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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne novine'' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispr. i 123/17), članka 4. Odluke o
kriterijima, mjerilima i postupku dodjele gradskih prostora na korištenje udrugama
(„Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 16/19) i članak 47. Statuta Grada
Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18),
gradonačelnik Vrgorca dana 24. prosinca 2019. godine donosi
ZAK LJUČAK
o raspisivanju i objavi natječaja za dodjelu gradskih prostora
na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata
od interesa za Grad Vrgorac

PREDMET NATJEČAJA
Grad Vrgorac raspisuje javni natječaj za dodjelu gradskih prostora u vlasništvu
Grada Vrgorca na korištenje udrugama koje provode programe i projekte od interesa
za Grad Vrgorac na rok od pet (5) godina.
Udruge, sukladno ovom Natječaju, mogu se prijaviti za sljedeće gradske prostore:

Red.
br.

1.

Adresa
Ulica Hrvatskih
velikana 2.,
21276 Vrgorac

Površina u m2

Položaj u
zgradi

Mjesečna naknada
po m2

6,5

prizemlje

5,00 kn

SADRŽAJ PRIJAVE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prijava se podnosi isključivo na obrascu prijave na javni natječaj, koji je sastavni dio
natječaja (Prilog 1), a uz prijavu se prilaže:
Izvadak iz matičnog registra u koji je organizacija upisana;
Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a);
Popis članova;
Ispunjeni obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe da je pravna
osoba podmirila sve dospjele financijske i druge obveze koje proizlaze iz njezinih
ugovornih odnosa s trećima (Prilog 2);
Izvornik ili ovjerena preslika potvrde Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih
davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od
objave javnog natječaja;
Potpisani i ovjereni obrazac izjave o financiranim projektima ili programima
organizacije kada se oni financiraju iz proračuna Grada Vrgorca i/ili drugih javnih
izvora (Prilog 3);
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7. Preslika financijskog izvješća za prethodnu godinu (za obveznike dvojnog
knjigovodstva) odnosno presliku knjige prihoda i rashoda (za obveznike jednostavnog
knjigovodstva);
8. Izvod iz matične knjige radnika (evidencija o zaposlenim radnicima), ako organizacija
civilnoga društva zapošljava radnike na temelju ugovora o radu ili ugovora o djelu;
9. Ispunjeni obrazac izjave o partnerstvu (u slučaju namjere korištenja nekretnine u
partnerstvu s jednom ili više organizacija civilnog društva) potpisan od strane svake
partnerske organizacije (Prilog 4);
10. Izvornik ili ovjerena preslika Uvjerenja da se protiv udruge te protiv fizičke osobe
ovlaštene za njeno zastupanje ne vodi kazneni postupak, koje izdaje nadležni sud, ne
starije od 6 mjeseci od dana objave javnog natječaja;
11. Dokaz o uredno predanom izvješću o volontiranju u prethodnoj godini (predaje se
nadležnom ministarstvu), ukoliko je izvješće podneseno.
Prijava i svi obrasci moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i
ovjereni pečatom udruge.
Prostori u vlasništvu Grada Vrgorca mogu se dodijeliti na korištenje udruzi koja udovoljava
sljedećim kriterijima:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

upisana je u Registar udruga RH ili u drugi odgovarajući registar t e i m a t i
registrirano sjedište na području Grada Vrgorca;
upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
provodi programe i projekte od interesa za Grad Vrgorac;
ima organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu svojih aktivnosti;
pravodobno i u cijelosti ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o
financiranju iz proračuna Grada Vrgorca i drugih javnih izvora;
protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje, ne vodi se kazneni postupak
i nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo definirano Uredbom o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15);
vodi uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisima o
računovodstvu neprofitnih organizacija;
aktivnosti udruge se moraju provoditi na području Grada Vrgorca;
ako udruga namjerava prostor koristiti u suradnji/partnerstvu s drugom/drugim
udrugom/udrugama , partnerska udruga mora također ispunjavati uvjete iz ovog članka.

PROVEDBA NATJEČAJA
Dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se na internetskim stranicama Grada Vrgorca,
www.vrgorac.hr.
Javni natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama.
Prijave se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu:
GRAD VRGORAC, Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, Tina
Ujevića 8., 21276 Vrgorac, s naznakom „za dodjelu prostora udrugama- ne
otvaraj“preporučeno poštom ili osobnom predajom na protokol Gradske uprave Grada Vrgorca.
Prijave bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene na protokolu Gradske uprave Grada
Vrgorca najkasnije do 03. siječnja 2020. godine do 12:00 sati.
Neće se razmatrati:
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a) nepravodobne ponude;
b) nepotpune ponude;
c) ponude onih ponuditelja koji ne udovoljavaju ostalim uvjetima natječaja.
Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) ima pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu i pravo poništiti natječaj u bilo
koje vrijeme prije potpisivanja ugovora o korištenju nekretnine, što se odnosi i na
vremensko razdoblje nakon prihvata ponude, bez obrazloženja i bez odgovornosti prema
ponuditeljima za bilo kakvu štetu, troškove i sl.
BODOVANJE
Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na javni natječaj za određeni gradski prostor
radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad vrgorac boduju se na temelju sljedećih
kriterija:
Tablica 1.
R.br.
Godine aktivnog djelovanja
1.
do 3 godine aktivnog djelovanja
2.
od 3 godine aktivnog djelovanja do 6 godina aktivnog
djelovanja
3.
od 6 godina aktivnog djelovanja pa nadalje
Tablica 2.
R.br.
1.
2.
3.

Broj zaposlenika na neodređeno ili određeno vrijeme
1
od 2 do 3
4 i više

Broj bodova
1
2
3
Broj bodova
1
2
3

Tablica 3.
R.br.
Broj članova i volontera
Broj bodova
1.
do 20
1
2.
od 21 do 50
2
3.
51 i više
3
(Svaki navedeni broj članova mora biti vidljiv iz prijave na natječja. Izvješće o volontiranju koje
se prilaže izrađuje se temeljem pravilnika o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora
volontiranja)
Tablica 4.
R.br. Ostvarivanje financijske potpore za projekt i/ili programe Broj bodova
1.
iz EU fondova
6
2.
iz državnog proračuna
5
3.
Iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije
4
4.
iz proračuna Grada Vrgorca
3
5.
Iz poslovnog sektora
2
(U Izjavi prijavitelja navode se potpisani ugovori, naziv projekta i iznos dodjeljenih sredstava ili
odluke donatora s istim podacima te drugi dokazi iz kojih je vidljivo ostvarenje financijske
potpore za projekt i/ili program sukladno tablici 4.. U slučaju većeg broja financiranih projekata
i/ili programa u pojedinoj kategoriji donatora, broj bodova se množi s brojem financiranih
projekata i/ili programa u toj kategoriji. Prije zaključivanja Ugovora o dodjeli gradskog prostora
na korištenje mogu se tražiti na uvid dokazi o financiranju radi provjere istinitosti Izjave
prijavitelja).
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Tablica 5.
R.br.
Ostvarena priznanja, nagrade i sl.
1.
međunarodna
2.
državna
3.
nagrada Grada Vrgorca
4.
strukovna nagrada
Tablica 6.
R.br. Projektne aktivnosti od interesa za opće dobro provedene
u posljednjih 12 mjeseci na području Grada Vrgorca
1.
do 3 održana javna događanja u vlastitoj organizaciji
(okrugli stol, javna tribina, radionica, natjecanje, sajam,
festival i sl.)
2.
više od 3 održana javna događanja u vlastitoj organizaciji
(okrugli stol, javna tribina, radionica, natjecanje, sajam,
festival i sl.)
Tablica 7.
R.br.
Broj partnerskih organizacija civilnog društva s kojima se
planira zajednički koristiti dodjeljeni prostor
1.
1
2.
2
3.
za svaku partnersku organizaciju iznad dvije dodatno
Tablica 8.
R.br.
1.
2.
3.

Prethodno ulaganje vlastitih sredstava u prostor - u
prethodnih 4 godine
do 10.000,00 kuna
od 10.001,00 kune do 25.000,00 kuna
više od 25.001,00 kune
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Broj bodova
6
4
2
2

Broj bodova
3
6

Broj bodova
3
5
1

Broj bodova
1
3
5

Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog liste prvenstva
za dodjelu gradskog prostora na korištenje.
Ukoliko dva ili više podnositelja prijava imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva
ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju broja zaposlenika na
određeno i neodređeno vrijeme.
Ukoliko i prema kriteriju iz prethodnog stavka ovog članka dva ili više podnositelja
prijave imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj podnositelj koji je
ostvario više bodova po kriteriju broja provedenih projektnih aktivnosti u protekle dvije godine.
Namjera korištenja prostora u partnerstvu s ostalim udrugama potvrđuje se izjavom, koja
se prilaže uz prijavu na natječaj za dodjelu prostora na korištenje, potpisanom od svih
partnertskih udruga (Prilog 4). Zahtjev za dodjelu jednog prostora, koji planira koristiti više
udruga u partnerstvu, podnosi samo jedna od udruga, koja smatra da na natječaju može
ostvariti navjeći broj bodova sukladno navedenim kriterijima.
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Odluku o dodjeli na korištenje prostora udrugama donosi gradonačelnik na prijedlog
Povjerenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama.
Na listu prvenstva, kao i na odluku o dodjeli na korištenje prostora, ne može se uložiti
prigovor.
Prijavitelj koji je ostvario najveći broj bodova za pojedini prostor, sukladno odluci
gradonačelnika o dodjeli na korištenje prostora udrugama, sklapa s Gradom Vrgorcem ugovor
o korištenju nekretnine, na razdoblje od 5 (pet) godina. U slučaju da isti ne pristupi
sklapanju ugovora, ugovor će se sklopiti sa sljedećim prijaviteljem s liste prvenstva.
Za vrijeme trajanja ugovora, Grad Vrgorac može nadzirati ispunjavanje kriterija za dodjelu
prostora, namjensko korištenje prostora te ispunjavanje drugih uvjeta i obveza preuzetih
Odlukom o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele gradskih prostora na korištenje udrugama
(„Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 16/19) i Ugovorom. U tu svrhu Grad Vrgorac ima
pravo od korisnika zatražiti uvid u dokumentaciju, pregledati prostor te od drugih osoba
prikupljati obavijesti o korištenju prostora.
KLASA: 372-03/19-01/08
URBROJ: 2195/01-08-04/10-19-1
Vrgorac, 24. prosinca 2019. god
GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.

_______________________________________________

IZVIJEŠĆE
o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca

1. PROVEDBA POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VRGORCA
Sukladno odredbi članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br.
80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, dalje u tekstu Zakon o zaštiti okoliša) za
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu IDPPU) Grada Vrgorca
proveden je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
Postupak u bitnom uključuje: donošenje odluke o započinjanju postupka strateške
procjene, odabir ovlaštenika za izradu strateške studije, određivanje sadržaja strateške
studije, imenovanje povjerenstva, izradu strateške studije, mišljenje/ocjena
povjerenstva o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti Studije, javnu raspravu i javno
izlaganje o strateškoj studiji i prijedlogu Plana, postupak davanja mišljenja tijela i/ili
osoba određenih posebnim propisima, ishođenje mišljenja Upravnog odjela za
komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske
županije o provedenom postupku i informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
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Odluka o provođenju postupka strateške procjene
Na temelju odredbi članka 66. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 5. stavka 2.
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš Gradonačelnik Grada
Vrgorca donio je Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja IDPPU
Grada Vrgorca dana 08. travnja 2019. (KLASA: 351-03/17-01/06, URBROJ: 2195/01-0804/16-19-5) čime je započeo postupak strateške procjene.
U prilogu I. navedene Odluke utvrđen je redoslijed radnji koje će se provesti u postupku
strateške procjene, a u prilogu II. naveden je popis tijela koja su prema posebnim
propisima dužna sudjelovati u postupku strateške procjene 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 Plana na okoliš objavljena je na internetskim stranicama Grada Vrgorca.
Određivanje sadržaja Strateške studije

U roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o započinjanju postupka strateške procjene, poslan
je Zahtjev za izdavanje sadržaja strateške studije javnopravnim tijelima (ukupno 21 tijelo) koja
sudjeluju u postupku te im je ostavljen rok za očitovanje u trajanju od 30 dana, a također je
objavljena i Informacija o provedbi postupka strateške procjene koja sadrži poziv javnosti i
zainteresiranoj javnosti da dostavi svoja mišljenja i prijedloge o sadržaju strateške studije
(KLASA: 351-03/17-01/06, URBROJ: 2195/01-08-04/16-19-6), sve sukladno članku 8. i članku
9. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i čl. 12. Uredbe o
informiranju javnosti i zainteresirane javnosti („Narodne novine“ broj 64/08).
U prostorijama Grada Vrgorca održan je konzultativni sastanak 23. travnja 2019. radi
usklađivanja mišljenja i određivanja konačnog sadržaja strateške studije na kojem su bili
prisutni predstavnici Grada, ovlaštenika i predstavnici izrađivača Plana. Sastanku su
prisustvovali i predstavnici tvrtke Komunalno d.o.o. te predstavnik Grada Ploča.
Gradonačelnik Grada Vrgorca donio je temeljem članka 11. Uredbe, Odluku o sadržaju strateške
studije procjene utjecaja na okoliš ID PPU Grada Vrgorca dana 20. svibnja 2019. (KLASA: 35103/17-01/06, URBROJ: 2195/01-08-04/16-19-23).

Odabir ovlaštenika
Za izradu studije strateške procjene odabrana je tvrtka ovlaštena za stručne poslove
zaštite okoliša Zeleni servis d.o.o. iz Splita.
Izrada Strateške studije
U skladu sa člankom 12. Uredbe, u propisanom roku, ovlašteniku je dostavljena Odluka o
sadržaju Strateške studije i nacrt Plana. Ovlaštenik je tijekom izrade studije surađivao sa
izrađivačem Plana.
Ocjena cjelovitosti i stručne utemeljenosti Strateške studije

Gradonačelnik Grada Vrgorca je, sukladno čl. 14. Uredbe donio Odluku o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za stratešku procjenu (KLASA: 351-03/17-01/06 , URBROJ: 2195/01-08-04/1619-24 od 21. svibnja 2019.). Sjednica Povjerenstva za stratešku procjenu održana je dana 17.
lipnja 2019. u prostorijama Grada Vrgorca. Stručno Povjerenstvo zaključilo je da je strateška
studija cjelovita i stručno utemeljena.

Javna rasprava o Strateškoj studiji i prijedlogu Plana

Na osnovu Mišljenja Povjerenstva od 02. rujna 2019. (KLASA:351-03/17-01/06,
URBROJ:2195/01-08-04/06-19-32), a u skladu s člankom 23. Uredbe Gradonačelnik je donio
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Odluku o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš i prijedloga ID PPU Grada
Vrgorca u javnu raspravu (KLASA:351-03/17-01/06, URBROJ:2195/01-08-04/06-19-33 od
03.09.2019.).
U svrhu provedbe postupka javne rasprave Grad Vrgorac je dana 06.09.2019. godine Obaviješću
(KLASA:351-03/17-01/06 URBROJ:2195/01-08-04/06-19-34) na internetskim stranicama
Grada Vrgorca te u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ izvijestio javnost o datumu početka i
završetka javne rasprave, mjestima i vremenu (adresa i radno vrijeme) u kojem je omogućen
javni uvid, o mjestu, datumu i vremenu kada će se održati javno izlaganje te o načinu na kojem će
javnosti i zainteresirana javnost dostavljati pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe o predmetu
javne rasprave.
Javna rasprava provedena je u razdoblju od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. rujna 2019. do
16. listopada 2019. Za vrijeme trajanja javne rasprave, uvid u Stratešku studiju i prijedlog ID PPU
Grada Vrgorca mogao se izvršiti svakim radnim danom od 09.00 do 15.00 sati u prostorijama
gradske uprave Grada Vrgorca i internetskim stranicama Grada Vrgorca.
Javno izlaganje o Strateškoj studiji i prijedlogu ID PPU Grada Vrgorca održano je dana 01.
listopada 2019. u prostorijama Grada Vrgorca. Za vrijeme trajanja javne rasprave, prijedlozi,
mišljenja i primjedbe javnosti mogli su se upisati u knjigu primjedbi izloženu na mjesto javnog
uvida, a pisane primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave mogle su se uputiti i poštom na
adresu Grada Vrgorca, a također i elektronskom poštom.
Tijekom trajanja javne rasprave u knjigu primjedbi nije upisano niti jedno mišljenje, primjedba
ni prijedlog, a Grad Vrgorac nije zaprimiio niti jedno pisano mišljenje, primjedbu ni prijedlog.
U skladu sa člankom 23. Uredbe, istodobno sa stavljanjem predmetne Studije i predmetnog ID
PPU Grada Vrgorca u javnu raspravu, Grad Vrgorac je zatražio mišljenje nadležnih tijela koja
sudjeluju u postupku. Tijekom javne rasprave zaprimljena su mišljenja od strane sljedećih
javnopravna tijela:

-HOPS Hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, priključenja,
izgradnju i upravljanje imovinom, mišljenje od 03. listopada 2019. (BROJ: 32-5052/2019
S.C.) u kojem je u bitnom navedeno da je potrebno izvršiti preformulaciju određenog
dijela teksta koji se odnosi na gubitke u distribuciji električne energije;
-Hrvatske šume d.o.o., mišljenje od 04. listopada 2019. (KLASA: ST-06-09-3382, URBROJ:
15-00-06/03-19-43) u kojem je u bitnom navedeno da je potrebno izmjestiti Poslovnu
zonu Dragljane (K2, 3) koja se planira u G.J. Kozica odjel/odsjeka 57a budući bi
planirana aktivnost prouzročila značajan i destruktivan negativan utjecaj na šume;
-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, mišljenje od 07.
listopada 2019. (KLASA: 351-03/19-01/0000097, URBROJ: 374-24-1-19-7) u kojem je u
bitnom navedeno da je studija strateške procjene na zadovoljavajući način obradila
područje vodnoga gospodarstva i na nju se može dati pozitivno mišljenje;
-Ministarstvo kulture, Upravan za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Imotskom mišljenje od 01. listopada 2019. (KLASA: 612-08/19-10/0164, URBROJ: 53204-02/18/01-19-05) u kojem je u bitnom navedeno da je potrebno dodati još tri
kulturna dobra čija se zaštita dogodila u međuvremenu;
-Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne
zaštite Split, Služba inspekcijskih poslova, mišljenje od 30. rujna 2019. (KLASA: 21402/19-03-179, URBROJ: 511-01-368/1-19-2-M.D.) u kojem je u bitnom navedeno da se
potrebno pridržavati svih propisanih mjera zaštite od požara;
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-Općina Zagvozd, mišljenje od 20. rujna 2019. (KLASA: 350-03/19-01/66, URBROJ:
2129/06-02-19-02) u kojem je u bitnom navedeno da nema primjedbi na studiju
strateške procjene niti na IDPPU Grada Vrgorca;
-Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
Splitsko-dalmatinske županije, mišljenje od 15. listopada 2019. (KLASA: 351-02/1902/0098, URBROJ: 2181/1-10/14-19-0002) u kojem je u bitnom navedeno da su svi
utjecaji na sastavnice okoliša i prirodu obrađeni sukladno zakonskoj regulativi i na
odgovarajući način te nema posebnih zahtjeva vezano za zaštitu okoliša i prirode.
Nakon provedene javne rasprave Grad Vrgorac je sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne
rasprave svih sudionika dostavio na očitovanje ovlašteniku izrade strateške studije tvrtki Zeleni
servis d.o.o. kao i izrađivaču prijedloga ID PPU Grada Vrgorca tvrtki Urbos d.o.o. iz Splita.
Svojim očitovanjem ovlaštenik tvrtka „Zeleni servis“ d.o.o. iz Splita predložio je konačne mjere
zaštite i program praćenja stanja okoliša vezano za ID PPU Grada Vrgorca te iznijela zaključak da
su temeljem procijenjenih utjecaja, definirane mjere koje proizlaze iz specifičnosti procijenjenih
utjecaja za pojedine projekte, a kojih mjera se preporuča pridržavati tijekom daljnje izrade
projektne dokumentacije.
Na osnovu izdanih mjera zaštite i programa praćenja stanja okoliša tvrtka Urbos d.o.o. iz Splita
izradila je nacrt konačnog prijedloga ID PPU Grada Vrgorca.

Mišljenje Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i
zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije
Na temelju odredbi članka 71. Zakona o zaštiti okoliša te članka 18. Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja plana i programa na okoliš u postupku provedbe strateške procjene,
prije upućivanja prijedloga Plana u postupak donošenja, obavezno je o provedenoj
strateškoj procjeni toga Plana, pribaviti mišljenje nadležnog tijela, u ovom slučaju
Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša.
Sukladno navedenom Grad Vrgorac je zatražio mišljenje kako je postupak strateške
procjene utjecaja Plana na okoliš proveden sukladno propisima zaštite okoliša.
Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
Splitsko-dalmatinske županije donio je Mišljenje da je Grad Vrgorac postupak strateške
procjene proveo sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj
80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 11818/) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) od 11. studenog 2019.
(KLASA: 351-02/19-02/0107, URBROJ: 2181/1-10/14-19-0002).
2. SAŽETI PRIKAZ NAČINA NA KOJI SU PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA I EKOLOŠKE
MREŽE INTEGRIRANA U PLAN
Pitanja zaštite okoliša i ekološke mreže postala su dio ID PPU Grada Vrgorca kroz
procjenu utjecaja planiranih aktivnosti na okoliš te prijedlog mjera zaštite okoliša. Mjere
zaštite okoliša postale su sastavni dio ID PPU Grada Vrgorca te su okvir za planirane
aktivnosti i zahvate u prostoru.
3. SAŽETI PRIKAZ NAČINA NA KOJI SU REZULTATI STRATEŠKE STUDIJE,
MIŠLJENJA TIJELA I/ILI OSOBA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA
JAVNOSTI UZETI U OBZIR ODNOSNO RAZMOTRENI PRI DONOŠENJU ODLUKE
O USVAJANJU PLANA
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U skladu sa člankom 23. Uredbe, istodobno sa stavljanjem predmetne Studije i
predmetnog ID PPU Grada Vrgorca u javnu raspravu, Grad Vrgorac je zatražio mišljenje
nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku. Tijekom javne rasprave zaprimljena su
mišljenja od strane sedam javnopravnih tijela te su uzeta u obzir u strateškoj studiji.
Tijekom javne rasprave zaprimljene su primjedbe zainteresirane javnosti kako slijedi:
Red
ni
Bro
j

Predlag
atelj

Adre
sa

Nasel
je

Katasta
rska
Općina

Katasta
rske
Čestice

Površ Prijedlog
ina
(ha)

1.

Dražen
Jelaš

Draglj Draglj Dragljan
ane
ane
e
88,
Draglj
ane

2243/1

0,02

Uvrštenje k.č
u građevinsko
područje uz
izbacivanje
k.č. 2186 k.o.
Dragljane iz
građevinskog
područja.

2.

Ante
Raos

Škulja Vrgor
1,
ac
Vrgor
ac

Vrgorac
I

/

/

3.

Ivica
Mihaljev
ić

Dusin Dusin
a 14 a
B,

Dusina

4358/37 0,16
1-3,
4358/37
2,
4358/37
3,
4358/37
4,

Mogućnost
priključenja
građevne
čestice,
odnosno
zgrade na
prometnu
površinu u
nadležnosti
Županijske
uprave za
ceste Split
(lokalne i
županijske),
odnosno
Hrvatskih
cesta
(državne), uz
suglasnost za
priključenje.
Uvrštenje
čestica
u
građevinsko
područje
naselja.

4.

Lenko

Vuko

Dragljan

4643,

Duge

/

Odgovor

Primjedbu
nije
moguće
prihvatiti
jer se radi
o
izdvojenoj
lokaciji
izvan
cjeline
naselja.
Primjedba
se
prihvaća
(odredbe).

Primjedba
se
prihvaća
(neizgrađe
ni uređeni
dio
građevins
kog
područja
naselja).
Uvrštenje k.č Primjedbu
u građevinsko nije
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područje.

Radalj

varsk
a
72/1,
2130
0
Maka
rska

NJive

e

4644,
4663/3,
4658

5.

Marko
Gašpar

Umča
ni

Dusina

/

6.

Mirko
Kalajžić

Umča
ni 56,
2127
6
Vrgor
ac
Dusin
a 70,
2127
6
Vrgor
ac

Dusin
a

Dusina

3137/56 /

7.

Mjesni
odbor
Orah

Orah

Orah

Orah

Dio
4071/2

3,21

8.

Mladan
Primora
c

Stilja

Dio
2485

0,05

9.

Robert
Radić

Šetali Stilja
šte
Mate
Raosa
7,
2127
6
Vrgor
ac
Tina
Kotez
Ujević i
a 7,
2127
6
Vrgor
ac

Vrgorac
I

2329,
2330,
2341,
2342,
2343,
2345,
2206,
2207,
2208

0.4

/

Ispravak
granica
športsko
rekreacijske
zone Umčani.

moguće
prihvatiti
jer se radi
o
izdvojenoj
lokaciji
izvan
cjeline
naselja.
Primjedba
se
prihvaća usklađenje
sa stanjem
na terenu.

Uvrštenje
čestica
u
građevinsko
područje
naselja.

Čestica se
već nalazi
u
izgrađeno
m
građevins
kom
području
naselja.
Preoblikovanj Za
e
granica preoblikov
građevinskog anje
područja
građevins
naselja Orah.
kog
područja
potrebno
je ponoviti
javnu
raspravu.
Uvrštenje
Primjedba
čestica
u se
građevinsko
prihvaća
područje
(manja
naselja.
korekcijaneizgrađe
ni uređeni
dio).
Uvrštenje
čestica
u
građevinsko
područje
naselja.

Primjedba
se
prihvaća
(manja
korekcija neizgrađe
ni uređeni
dio).
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Radić

Lerke
Šram
10,
1000
0
Zagre
b

11.

Vojko
Pervan

12.

13.
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Vrgorac
I

2338,
2339,
2343,
2208,
2207,
2206,
2205

0,09

Kokor /
ići 10,
2127
6
Vrgor
ac

/

/

/

Vojko
Pervan

Kokor /
ići 10,
2127
6
Vrgor
ac

/

/

/

Zlatan
Polić

Orah
17,
2127
6
Vrgor
ac

Orah

Dio
4071/2

3,21

Orah

Uvrštenje
čestica
u
građevinsko
područje
naselja.

Primjedba
se
prihvaća
(manja
korekcija neizgrađe
ni uređeni
dio).
Omogućiti
Primjedba
formiranje
se
grad.
čest. prihvaća
unutar
(odredbe).
građevinsko
područje
naselja, a koja
bi obuhvatila
glavnu zgradu
i
sve
pripadajuće
pomoćne
zgrade/građe
vine u funkciji
glavne.
Omogućiti
Primjedba
zakonitu
se
rekonstrukcij prihvaća
u
- (odredbe).
nadogradnju
i/ili
dogradnju
postojećih
zgrada.
Preoblikovanj Za
e granica
preoblikov
građevinskog anje
područja
građevins
naselja Orah.
kog
područja
potrebno
je ponoviti
javnu
raspravu.

OBRAZLOŽENJE RAZLOGA PRIHVAĆANJA ODABRANE RAZUMNE ALTERNATIVE
PLANA U ODNOSU NA OSTALE RAZMOTRENE RAZUMNE ALTERNATIVE
U prijedlogu ID PPU Grada Vrgorca nisu predložena varijantna rješenja planiranih
izmjena.
4. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I MJERE UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH UTJECAJA NA
EOKOLIŠU MREŽU
Mjere zaštite okoliša
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Tlo:
ID 15 i 25:
- Prilikom projektiranja prometne i vodoopskrbne infrastrukture buduće trase
izmjestiti izvan područja P1 i P2 u mjeri u kojoj je to moguće, koristiti rubove
parcela u cilju smanjenja fragmentacije poljoprivrednih površina.
Vode:
r.br.
ID

Naziv ID

Zona
sanitarne
zaštite

Dodatne mjere zaštite okoliša

1.

Sanacija eksploatacije Dragljane
(E2) uređenje streljane

-

-

2.

Poslovna zona Dragljane (K2, 3) –
UPU 10

dijelom u
IV.

3.

Proširenje proizvodno poslovne
zone Ravča (I, K)

III.

4.

Komunalno servisna zona Jurilji
(K3) – UPU 9

IV. i III.

5.

Farma Kokorići (I3)

III.

6.
7.
8.

Poslovna zona Paklina (K1) - UPU
II. i III.
16
Športsko rekreacijska zona PaklinaII. i III.
Kotezi (R2)
Proizvodna zona Paklina (I3)

II.

Osigurati propisanu
vodnokomunalnu infrastrukturu
kako bi kvaliteta otpadnih voda bila
prihvatljiva za upuštanje u planirani
prijemnik (vodonepropusnost
površina, uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda, oborinske vode sa
prometnica pročistiti prije
upuštanja)
Osigurati propisanu
vodnokomunalnu infrastrukturu
kako bi kvaliteta otpadnih voda bila
prihvatljiva za upuštanje u planirani
prijemnik (UPOV Grada Vrgorca,
oborinske vode sa interne
prometnice pročistiti prije
upuštanja)
Provesti vodoistražne radove kako
bi se ispitala prihvatljivost lokacije
za planirane ID.
Poduzeti sve potrebne mjere za
zaštitu podzemnih voda (izrada
vodonepropusnih podloga i
barijera, sakupljanje svih
onečišćenih voda i njihovo
odgovarajuće zbrinjavanje).
Osigurati prikupljanje i
predtretman svih vrsta otpadnih
voda kako bi se iste mogle upustiti u
planirani prijamnik sukladno
propisima.
Osigurati odvodnju i zbrinjavanje
otpadnih voda sukladno propisima.
Osigurati odvodnju i zbrinjavanje
otpadnih voda sukladno propisima.
Osigurati prikupljanje i
predtretman svih vrsta otpadnih
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Ugostiteljsko turistička zona, hotel
(T1) u Vrgorcu (UPU 21)

Helirodromi

II.

10a Vrgorac
10c Istočno od
gosp.zone Ravča

II.

10b Kokorići

III.

III.

11.

Ugostiteljsko turistička zona, kamp,
Banja (T)

II.

12.

Ugostiteljsko turistička zona,
turističko naselje Dusina (T)
– UPU18

II. i III.

13.

Ugostiteljsko turistička zona,
turističko naselje Zavojane (T) –
UPU 20

III.

14.

Reciklažno dvorište u okviru
gospodarske zone sjevernog dijela
Vrgorca

II.

15.

Nova cestovna
mreža

16.

Energetska

Paklina-Kotezi
uz TN Dusina
Banja

III.
II. i III.
II.
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voda od uzgoja stoke i prerade
poljoprivrednih proizvoda, koje je
potrebno dovesti do razine
komunalnih otpadnih voda.
Osigurati odvodnju i zbrinjavanje
komunalnih otpadnih voda od
drugih objekata namijenjenih
stanovanju ili ugostiteljskih
sadržaja (degustacija) kao i
ocjednih voda (s parkirališta).
Uz poštivanje odredbi Pravilnika o
uvjetima za utvrđivanje zona
sanitarne zaštite izvorišta (NN
66/11, 47/13), osigurati odvodnju i
zbrinjavanje otpadnih voda
sukladno propisima.
Uz poštivanje odredbi Pravilnika o
uvjetima za utvrđivanje zona
sanitarne zaštite izvorišta (NN
66/11, 47/13), osigurati odvodnju i
zbrinjavanje otpadnih voda
sukladno propisima.
Osigurati odvodnju i zbrinjavanje
otpadnih voda sukladno propisima,
planirati uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda koji će kvalitetu
otpadnih voda svesti na razinu
kvalitete otpadnih komunalnih voda
Osigurati odvodnju i zbrinjavanje
otpadnih voda sukladno propisima,
planirati uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda koji će kvalitetu
otpadnih voda svesti na razinu
kvalitete otpadnih komunalnih voda
Osigurati odvodnju i zbrinjavanje
otpadnih voda sukladno propisima,
planirati uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda koji će kvalitetu
otpadnih voda svesti na razinu
kvalitete otpadnih komunalnih voda
Provesti vodoistražne radove kako
bi se ispitala prihvatljivost lokacije
za planirane ID.
Poduzeti sve potrebne mjere za
zaštitu podzemnih voda (izrada
vodonepropusnih podloga i
barijera, sakupljanje svih
onečišćenih voda i njihovo
odgovarajuće zbrinjavanje).
Planirati sakupljanje i pročišćavanje
oborinskih voda sa prometnica
Pri projektiranju uzeti u obzir
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Butina
Lukavac
Prapatnica II.
Dragljane
UPOV Vrgorac
Prapatnica I.

II.
III.
II.
IV.
II.
III.

Vrgorac

III.

17.

Žičara (zip line)

II. i III.

18.

Čvor Raščane

IV.

19.

Tlačni cjevovod Ravča-Vrgorac

-

20.

Sustav odvodnje i UPOV naselja
Dusina

II. i III.

21.

Navodnjavanje polja Bunina

-

22.

Prenamjena zone
isključive
namjene R u R2 u
građevinskom
području naselja

Banja

II.

Prapatnica

II.

Nikolići

III.

Kotezi

III.
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položaj lokacija u odnosu na zone
sanitarne zaštite izvorišta, radove
izvoditi u skladu sa propisima,
posebno imajući u vidu
manipuliranje sa opasnim tvarima
(tekućine, gorivo i sl.), koristiti
vodonepropusne površine, ne
skladištiti opasne tvari na
lokacijama za vrijeme izvođenja
radova.
Nisu potrebne dodatne mjere
Nisu potrebne dodatne mjere jer je
predviđeno pročišćavanje otpadnih
voda
Nisu potrebne dodatne mjere.
Izdano je Rješenje o prihvatljivosti
zahvata za okoliš i ekološku mrežu,
Ministarstva zaštite okoliša i
energetike (Klasa: UP/I-351-03/1809/189, Ur. broj: 517-03-1-2-19-9,
Zagreb, 14. ožujka 2019.
Nisu potrebne dodatne mjere uz
poštivanje odredbi Pravilnika o
uvjetima za utvrđivanje zona
sanitarne zaštite izvorišta (NN
66/11, 47/13)
Nisu potrebne dodatne mjere.
Izdano Rješenje o prihvatljivosti
zahvata za okoliš i ekološku mrežu,
Ministarstva zaštite okoliša i
energetike (Klasa: UP/I-351-03/1802/33, Ur. broj: 517-03-1-2-19-25,
Zagreb, 24. srpnja 2019.
Nisu potrebne dodatne mjere uz
poštivanje odredbi Pravilnika o
uvjetima za utvrđivanje zona
sanitarne zaštite izvorišta (NN
66/11, 47/13)
Nisu potrebne dodatne mjere uz
poštivanje odredbi Pravilnika o
uvjetima za utvrđivanje zona
sanitarne zaštite izvorišta (NN
66/11, 47/13)
Nisu potrebne dodatne mjere uz
poštivanje odredbi Pravilnika o
uvjetima za utvrđivanje zona
sanitarne zaštite izvorišta (NN
66/11, 47/13)
Nisu potrebne dodatne mjere uz
poštivanje odredbi Pravilnika o
uvjetima za utvrđivanje zona
sanitarne zaštite izvorišta (NN
15
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Umčani

III.

Veliki Prolog

III.

Proširenje građevinskih područja u
Banji i Draževitićima

II. i III:

24a

UPU Poslovne zone Ravča 2
(Majići)

III. i IV.

24b

UPU Poslovne zone Kasaba

IV.

24c

UPU Proizvodno poslovne zone
Jelavići

III.

24d

UPU Jugoistočnog dijela Vrgorca

II.

24e

UPU Proizvodno poslovne zone
Klačina

II.

24f

UPU Poslovne zone Ajdanovac

II.

23.

VJESNIK - broj 01/20

66/11, 47/13)
Nisu potrebne dodatne mjere uz
poštivanje odredbi Pravilnika o
uvjetima za utvrđivanje zona
sanitarne zaštite izvorišta (NN
66/11, 47/13)
Nisu potrebne dodatne mjere uz
poštivanje odredbi Pravilnika o
uvjetima za utvrđivanje zona
sanitarne zaštite izvorišta (NN
66/11, 47/13)
Nisu potrebne dodatne mjere uz
poštivanje odredbi Pravilnika o
uvjetima za utvrđivanje zona
sanitarne zaštite izvorišta (NN
66/11, 47/13)
Osigurati odvodnju i zbrinjavanje
otpadnih voda sukladno propisima,
planirati uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda koji će kvalitetu
otpadnih voda svesti na razinu
kvalitete otpadnih komunalnih voda
Osigurati odvodnju i zbrinjavanje
otpadnih voda sukladno propisima,
planirati uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda koji će kvalitetu
otpadnih voda svesti na razinu
kvalitete otpadnih komunalnih voda
Osigurati odvodnju i zbrinjavanje
otpadnih voda sukladno propisima,
planirati uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda koji će kvalitetu
otpadnih voda svesti na razinu
kvalitete otpadnih komunalnih voda
Osigurati odvodnju i zbrinjavanje
otpadnih voda sukladno propisima,
planirati uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda koji će kvalitetu
otpadnih voda svesti na razinu
kvalitete otpadnih komunalnih voda
Kod izrade daljnje dokumentacije
uzeti u obzir da se radi o rubnom
dijelu područja u kojem je moguće
plavljenje
Osigurati odvodnju i zbrinjavanje
otpadnih voda sukladno propisima,
planirati uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda koji će kvalitetu
otpadnih voda svesti na razinu
kvalitete otpadnih komunalnih voda
Osigurati odvodnju i zbrinjavanje
otpadnih voda sukladno propisima,
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24g

UPU Poslovne zone Dropulići

III.

25a

Vodoopskrbna mreža naselja Gornji
Orah

II. i III.

25b

Vodoopskrbni sustav naselja Mijaca

25c

Vodoopskrbni sustav Antunovići

-

-

-

IV.
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planirati uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda koji će kvalitetu
otpadnih voda svesti na razinu
kvalitete otpadnih komunalnih voda
Osigurati odvodnju i zbrinjavanje
otpadnih voda sukladno propisima,
planirati uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda koji će kvalitetu
otpadnih voda svesti na razinu
kvalitete otpadnih komunalnih voda
Nisu potrebne dodatne mjere uz
poštivanje odredbi Pravilnika o
uvjetima za utvrđivanje zona
sanitarne zaštite izvorišta (NN
66/11, 47/13)
Nisu potrebne dodatne mjere uz
poštivanje odredbi Pravilnika o
uvjetima za utvrđivanje zona
sanitarne zaštite izvorišta (NN
66/11, 47/13)
Nisu potrebne dodatne mjere uz
poštivanje odredbi Pravilnika o
uvjetima za utvrđivanje zona
sanitarne zaštite izvorišta (NN
66/11, 47/13)

Nakon sanacije i zatvaranja odlagališta Ajdanovac, provoditi monitoring voda,
sukladno odredbama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18).
Prilikom projektiranja poštivati mjere zaštite zona sanitarne zaštite izvorišta,
sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
(NN 66/11, 47/13).
Radove izvoditi za vrijeme normalnog hidrološkog režima rijeke Matice, kada se
ne očekuju utjecaji od poplava na području zahvata.

Zrak
- Edukativnim aktivnostima utjecati na svijest građana o svim učincima klimatskih
promjena te na odgovornije ponašanje prema korištenju energije i odnosu prema
okolišu.
- Ozelenjivati pojaseve uz prometnice
- Širiti i unaprjeđivati biciklističku infrastrukturu

Bioraznolikost
Staništa:
Opće mjere:
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U svrhu očuvanja staništa, u mjeri u kojoj je to moguće, izgradnju planirati na
onim dijelovima staništa koja su već degradirana i prenamijenjena tj. pod
antropogenim utjecajem.
Projektirati i graditi na način, da se prenamjena staništa smanji na najmanju
potrebnu površinu a nakon izgradnje staništa vratiti u prvobitno stanje.

ID 10.c.:
- Konačnu lokaciju heliodroma planirati na dijelovima staništa J. Izgrađena i
industrijska staništa, koja su već devastirani dijelovi prostora, kako bi se izbjegao
novi utjecaj na stanište E.3.5. Primorske, termofilne šume i šikare medunca, koje
se nalaze na Prilogu II. Pravilnika o popisu stanišnih tipova, karti staništa te
ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14).
Fauna – strogo zaštićene vrste:
Velike zvijeri:
ID 1:
- Definirati način osiguranja korištenja streljane (na otvorenom) te ju izgraditi na
način da se smanji prijetnja od slučajnih hitaca na strogo zaštićene vrste ptica ili
velikih zvijeri, korištenjem sigurnosnih zidova.
ID 18:
- Prije početka izrade projektne dokumentacije za cestovnu infrastrukturu,
predviđenu ovim ID PPUG Vrgorca, utvrditi koridore kretanja vuka te, po potrebi,
predvidjeti mjesta za njihov prolazak, sukladno rezultatima istraživanja.
- Tijekom izgradnje, najvažnije je da razdoblje radova traje što kraće. Razdoblja
koja su osjetljivija za životni ciklus vuka su od travanja do lipnja.
- Nakon izgradnje, prometnice izgrađene za potrebe građenja moraju biti
zatvorene (osim ako je riječ o javnim cestama).
- Dodatne mjere mogu se odrediti sukladno rezultatima istraživanja.
Ptice:
ID 10. a, b., c.
- Prije odabira konačne lokacije heliodroma, utvrditi koje vrste ptica koriste
područje u preletu, kako bi se mogli predvidjeti razmjeri mogućih utjecaja te po
potrebi odrediti dodatne mjere zaštite.
ID 16:
- Tehnička rješenja za dalekovode potrebno je izvesti na način da se ptice zaštite
od strujnog udara sukladno Preporuci stalnog odbora Bernske konvencije br. 110
(2004.) o smanjivanju negativnih utjecaja nadzemnih vodova na ptice (Bosnjak i.
Vranić: ,,Prilog tipizaciji tehničkih rješenja za zaštitu ptica i malih životinja na
srednjenaponskim elektroenergetskim postrojenjima" te uputama Bonnske
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konvencije o izbjegavanju ili ublažavanju utjecaja električnih vodova na
migratorne vrste ptica, opisanim u dokumentu ,,Guidelines on How to Avoid or
Mitigate Impact of Electricity Power Grids on Migratory Birds in the AfricanEurasian Region" (Prinsen, H.A.M., Smallie, J.J., Boere, G.C. & Pires, N. (Compilers);
AEWA Conservation Guidelines No. 14, CMS Technical Series No. 29, AEWA
Technical Series No . 50, CMS Raptors MOU Technical Series No. 3, Bonn,
Germany, 2012.
Gmazovi:
ID 22.c i 24.e.:
- Radove izvoditi od početka listopada do kraja ožujka, u svrhu zaštite
crvenkrpice Zamenis situla.
ID 15 i 18:
- Planirati izvedbu prijelaza i propusta s usmjerivačima za ciljne vrste gmazova,
kao i primjenu ostalih primjera dobre prakse za sprječavanje stradavanja
gmazova prilikom izgradnje i korištenja cestovne infrastrukture. Neki primjeri
dobre prakse dostupni su u Stručnim smjernicama za prometnu infrastrukturu
izradenim u okviru „Twinning Light“ projekta EU HR/2011/IB/EN/02 TWL
„Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih relevantnih ustanova za
Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM)1.
Krajobraz
Opća mjera:
- Pri izradi projekata krajobraznog uređenja za sve ID, koristiti autohtonu
vegetaciju.
ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 24:
- Izraditi krajobraznu osnovu uređenja zona namjene i područja UPU-a.
ID 10.c.
- Lokaciju heliodroma planirati na devastiranom staništu.

Kulturno-povijesna baština
ID 7:
- Pri izradi UPU-a 15 definirati način uključivanja i prezentacije područja
zaštićenog kulturnog dobra (Z-5789), sukladno uvjetima nadležnog
Konzervatorskog odjela.
- U UPU 15 definirati način i kapacitet posjećivanja lokaliteta (Z-5789).
Otpad
1

http://www.haop.hr/hr/publikacije/strucne-smjernice-prometna-infrastruktura
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ID 24 f:
- Sanaciju i zatvaranje odlagališta Ajdanovac provoditi sukladno važećim
zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša, prirode i voda.

Stanovništvo i zdravlje ljudi:
ID 1:
- U UPU definirati mjere sigurnosti za streljanu, da se smanji prijetnja od slučajnih
hitaca, korištenjem sigurnosnih zidova.
ID 14, 24.d., 24.f.:
- Lokacija RD unutar poslovnih zona uskladiti sa zakonskim odredbama o zaštiti
voda za piće.
-

Provesti istraživanja ptica i velikih zvijeri za potrebe odabira lokacija
vjetroagregata na razini zahvata.

ID 24:
- U UPU-ima definirati mjere zaštite strogo zaštićenih vrsta životinja od otpada,
kako bi utjecaji na strogo zaštićene vrste, posebno velike zvijeri bili što umanji.

Mjere ublažavanja za ekološku mrežu
Ciljne vrste:
(POP) HR1000030 Biokovo i Rilić
Opća mjera:
Provoditi mjere iz PRAVILNIKA O CILJEVIMA OČUVANJA I OSNOVNIM MJERAMA ZA
OČUVANJE PTICA U PODRUČJU EKOLOŠKE MREŽE (NN 15/14):

-

Mjere propisane Pravilnikom o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za
očuvanje ptica u području ekološke mreže (NN 15/14) za ciljne vrste ptica POP
područja EM HR1000030 Biokovo i Rilić:

Kat.
1

Znanstveni Hrvatski
St.
naziv vrste naziv vrste
Alectoris
graeca

Cilj očuvanja

jarebica
Očuvana
G
kamenjark
(otvoreni

Osnovne mjere

staništa - očuvati povoljne stanišne
uvjete kroz mjeru Agrookoliš-
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1

Anthus
campestris

Aquila
chrysaetos

Bubo bubo
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kamenjarski
klima u sklopu Programa
travnjaci)
za ruralnog razvoja;
održanje
- ne ispuštati druge vrste roda
gnijezdeće
Alectoris u prirodu.
populacije od 4001000 p.

primorska
trepteljka

Očuvana staništa
(otvoreni suhi
- očuvati povoljne stanišne
travnjaci) za
uvjete kroz mjeru AgrookolišG održanje
klima u sklopu Programa
gnijezdeće
ruralnog razvoja.
populacije od 8001300 p.

suri orao

- očuvati povoljne stanišne
uvjete kroz mjeru Agrookolišklima u sklopu Programa
ruralnog razvoja;
- ne provoditi sportske i
rekreacijske aktivnosti, te
građevinske radove od 01.01.
do 31.07. u krugu od 750 m
oko poznatih gnijezda;
- elektroenergetsku
infrastrukturu
planirati
i
graditi na način da se spriječe
kolizije
ptica
na
visokonaponskim
(VN)
dalekovodima i elektrokucije
ptica na srednjenaponskim
(SN) dalekovodima;
- na
dionicama
postojećih
dalekovoda na kojima se na
temelju
praćenja
potvrdi
povećani rizik od kolizije i
elektrokucije provesti tehničke
mjere sprečavanja daljnjih
stradavanja ptica.

ušara

Očuvana staništa
(stjenovita
područja, planinski
i
kamenjarski
G
travnjaci)
za
održanje
gniježđenja
najmanje 2 p

- očuvati povoljne stanišne
uvjete kroz mjeru AgrookolišOčuvana staništa
klima u sklopu Programa
(stjenovita
ruralnog razvoja;
područja,
- ne provoditi sportske i
G kamenjarski
rekreacijske aktivnosti od
travnjaci)
za
01.02. do 15.06. u krugu od
održanje
150 m oko poznatih gnijezda;
gnijezdeće
- elektroenergetsku
populacije od 5-7 p.
infrastrukturu
planirati
i
graditi na način da se spriječe
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kolizije
ptica
na
visokonaponskim
(VN)
dalekovodima i elektrokucije
ptica na srednjenaponskim
(SN) dalekovodima;
- na
dionicama
postojećih
dalekovoda na kojima se na
temelju
praćenja
potvrdi
povećani rizik od kolizije i
elektrokucije provesti tehničke
mjere sprečavanja daljnjih
stradavanja ptica.

1

1

Caprimulgus
europaeus

Circaetus
gallicus

leganj

Očuvana staništa
(garizi, mozaična
staništa
s - osigurati povoljan udio gariga.
ekstenzivnom
Očuvati povoljne stanišne
G poljoprivredom) za uvjete kroz mjeru Agrookolišodržanje
klima u sklopu Programa
gnijezdeće
ruralnog razvoja
populacije od 50100 p.

zmijar

- očuvati povoljne stanišne
uvjete kroz mjeru Agrookolišklima u sklopu Programa
ruralnog razvoja;
- ne
provoditi
sportske
aktivnosti
te
građevinske
radove od 15.04. do 15.08. u
krugu od 200-600 m oko
poznatih gnijezda;
- elektroenergetsku
infrastrukturu
planirati
i
graditi na način da se spriječe
kolizije
ptica
na
visokonaponskim
(VN)
dalekovodima i elektrokucije
ptica na srednjenaponskim
(SN) dalekovodima;
- na
dionicama
postojećih
dalekovoda na kojima se na
temelju
praćenja
potvrdi
povećani rizik od kolizije i
elektrokucije provesti tehničke
mjere sprečavanja daljnjih
stradavanja ptica.

Očuvana pogodna
staništa (stjenovita
područja,
kamenjarski
travnjaci
ispresijecani
G šumama,
šumarcima,
makijom
ili
garigom)
za
održanje
gnijezdeće
populacije od 4-5 p
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Očuvana staništa
(otvoreni travnjaci,
otvorena mozaična
G staništa)
za
održanje značajne
zimujuće
populacije

- očuvati povoljne stanišne
uvjete kroz mjeru Agrookolišklima u sklopu Programa
ruralnog razvoja;
- elektroenergetsku
infrastrukturu
planirati
i
graditi na način da se spriječe
kolizije
ptica
na
visokonaponskim
(VN)
dalekovodima i elektrokucije
ptica na srednjenaponskim
(SN) dalekovodima;
- na
dionicama
postojećih
dalekovoda na kojima se na
temelju
praćenja
potvrdi
povećani rizik od kolizije i
elektrokucije provesti tehničke
mjere sprečavanja daljnjih
stradavanja ptica.

Očuvana pogodna
struktura bukove
G šume za održanje
gnijezdeće
populacije od 1-2 p.

- šumske površine na kojima
obitava planinski djetlić u
raznodobnom gospodarenju te
šumske
površine
u
jednodobnom
gospodarenju
starosti iznad 60 godina
moraju sadržavati najmanje 15
m3/ha suhe drvne mase, a
prilikom doznake obavezno
ostavljati stabla s dupljama u
kojima se gnijezde ptice
dupljašice;
- u šumi ostavljati što više
voćkarica
za
gniježđenje
djetlovki.

1

Dryocopus
martius

crna
žuna

- šumske
površine
u
raznodobnom gospodarenju te
jednodobnom
gospodarenju
starije od 60 godina moraju
Očuvana pogodna
sadržavati najmanje 10 m3/ha
struktura šume za
suhe drvne mase, a prilikom
G održanje
doznake obavezno ostavljati
gnijezdeće
stabla s dupljama u kojima se
populacije od 3-4 p.
gnijezde ptice dupljašice;
- u šumi ostavljati što više
voćkarica
za
gniježđenje
djetlovki.

1

Emberiza
hortulana

vrtna
strnadica

G Očuvana staništa - očuvati povoljne stanišne
(kamenjarski
uvjete kroz mjeru Agrookoliš-
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travnjaci)
za
održanje
gnijezdeće
populacije od 150300 p

1

1

1

1

Falco
peregrinus

Grus
grus

Lanius
collurio

Lullula
arborea
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klima u sklopu
ruralnog razvoja

Programa

- ne provoditi sportske i
rekreacijske aktivnosti od
15.02. do 15.06. u krugu od
750 m oko poznatih gnijezda;
- provesti zaštitne mjere na
dalekovodima
protiv
stradavanja ptica od strujnog
udara i kolizije;
- elektoenergetsku
infrastrukturu
planirati
i
graditi na način da se spriječe
kolizije i elektrokucije ptica.

sivi
sokol

Očuvana staništa
za
gniježđenje
(visoke
stijene,
G strme litice) za
održanje
gnijezdeće
populacije od 3-4 p.

ždral

- elektroenergetsku
infrastrukturu
planirati
i
graditi na način da se spriječe
kolizije
ptica
na
visokonaponskim
(VN)
dalekovodima i elektrokucije
Omogućen
ptica na srednjenaponskim
P nesmetani prelet (SN) dalekovodima;
tijekom selidbe
- na
dionicama
postojećih
dalekovoda na kojima se na
temelju
praćenja
potvrdi
povećani rizik od kolizije i
elektrokucije provesti tehničke
mjere sprečavanja daljnjih
stradavanja ptica.

rusi
svračak

Očuvana staništa
(otvorena
mozaična
- očuvati povoljne stanišne
za uvjete kroz mjeru AgrookolišG staništa)
održanje
klima u sklopu Programa
gnijezdeće
ruralnog razvoja.
populacije
od 1000-1500 p.

ševa
krunica

Očuvana otvorena
mozaična staništa - očuvati povoljne stanišne
održanje uvjete kroz mjeru AgrookolišG za
gnijezdeće
klima u sklopu Programa
populacije od
ruralnog razvoja.
50-70 p.
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škanjac
osaš

- cilj se ostvaruje kroz provedbu
mjera za druge vrste na
području;
- elektroenergetsku
infrastrukturu
planirati
i
graditi na način da se spriječe
kolizije
ptica
na
visokonaponskim
(VN)
Omogućen
dalekovodima
i
elektrokucije
P nesmetani prelet
ptica na srednjenaponskim
tijekom selidbe
(SN) dalekovodima;
- na
dionicama
postojećih
dalekovoda na kojima se na
temelju
praćenja
potvrdi
povećani rizik od kolizije i
elektrokucije provesti tehničke
mjere sprečavanja daljnjih
stradavanja ptica.

siva
žuna

- šumske
površine
u
raznodobnom gospodarenju te
jednodobnom
gospodarenju
starije od 60 godina moraju
Očuvana pogodna
sadržavati najmanje 10 m3/ha
struktura šume za
suhe drvne mase, a prilikom
G održanje
doznake obavezno ostavljati
gnijezdeće
stabla s dupljama u kojima se
populacije od 2-3 p.
gnijezde ptice dupljašice;
- u šumi ostavljati što više
voćkarica
za
gniježđenje
djetlovki.

ID 2, 3, 4, :
- Uklanjanje vegetacije prije radova gradnje potrebno je vršiti u periodu od 31.
kolovoza do 31. siječnja.
ID 4 i 5:
- Na prostoru RD i farme provoditi mjere ekološkog održavanja prostora (bez
upotrebe kemijskih sredstava za uništavanje glodavaca i drugih vrsta životinja),
kako bi se spriječilo množenje ili zadržavanje plijena ptica u većem broju (kukci,
gmazovi, mali sisavci).
ID 21:
- Izgradnju mikroakumulacije Kokorići i pristupnog puta do mikroakumulacije u POP
HR1000030 Biokovo i Rilić provesti u periodu od 15. kolovoza do 31. ožujka
odnosno izvan sezone gniježđenja većine ciljnih vrsta ptica.
-

U POP HR1000030 Biokovo i Rilić ograničiti kretanje mehanizacije na zonu radova
kako bi se smanjila oštećenja vegetacije.
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ID 24:
- Uklanjanje vegetacije prije radova gradnje potrebno je vršiti u periodu od 31.
kolovoza do 31. siječnja.

POVS HR2001046 Matica-Vrgoračko polje
ID 16. b) i c):
- Energetsku potporu sustavu vodoopskrbe potrebno je planirati na način da ne
obuhvaćaju područje uz obalu izvora Butina i obližnjih vodotoka (odnosno potrebno
je obalnu zonu i pripadajuću vegetaciju očuvati u prirodnom stanju) te na način da
tijekom korištenja ne zahtjevaju uređenje obale s ciljem sprečavanja erozije i
urušavanja obale ili zaštite od poplava (npr. izgradnju novih vodnih građevina i sl.).
-

Energetsku potporu sustavu vodoopskrbe je potrebno planirati na način da tijekom
izvođenja, korištenja ili demontaže sustava ne može doći do onečišćenja nadzemnih i
podzemnih vodnih tijela unutar POVS područja HR2001046 Matica-Vrgoračko polje,
posebice obližnjeg izvora Butina.

POVS HR2001449 Izvor Dropulića vrilo
ID 22. f):
- Izvedbu i korištenje športsko-rekreacijskog centra (R2) Veliki Prolog planirati na
način da tijekom izvođenja ili korištenja zahvata ne može doći do utjecaja na
podzemna staništa ili onečišćenja okolnih podzemnih i nadzemnih voda, kako bi se
izbjegao mogući utjecaj na staništa ciljne vrste čovječja ribica.“
(POVS) HR2001315 Rastočko polje
ID 22.c i 24.e.:
- Radove izvoditi od početka listopada do kraja ožujka, u svrhu zaštite crvenkrpice
(Zamenis situla).
ID 24.e:
- Prilikom izrade UPU-a, sadržaje proizvodno-poslovne zone Klačina potrebno je
planirati na način da ne obuhvaćaju korito i obale rijeke Matice, odnosno potrebno je
obalnu zonu i pripadajuću vegetaciju očuvati u prirodnom stanju te na način da se
tijekom korištenja neće javiti potreba za uređenjem obale s ciljem sprečavanja
erozije i urušavanja obale ili zaštite od poplava (npr. izgradnju novih vodnih
građevina i sl.);“
ID 11. i 22.c.:
- Prilikom izrade UPU-a ugostiteljsko turističke zone (UPU 22, kamp Banja) i
rekreacijske zone R2 (22.c. Banja) potrebno je planirati sadržaje na način da očuvaju
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prirodni dijelovi oko vodnog tijela izvor Krenica te omogući eventualna buduća
revitalizacija područja oko izvora.
Velika špilja kod Antunovića
ID 25.c.:
- Način izvođenja radova treba planirati tako da se ne naruše stanišni uvjeti unutar
speleološkog objekata Velika špilja kod Antunovića te po potrebi trasu odmaknuti
dalje od speleološkog objekata.
(POVS) HR5000030 Biokovo
ID.18:
- Prije početka izrade projektne dokumentacije za cestovnu infrastrukturu,
predviđenu ovim ID PPUG Vrgorca, utvrditi koridore kretanja vuka te, po potrebi,
predvidjeti mjesta za njihov prolazak, sukladno rezultatima istraživanja.
-

Tijekom izgradnje, najvažnije je da razdoblje radova traje što kraće. Razdoblja koja
su osjetljivija za životni ciklus vuka su od travanja do lipnja.

-

Nakon izgradnje, prometnice izgrađene za potrebe građenja moraju biti zatvorene
(osim ako je riječ o javnim cestama).

-

Dodatne mjere mogu se odrediti sukladno rezultatima istraživanja.

-

Mjere ublažavanja utjecaja na vuka, definirane za ID 18.
5. NAČIN PRAĆENJA PRIMJENE MJERA KOJE SU POSTALE SADRŽAJEM PLANA

Praćenje primjene mjera koje su postale sadržajem Plana provodi se na više različitih
razina i to: prilikom ishođenja posebnih uvjeta, lokacijskih dozvola i dozvola za gradnju.
Mjere zaštite okoliša koje su postale sadržajem Plana su okvir za sve zahvate u prostoru
Grada Vrgorca te su nositelji zahvata dužni iste poštivati i primjenjivati.
6. NAČIN PRAĆENJA ZNAČAJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ DONESENOG PLANA
Sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, i 98/19 ) Grad Vrgorac na svojoj razini razmatra izvješće o stanju u
prostoru za razdoblje od četiri godine. Izvješće o stanju u prostoru sadrži polazišta,
analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih
planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor te prijedloge za unaprjeđenje
prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje. Na razini
izvješća o stanju u prostoru biti će razmatrani i utjecaji predmetnog Plana.
Dodatni način praćenja značajnih utjecaja na okoliš će se obavljati prilikom izdavanja
posebnih uvjeta, lokacijskih i građevinskih dozvola te provedbe postupaka
ocjene/procjene utjecaja zahvata na okoliš kada će se razmatrati kumulativni utjecaji
planiranog zahvata u odnosu na stanje u prostoru i druge planirane zahvate.
KLASA:351-03/17-01/06
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