Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata sustava javne
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vodoopskrbe i sustava javne odvodnje aglomeracije Split i Solin za koje su provedeni postupci
procjene utjecaja na okoliš odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te izdana
rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa
praćenja stanja okoliša (KLASA: UP/I 35l-03115-02161; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-26 od28.
srpnja 2016.).

Nositelj zahvataje VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT, Biokovska 3, Split.

Lokacija zahvata je u Splitsko-dalmatinskoj Županiji na području Grada Splita, Grada Solina,
općine Dugopolje, općine Klis i općine Podstrana.

Sažeti opis zahvata
Izmjene zahvataza koji je izdano rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš odnose se na sustav
vodoopskrbe odnosno na izmjenu lokacije i povećanje volumena planirane vodospreme VS
Korešnica kao i izbacivanje hidrostanice HS Korešnica u Gradu Solinu s izmjenom kapaciteta
CS Korešnica u Gradu Splitu i na izmjenu trase priključnog cjevovoda. Yezano za sustav
odvodnje izmjene se odnose na:

i. Izmjenu lokacije nove CS Bilaja u općini Podstrana
z. Izmjenu lokacije CS Kurtovići i trase pripadajućih cjevovoda na području općine Klis
3. Izmjena dijela trase kolektora ,,kanal Put Pazdigrada=' na području Pazdigrada u Gradu Splitu
4. Dodatni zaštitni objekti plaže u Duilovu na početnoj dionici nasipa zapolaganje cjevovoda spoja

sustava odvodnje juŽnog sliva na UPOV Stupe na području Grada Splita
5. Izmjene na cjevovodima na završnom dijelu trase spoja sustava odvodnje južnog sliva na UPOV

Stupe odnosno produljenje tlačnog cjevovoda CS Šine i izgradnja gravitacijskog cjevovoda u
Mosorskoj ulici do UPOV-a Stupe

6. Izgradnja dodatnih priključnih kolektora sekundarne kanalizacijske mreže, zamjena i
izmještanje postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda i izgradnja kabelske kanalizacije u naselju
Srinjine na području Grada Splita

Izmjena zahvata na sustavu javne odvodnje neće dovesti do promjena u kapacitetu UPoV-a
Stupe kao ni do promjena stupnja pročišćavanja.
Planirane izmjene detaljno su opisane u Elaboratu zaštite okoliša kojeg je u listopadu 2022.
izradio ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba. a koji je objavljen uZ ovtl Informaciju
na intemetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održiv og razv oja.

Sažeti opis postupka
Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju 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 ilili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti,
Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak
procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:
1. Ministarstvo gospodarstva iodrživog razvoja, Uprava zazaštitu 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 Split
5. Grad Solin
6. općina Dugopolje
7. općina Klis
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8. općina Podstrana

Način očitovanja javnosti na informaciju
Javnost i zainteresirana javnostmoŽe 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, Zagteb,u roku od 30 dana od dana objave ove informacije'
pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka
Ministarstvo gospodarstva i odrŽivog razvoja objavit će na svojim internetskim stranicama
(trttp s : llmineof . gov. hr) rj ešenj e dones eno povodom predmetno g zahtjev a.
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