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Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje

l KLASA: 351-03/15-04/992
URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2
Zagreb, 19. listopada 2015.

Ministarstvo pomorstva, prometa i
infrastrukture
Uprava zračnog prometa, elektroničkih
komunikacija i pošte
Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

PREDMET: Strateška procjena utjecaja na okoliš Strategije razvoja širokopojasnog
pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine,
Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog
pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes
za ulaganja (ONP) i Nacionalnog programa razvoja širokopojasne
agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan
komercijalni interes za ulaganja (NP-BBI)
- mišljenje o provedenom postupku strateške procjene, dostavlja se

Poštovani,

zahtjevom (KLASA: 351-01114-011227; URBROJ: 530-06-2-15-52 od 2. listopada 2015.)
tražite mišljenje Sektora za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje Ministarstva
zaštite okoliša i prirode o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za Strategiju
razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine,
Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u
kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP) i Nacionalni program
razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan
komercijalni interes za ulaganja (NP-BBI) (dalje u tekstu: Strategija i programi). Uz zahtjev
su priloženi Nacrti konačnih prijedloga Strategije i programa, Strateška studija, mišljenje
povjerenstva, rezultati sudjelovanja javnosti, mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim
propisima, te mišljenja tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.
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Sukladno članku 71. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80113,
153/13 i 78115), te vezano uz odredbe članka 18. stavaka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 64/08), a prije upućivanja
Strategije i programa u postupak donošenja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je obvezno
o provedenoj strateškoj procjeni za Strategiju i programe donijeti mišljenje.

Obveza provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju i programe proizlazi iz
članka 63. Zakona o zaštiti okoliša. Stratešku procjenu provodi Ministarstvo pomorstva,
prometa i infrastrukture tijekom izrade nacrta prijedloga Strategije i programa, a prije
utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak donošenja.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode izdala je Rješenje (KLASA:
UP/I-612-07115-71144; URBROJ: 517-07-2-1-15-6 od 25. ožujka 2015.), kojim je utvrđeno
da su Strategija i program prihvatljivi za ekološku mrežu.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio je Odluku o provođenju postupka strateške
procjene utjecaja na okoliš Strategije i programa dana 30. ožujka 2015. (KLASA: 351-01114-
011227; URBROJ: 530-06-2-15-7).

Postupak određivanja sadržaja Strateške studije proveden je sukladno članku 7. Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš. Javnost je informirana o ovom
postupku i pozvana na sudjelovanje objavom informacije na internetskim stranicama
Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Rasprava vezana za određivanje sadržaja
Strateške studije održana je 22. travnja 2015. u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa
i infrastrukture s predstavnicima tijela određenih posebnim propisima. Ministarstvo
pomorstva, -prometa i infrastrukture- pribavihr je mišljenja tijela i/ili osoba o-dređenih
posebnim propisima i mišljenja tijela jedinica područne (regionalne) samouprave o sadržaju
Strateške studije i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji,
vezano na područje iz njihova djelokruga.

Odluka o sadržaju Strateške studije donesena je 25. svibnja 2015. (KLASA: 351-01114-
01/227; URBROJ: 530-06-2-15-31). Ista je objavljena na internetskim stranicama
Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Stratešku studiju izradio je ovlaštenik INTERKONZALTING d.o.o. iz Zagreba, kojem je
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 21. siječnja 2014. izdalo Rješenje o suglasnosti za izradu
studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (KLASA: UPII 351-
02113-08/82; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-5).

Odlukom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture od 1. lipnja 2015. (KLASA: 351-
01114-011227; URBROJ: 530-06-2-15-33) imenovano je savjetodavno stručno povjerenstvo
za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije i programa (dalje u tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo je održalo sjednicu u Zagrebu 29. srpnja 2015. Povjerenstvo je tijekom svog
rada ocijenilo Stratešku studiju u odnosu na Nacrt prijedloga Strategije i programa te donijelo
Mišljenje daje Strateška studija cjelovita i stručno utemeljena.

Javna rasprava o Strateškoj studiji provedena je u razdoblju od 7. kolovoza do 7. rujna 2015.
Uvid u dokumentaciju omogućen je u prostorijama Uprave zračnog prometa, elektroničkih
komunikacija i pošte Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u Zagrebu, Prisavlje
14. Javno izlaganje održano je 28. kolovoza 2015. s početkom u 11,00 sati u prostorijama
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Uprave zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte Ministarstva pomorstva, prometa
i infrastrukture u Zagrebu, Prisavlje 14. Obavijest o provedbi javne rasprave o Strateškoj
studiji i Nacrtu prijedloga Strategije i programa objavljena je u dnevnim novinama "Večernji
list", kao i na internetskim stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, gdje
su objavljeni Strateška studija i Nacrt prijedloga Strategije i programa. Istodobno sa
stavljanjem Strateške studije i Nacrta prijedloga Strategije i programa na javnu raspravu,
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dostavilo je navedenu dokumentaciju i na
mišljenje tijelima i osobama sukladno Zakonu i Uredbi (KLASA: 351-01114-01/227;
URBROJ: 530-06-2-15-40 od 3. kolovoza 2015.).

Nakon provedene javne rasprave, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dostavilo
je sva mišljenja, primjedbe i prijedloge tijela i osoba na očitovanje izrađivaču Strateške
studije i izrađivaču Strategije i programa. Prema prihvaćenim primjedbama i prijedlozima su
na odgovarajući način korigirani Strategija, programi i Strateška studija, a na mišljenja,
primjedbe i prijedloge koji nisu prihvaćeni dano je obrazloženje njihova neprihvaćanja.

Slijedom svega prethodno navedenog, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko
onečišćenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode je mišljenja da je postupak strateške
procjene utjecaja na okoliš Strategije i programa proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša,
Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, Pravilniku o povjerenstvu za
stratešku procjenu ("Narodne novine", broj 70108) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08).

S poštovanjem,
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