OBRAZAC
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naslov dokumenta
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje

Izvješće o okolišnoj i socijalnoj usklađenosti sustava upravljanja i poslovanja Upravitelja (HC, HAC i
ARZ) u sklopu projekta „Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora“ (MARS)
Primarni voditelj projekta je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
Pojedinačna Izvješća o okolišnoj i socijalnoj usklađenosti sustava (ESCR) koja su prilozi krovnom
dokumentu izradile su hrvatske državne tvrtke – upravitelji cestovne infrastrukture:
 Hrvatske ceste d.o.o. ‐ društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i
održavanje državnih cesta (HC),


Hrvatske autoceste d.o.o. ‐društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i
održavanje autocesta (HAC)



Autocesta Rijeka‐Zagreb ‐ društvo za građenje i gospodarenje autocestom (ARZ).

Koordinacija aktivnosti Upravitelja i izrada ovog krovnog dokumenta obavio je OIKON d.o.o. kao
konzultant Svjetske banke.
Svrha dokumenta

Cilj projekta Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora“ (MARS) je povećanje institucionalne
učinkovitosti, povećanje operativne djelotvornosti i povećanje kapaciteta otplate duga društava u
cestovnom sektoru kroz institucionalno jačanje, sektorske reforme i operativno restrukturiranje
društava iz cestovnog sektora.
Izvješćem su obuhvaćene četiri glavne teme:
a) organizacija i operativnost uspostavljenih sustava za zaštitu okoliša u odnosu na sveobuhvatnu
zaštitu okoliša u društvima koja provode projekt
b) okolišna izvedba i sigurnost provedbe propisa o zaštiti okoliša planiranja i izvođenja građevinskih
radova
c) usklađenost propisa o zaštiti okoliša sa standardima održavanja cestovne infrastrukture i drugim
redovnim operacijama te je posebno obrađena zaštita na radu
d) prakse stjecanja zemljišta i nedobrovoljnog preseljenja i njihova usklađenost s nacionalnim i
europskim propisima gdje je razmatran i sociološki aspekt.
U prilogu Izvješća su i izvješća svih triju Upravitelja (HC, HAC i ARZ) u kojima je uključen i akcijski plan
za svakog zasebno.

Datum usvajanja dokumenta

Prosinac, 2018.

Verzija dokumenta

Završna verzija

Vrsta dokumenta

Izvješće o okolišnoj i socijalnoj usklađenosti sustava upravljanja i poslovanja

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta

/

Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja zakona, drugih propisa i
akata objavljenog na internetskim stranicama Vlade

/

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u
postupak izrade odnosno prilikom javnog uvida u Izvješće?

Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi
odgovarajući način?
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i
koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje?

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – MZOIE
2. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja – MGIPU
3. Hrvatsko asfaltersko društvo – HAD
4. Hrvatska komora inženjera građevinarstva – HKIG
5. Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša – HUSZPO
6. Hrvatsko društvo za ceste ‐ Via Vita
7. Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata – HDKA
8. Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj ‐ HR PSOR
9. Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine ‐ HUKA
10. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ‐ HAOP
11. Hrvatski lovački savez ‐ HLS
12. Hrvatska komora arhitekata HKA – Odbor krajobraznih arhitekata
13. Hrvatski cestar – GIU
Izvješće je bilo javno dostupno na internetskim stranicama MMPI i Upravitelja u skladu s politikama
WB i dobrom praksom te u analognom obliku na lokacijama Upravitelja od 31.10. do 9.11.2018.:





Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (www.mmpi.hr),
Hrvatske autoceste d.o.o. (http://hac.hr/hr/odnosi‐s‐javnoscu/novosti‐hr),
Hrvatske ceste d.o.o. (https://hrvatske‐ceste.hr/hr/stranice/odnosi‐s‐javnoscu/dokumenti/57‐
2018),
Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. (https://www.arz.hr/hr/informacije/obavijesti
https://www.arz.hr/en/information/notifications)

Javno izlaganje je održano 7.11.2018. od 10 do 12 sati u dvorani 904 u Ministarstvu mora, prometa i
infrastrukture.
Komentari, mišljenja i prijedlozi o Izvješću su se mogli dostaviti na e‐mail: MARS‐okolis@mmpi.hr.

Ako nije, zašto?

/

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja
očitovanja?

Prijedlozi su dobiveni od strane Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) 9. studenog 2018.

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI
Primjedbe koje su prihvaćene

PRIJEDLOG 1.
str . 16., poglavlje ,,Zrak":
budući da Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari ,,Narodne novine" broj
108/13, 19/17 nije više na snazi, prijedlog je umjesto nje navesti Uredbu o nacionalnim obavezama
smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj „Narodne novine" broj
76/18, koja je stupila na snagu u kolovozu 2018. godine.
PRIJEDLOG 2.
str.18 . poglavlje „Tlo":
u tekstu poglavlja navesti Pravilnik Registra onečišćavanja okoliša ,,Narodne novine" br. 87/15,
budući da su njime propisani obrasci dostave podataka.
PRIJEDLOG 3.
str. 18./19. poglavlje „Otpad":
u tekstu poglavlja dodati Pravilnik o gospodarenju otpadom ,,Narodne novine" broj 117/17, kojim su
propisane obaveze i obrasci za praćenje nastanka i tijeka otpada (npr. Očevidnik, prateći listovi, Plan
gospodarenja otpadom PGO‐PO).

Primjedbe koje nisu prihvaćene i obrazloženje razloga za
neprihvaćanje

Nema neprihvaćenih primjedbi.

Troškovi provedenog savjetovanja

/

