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ZELENI SERVIS d.o.o. – pridržava sva neprenesena prava 

ZELENI SERVIS d.o.o. nositelj je neprenesenih autorskih prava sadržaja ove dokumentacije prema članku 5. Zakona o 

autorskom pravu i srodnim pravima („Narodne novine“, br. 167/0379/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18). 

Zabranjeno je svako neovlašteno korištenje ovog autorskog djela, a napose umnožavanje, objavljivanje, davanje dobivenih 

podataka na uporabu trećim osobama kao i uporaba istih osim za svrhu sukladno ugovoru između Naručitelja i Zelenog 

servisa.  
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1 PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 
 

Nositelj zahvata, Vodovod i kanalizacija Split (u Prilogu 6.1. je Izvadak iz sudskog registra 

nositelja zahvata) planira izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Bračević. 

 

Prema Prilogu II. Popisa zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja 

zahvata na okoliš, a za koje je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uredbe o 

procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 03/17), planirani zahvat 

spada pod točku:  

 

 9.1. Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, 

groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, 

obrazovne namjene i drugo) 

 

Naručitelj je sklopio ugovor o izradi ovoga Elaborata sa ovlaštenom tvrtkom Zeleni servis 

d.o.o. iz Splita, Templarska 23 (u Prilogu 6.2. je ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša i 

energetike, za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša). 

 

Za izradu predmetnog elaborata korišten je Idejni projekt „Vodoopskrbna mreža južnog dijela 

naselja Bračević na području općine Muć“, broj projekta T.D. 12/19; koji je izradila tvrtka 

Roterm d.o.o. iz Splita, srpanj 2019. 

 

 

Tablica 1-1 Podaci o nositelju zahvata 

Naziv i sjedište pravne osobe  
Vodovod i kanalizacija Split 
d.o.o. 

Matični broj subjekta  060160338 

OIB 56826138353 

Ime i prezime odgovorne osobe  Tomislav Šuta, dipl. oec. 

Telefon  021/545 900 

e-mail  info@vik-split.hr 
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1.1 Opis glavnih obilježja zahvata, tehnoloških procesa te prikaz 

varijantnih rješenja zahvata ako su razmatrane 
 

Nositelj zahvata planira izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Bračević. Lokacija zahvata je 

smještena na području katastarskih općina K.O. Pribude i K.O. Bračević. 

 
 
Postojeće stanje 

 

Vodoopskrba područja Općine Muć predviđena je preko dva vodoopskrbna sustava: sa 

izvorišta Mala Ruda kod hidroelektrane (u daljnjem tekstu HE) Orlovac opskrbljuje se 

jugoistočni dio Općine, a iz vodoopskrbnog sustava Šibenske županije, sa izvorišta Čikola 

opskrbljuje se sjeverni i jugozapadni dio. Postojećim vodoopskrbnim sustavom obuhvaćen je 

južni dio Općine, dok sjeverni trenutno nema riješenu vodoopskrbu. 

Zahvat vode za podsustav Ruda, nalazi se u ulaznom dijelu pristupnog tunela HE Orlovac, 

gdje je smještena crpna stanica (u daljnjem tekstu CS) Ruda. Opskrba područja Općine se 

vrši preko CS Sičane, koja vodu tlači u vodospremu (u daljnjem tekstu VS) Krivi Dolac (k.d. 

530 m n.m., V=1 000 m3) iz koje se opskrbljuju naselja Neorić, Gornji i Donji Muć, Gornje i 

Donje Postinje i Gizdavac sa cca. 21 km glavnih cjevovoda profila Ø300/250/200/150 mm. U 

naselju Gizdavac nalazi se VS Gizdavac, koja se gravitacijski puni iz VS Krivi Dolac i služi za 

opskrbu naselja Korušci, Lećevica, Dugobabe i Broćanac s cca. 32 km cjevovoda profila 

Ø200/150 mm. Nizvodno od Gizdavca, nalazi se VS Žižići, koja služi za opskrbu naselja 

Brštanovo i Nisko s cca. 6 km cjevovoda profila Ø150 mm. 

 

Vodoopskrba naselja Crivac, Pribude, Bračević, Milešina, Ogorje i Radunić predviđena je iz 

vodoopskrbnog sustava sa vodozahvatom na izvoru Čikole. Putem crpne stanice Čavoglave 

voda će se tlačiti u vodospremu Seline te opskrbljivati navedena naselja. 

 

 

Planirani zahvat 

 

Vodoopskrba potrošača u naselju Bračević planirana je preko VS Seline. Putem crpne 

stanice Čavoglave voda će se tlačiti u vodospremu Seline, dovodno-opskrbnim cjevovodom 

(Ø200 mm). Od vodospreme Seline prema Ogorju izgrađen je glavni cjevovod profila Ø250 

mm, Ø180 mm i Ø150 mm. 

Priključak južnog dijela naselja Bračević predviđen je na vodoopskrbni cjevovod (PEHD 

Ø250 mm) VS Seline-Ogorje. Od priključka do južnog dijela naselja Bračević planira se 

polaganje opskrbnog cjevovoda profila Ø140 mm, koji će se granati. Ukupna duljina mreže 

iznositi će 6 789,96 m, a izvoditi će se vodovodnim cijevima PEHD, radnog tlaka 10 i 16 bara 

(Prilog 6.3.). 

 

U sljedećoj tablici prikazani su dijelovi vodoopskrbne mreže naselja Bračević: 

 

Dio Cjevovod 

DN (mm) PN (bar) L (m) 

S7.1. P7-Duke 140/123,4 10 1 629,37 

S7.2. Duke-Bacelji 140/114,6 16 899,20 

S7.3.1. Duke-Jukići 125/110,2 10 821,19 
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S7.3.2. 90/79,2 10 87,95 

S7.4.1. 

Bacelji-Jukići 

110/96,8 10 843,60 

S7.4.2. 90/79,2 10 59,52 

S7.4.3. 90/79,2 10 153,29 

S7.5. Bacelji-Odaci/Bakovići 140/114,6 16 592,52 

S7.6.1. 

Jukići-Mamići 

125/110,2 10 197,76 

S7.6.2. 125/110,2 10 294,43 

S7.6.3. 110/96,8 10 333,15 

S7.6.4. 90/79,2 10 236,45 

S7.7.1. 

Odaci 

90/79,2 10 440,68 

S7.7.2. 90/79,2 10 70,14 

S7.7.3. 90/79,2 10 62,53 

S7.7.4. 90/79,2 10 81,81 

S7.8.1. 
Bakovići 

125/110,2 10 436,24 

S7.8.2. 90/79,2 10 81,01 

 

Trase cjevovoda biti će položene unutar postojećih prometnica kroz naselje, te kroz 

neuređeni teren gdje će se formirati zemljani put. Cjevovodi će se položiti na minimalnoj 

dubini od 80 cm od vrha tjemena cijevi, na posteljicu od sitnog materijala (pijeska), te će se 

prekriti slojem sitnog materijala i potom krupnijim materijalom iz iskopa (Prilog 6.4.)  

Na trasama vodovodnih cjevovoda predviđena je izvedba podzemnih armiranobetonskih 

okana u kojima će biti smješteni fazonski komadi i armature nužne za regulaciju tlaka, 

izvedbu ogranaka, sekcijskih zasuna, muljnih ispusta, zračnih ventila i sl.. Pristup oknu i 

manipulacija ugrađenim armaturama osigurati će se izvedbom otvora u pokrovnoj ploči 

opremljenog odgovarajućim poklopcem. 

 

Za predmetni zahvat planirano je jedno varijantno rješenje koje je obrađeno ovim 

elaboratom. 
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1.2 Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces 
 

Budući da se ne radi o proizvodnoj djelatnosti ovo poglavlje nije primjenjivo. 

 

 

1.3 Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog 

procesa te emisija u okoliš 
 

Budući da se ne radi o proizvodnoj djelatnosti ovo poglavlje nije primjenjivo. 

 

 

1.4 Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju 

zahvata 
 

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge aktivnosti osim onih koje su 

prethodno opisane. 

 

 

1.5 Po potrebi radovi uklanjanja 
 

Planirano je da se vodoopskrbna mreža koristi dulji vremenski period te nije predviđeno 

njeno uklanjanje. Za slučaj potrebe uklanjanja postupiti će se sukladno važećim propisima. 
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2 PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 
 

2.1 Grafički prilozi s ucrtanim zahvatom koji prikazuju odnos 

prema postojećim i planiranim zahvatima te sažeti opis stanja 

okoliša na koji bi zahvat mogao imati značajan utjecaj 
 

Planirani zahvat nalazi se u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Općini Muć, u naselju Bračević. 

Lokacija zahvata smještena je na području katastarskih općina K.O. Pribude i K.O. Bračević. 

 

 
Slika 2.1-1: Prikaz lokacije zahvata na DOF karti (Zeleni servis d.o.o., 2019.) 

 
 

Za planirani zahvat i analizirani prostor važeći su sljedeći dokumenti prostornog uređenja: 

 

 Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 

županije“, broj 01/03, 08/14, 05/05, 05/06, 13/07, 09/13 i 147/15) (u daljnjem tekstu 

PP SDŽ), 

 Prostorni plan uređenja Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“, broj 02/99, 

02/08, 09/10, 05/18, 06/18 (pročišćeni tekst)) (u daljnjem tekstu PPUO Muć) 
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Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije 
 

Prema kartografskom prikazu 2.3. Vodnogospodarski sustavi, obrada, skladištenje i 

odlaganje otpada PP SDŽ („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 01/03, 

08/14, 05/05, 05/06, 13/07, 09/13 i 147/15) na području naselja Bračević planiran je 

vodoopskrbni cjevovod sa vodospremom.  

 

 
Slika 2.1-2 Izvod iz kartografskog prikaza 2.3. Vodnogospodarski sustavi, obrada, skladištenje i 

odlaganje otpada PP SDŽ („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 01/03, 08/14, 05/05, 

05/06, 13/07, 09/13 i 147/15) 
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Prostorni plan uređenja Općine Muć 

 

Prema kartografskom prikazu 2.3. Vodnogospodarski sustav PPUO Muć („Službeni glasnik Općine Muć“, broj 02/99, 02/08, 09/10, 05/18, 06/18 

(pročišćeni tekst)) na području naselja Bračević planiran je vodoopskrbni cjevovod. 

 

 
Slika 2.1-3 Izvod iz kartografskog prikaza 2.3 Vodnogospodarski sustav PPUO Muć („Službeni glasnik Općine Muć“, broj 02/99, 02/08, 09/10, 05/18, 06/18 

(pročišćeni tekst)) 
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U Odredbama za provođenje PPUO Muć, a vezano za predmetni zahvat, navodi se: 

 

Članak 97. 

… 

(2) Vodoopskrba naselja Općine Muć osigurana je, odnosno predviđena iz dva grupna 

vodoopskrbna sustava: podsustava „Ruda“ odnosno podsustav Muć – Lećevica – Klis te 

sustav sa zahvatom vode na izvorištu Čikola. 

(4) Vodoopskrba Zelovsko – ogorskog platoa osigurava se s područja Grada Sinja preko CS 

„Zelovo“. Na predjelu sjevernog dijela Općine Muć predviđena je izgradnja podsustava 

Zelovsko – ogorskog platoa, na kojem se spajaju podsustav Čikola i podsustav Šilovka, s 

glavnim smjerom opskrbe iz Vodoopskrbnog sustava Čikola i alternativnim smjerom povratno 

iz podsustava Šilovka. 

… 

Članak 99. 

(1) Za gradnju novih ili rekonstrukciju postojećih vodoopskrbnih građevina potrebno je 

osigurati kolni pristup do parcele građevine te zaštitnu, transparentnu ogradu visine do 

najviše 2,0 m. sve značajnije građevine u sustavu vodoopskrbe je potrebno osvijetliti. 

(2) Vodoopskrbne cijevi se postavljaju prema posebnim propisima. Prilikom rekonstrukcije 

vodovodne mreže ili rekonstrukcije ceste potrebno je istovremeno izvršiti rekonstrukciju ili 

gradnju ostalih komunalnih instalacija u profilu ceste. 

(3) Moguća su minimalna odstupanja od predviđenih trasa vodovoda, ukoliko se tehničkom 

razradom dokaže racionalnije i pogodnije rješenje. 
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Sažeti opis stanja okoliša na koji bi zahvat mogao imati utjecaj 
 

 

Stanovništvo i naselja u blizini zahvata 

 

Općina Muć i naselje Bračević administrativno pripadaju području Splitsko – dalmatinske 

županije. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine1 na području Općine Muć živi 3 882 

stanovnika. Općinu Muć čini 16 naselja: Bračević, Crivac, Donje Ogorje, Donje Postinje, 

Donji Muć, Gizdavac, Gornje Ogorje, Gornje Postinje, Gornji Muć, Mala Milešina, Neorić, 

Pribude, Radunić, Ramljane, Sutina, Velika Milešina i Zelovo. Na području naselja Bračević 

živi 182 stanovnika. 

 

 

Biološka raznolikost, zaštićena područja, biljni i životinjski svijet 

 

Lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan zaštićenih područja RH. Zahvatu najbliže 

zaštićeno područje je značajni krajobraz Sutina na udaljenosti od cca. 12,3 km zračne linije. 

 

Planirani zahvat ne nalazi se na području Ekološke mreže RH. Najbliže područje zahvatu je 

područje značajno za očuvanje ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova POVS HR2001266 Vrba 

na udaljenosti od cca. 0,330 km zračne linije. 

 

Detaljni podaci o navedenim područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima RH nalaze 

se u poglavljima 2.2. i 2.4. ovoga dokumenta.  

 

 

Šume i šumska zemljišta 

 

Planirani zahvat nalazi se na području Gospodarske jedinice Crivac (863) za koju je 

nadležna Šumarija Split. Gospodarska jedinica je razdijeljena na 21 odjel s prosječnom 

površinom od 75,44 ha i 50 odsjeka s prosječnom površinom od 31,68 ha. Šume ove 

gospodarske jedinice svrstane su u gospodarske šume. 

                                                
1
 https://www.dzs.hr/; pristupljeno: studeni, 2019. 

https://www.dzs.hr/
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Slika 2.1-4 Šume i šumska zemljišta s ucrtanom lokacijom zahvata

2
 (Zeleni servis d.o.o., 2019.) 

 

 

Tlo 

 

Prema Pedološkoj karti RH lokacija zahvata nalazi se na tipu tla Smeđe na vapnencu. 

Smeđe na vapnencu je pretežito šumsko tlo, ali ga ima i na uravnjenim položajima i pod 

oranicama i pašnjacima. Različite je dubine, od 30 do 70 cm, s tim da prevladavaju plići 

varijeteti. Stjenovitost kod ovih tala još je viša nego kod crvenice i često prelazi 50%. U 

smislu korištenja u poljoprivredi ovaj tip tla pripada N-2 redu pogodnosti, što znači da je 

trajno nepogodan za korištenje u poljoprivredi.  

                                                
2
 http://javni-podaci.hrsume.hr/; pristupljeno: studeni, 2019. 

http://javni-podaci.hrsume.hr/
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Slika 2.1-5 Pedološka karta RH s ucrtanom lokacijom zahvata (Zeleni servis d.o.o., 2019.) 

 

Tablica 2.1-1 Značajke kartiranog tipa tla
3
 

Broj 

kartirane 

jedinice tla 

Pogodnost 

tla 

Opis kartirane 

jedinice tla 

Stjenovitost 

(%) 

Kamenitost 

(%) 

Nagib 

(%) 

Dubina 

(cm) 

57 N-2 

Smeđe na 

vapnencu, 

Crvenica tipična i 

lesivirana, Crnica 

vapnenačko 

dolomitna 

50-70 10-30 3-30 30-70 

 

 

Korištenje zemljišta 

 

Prema Karti korištenja zemljišta „CORINE land cover“ (Slika 2.1-6.) lokacija zahvata se 

najvećim dijelom nalazi na području sukcesija šume (zemljišta u zarastanju), dijelom na 

području prirodnih travnjaka, bjelogorične šume te pretežno poljoprivrednom zemljištu sa 

značajnim udjelom prirodnog biljnog pokrova.  

                                                
3
 http://envi.azo.hr/; pedološka karta; pristupljeno: studeni, 2019. 
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Slika 2.1-6 Karta pokrova zemljišta s ucrtanim planiranim zahvatom

4
 (Zeleni servis d.o.o., 2019.) 

 

 

Hidrogeološke karakteristike 

 

Općina Muć ima povremene vodene tokove (bujice Suvaja) koji se javljaju u polju u Donjem 

Muću. Ovaj kraški prostor pretežito izgrađuju sedimenti trijasa, jure, krede, tercijara i 

kvartara. Na područjima gdje su više zastupljeni vapnenci, pješčenjaci i dolomiti, dio 

oborinske vode infiltrira se plitko u podzemlje, pa na kontaktu sa nepropusnim stijenama 

donjeg trijasa ima povremenih ili stalnih izvora male izdašnosti (izvori vode Sutina, Zmijavac, 

Suvava i Vrba). Kroz Mućko, Ramljansko i Crivačko polje protječu i manji povremeni 

površinski tokovi5. 

 

 

Seizmičnost područja 

 

Prema Karti potresnih područja Republike Hrvatske6 (PMF – Zagreb, 2011.) s usporednim 

vršnim ubrzanjem tla tipa A uz vjerojatnost premašaja od 10% u 50 godina za povratno 

razdoblje od 95 godina pri seizmičkom udaru, može se očekivati maksimalno ubrzanje tla od 

0,14 g, s intenzitetom potresa od VII MCS. Za povratno razdoblje od 475 godina maksimalno 

ubrzanje tla iznosi 0,26 g pa je najjači očekivani potres intenziteta od VIII MCS. 

 

                                                
4
 http://corine.azo.hr/corine/hr#sthash.RsXaZ32H.dpbs; pristupljeno: studeni, 2019. 

5
 Obrazloženja prostornog plana; dostupno sa: http://www.muc.hr/wp-

content/uploads/2013/01/Obrazlozenje-Plana.pdf; pristupljeno: studeni, 2019. 
6
 http://seizkarta.gfz.hr/karta.php; pristupljeno: studeni, 2019. 

http://corine.azo.hr/corine/hr#sthash.RsXaZ32H.dpbs
http://www.muc.hr/wp-content/uploads/2013/01/Obrazlozenje-Plana.pdf
http://www.muc.hr/wp-content/uploads/2013/01/Obrazlozenje-Plana.pdf
http://seizkarta.gfz.hr/karta.php
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Slika 2.1-7 Seizmološka karta predmetne lokacije (Zeleni servis d.o.o, 2019.) 

 

 

Zrak 

 

Sukladno Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na 

teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 01/14), područje RH podijeljeno je na 

pet zona, uz izdvojena četiri naseljena područja tj. područja aglomeracije. Općina Muć i 

naselje Bračević nalaze se u zoni HR5 koja obuhvaća Splitsko-dalmatinsku županiju 

(izuzimajući aglomeraciju HR ST), Zadarsku županiju, Šibensko-kninsku županiju i 

Dubrovačko-neretvansku županiju. Na području naselja Bračević nema mjernih postaja za 

praćenje kvalitete zraka u sklopu državne ni lokalne mjerne mreže. Prema Godišnjem 

izvješću o praćenju kvalitete zraka za 2018. godinu7 (HAOP; listopad 2019.) na području 

Splitsko-dalmatinske županije zrak je bio II kategorije s obzirom na O3. 

 
 

Klima  

 

Na klimatske prilike Općine Muć veliki utjecaj imaju reljefne osobitosti. Zagorski prostor je sa 

sjevera omeđen Svilajom koja ima smjer pružanja istok-zapad. Istog smjera pružanja je i 

Moseć koji zahvaća središnji dio zagorskog prostora i čini južnu prirodnu barijeru Općine. Na 

području Općine srednja godišnja temperatura zraka iznosi 12,7 °C, gdje je najtopliji mjesec 

srpanj sa srednjom temperaturom zraka od 22,4 °C, dok je najhladniji mjesec u godini 

siječanj sa srednjom temperaturom zraka od 3,9 °C. Broj ledenih dana (kada je vrijednost 

apsolutne minimalne temperature zraka manja od -10 °C) na ovom području ima godišnje 

1,1, a najčešći su u siječnju i veljači. Ukupan broj oborinskih dana iznosi 123. Srednji broj 

dana sa snijegom iznosi godišnje 7,8, a najveća frekvencija je u prva tri mjeseca tj. u veljači. 

Na ovom području prevladavaju vjetrovi sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najveći broj sati 

sijanja sunca je u srpnju i kolovozu, a najmanji u prosincu. Godišnji broj sati sijanja sunca 

iznosi 2 268, a dnevni je prosjek 6,2 sata8. 

 

 

                                                
7
http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/011_zrak/Izvjesca/Godi%C5%A1nje%20izvje

%C5%A1%C4%87e%20o%20pra%C4%87enju%20kvalitete%20zraka%20na%20podru%C4%8Dju%
20RH%20u%202018.%20godini.pdf; pristupljeno: studeni, 2019. 
8
 Obrazloženja prostornog plana; dostupno sa: http://www.muc.hr/wp-

content/uploads/2013/01/Obrazlozenje-Plana.pdf; pristupljeno: studeni, 2019. 
 

http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/011_zrak/Izvjesca/Godi%C5%A1nje%20izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20pra%C4%87enju%20kvalitete%20zraka%20na%20podru%C4%8Dju%20RH%20u%202018.%20godini.pdf
http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/011_zrak/Izvjesca/Godi%C5%A1nje%20izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20pra%C4%87enju%20kvalitete%20zraka%20na%20podru%C4%8Dju%20RH%20u%202018.%20godini.pdf
http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/011_zrak/Izvjesca/Godi%C5%A1nje%20izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20pra%C4%87enju%20kvalitete%20zraka%20na%20podru%C4%8Dju%20RH%20u%202018.%20godini.pdf
http://www.muc.hr/wp-content/uploads/2013/01/Obrazlozenje-Plana.pdf
http://www.muc.hr/wp-content/uploads/2013/01/Obrazlozenje-Plana.pdf
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Krajobraz 

 

Prema podjeli Republike Hrvatske na osnovne krajobrazne jedinice, Općina Muć i naselje 

Bračević spadaju u područje Dalmatinske zagore. Glavna obilježja ovog područja su krške 

depresije (polja, uvale, doci, ponikve), vapnenačke zaravni oko polja i planinski vijenci. Ovo 

područje je reljefno i krajobrazno raznoliko. Identitet području daju planine Promina, Dinara, 

Svilaja, Biokovo i Mosor, te dolina Cetine s poljima i kanjonom i hidrografsko-morfološki 

fenomeni Imotskih jezera. 

 

 
Slika 2.1-8 Položaj lokacije zahvata na Karti osnovnih krajobraznih jedinica RH

9
 (Zeleni servis d.o.o.) 

 

 

 

                                                
9
 Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 106/17) 



  

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: 
„Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević, Općina Muć“ 

 

 
Zeleni servis d.o.o Stručni poslovi zaštite okoliša, Split          18 

Materijalna dobra i kulturna baština 

 

Prema kartografskom prikazu 3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja – zaštita prirode i 

zaštita kulturnih dobara PPUO Muć lokacija zahvata se dijelom nalazi na području ruralne 

cjeline Mandul i prapovijesne gomile Duke, te neposredno uz rimski pravac Via Gabiniana. 

 

 
Slika 2.1-9 Izvod iz kartografskog prikaza 3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja – zaštita prirode i 
zaštita kulturnih dobara PPUO Muć („Službeni glasnik Općine Muć“, broj 02/99, 02/08, 09/10, 05/18, 

06/18 (pročišćeni tekst))  

 

Prema Registru kulturnih dobara RH na području Općine Muć zaštićena su sljedeća kulturna 

dobra prikazana u tablici: 

 

Tablica 2.1-2 Popis kulturnih dobara Općine Muć prema Registru kulturnih dobara RH
10

 

Oznaka 

dobra 

Mjesto Naziv Vrsta kulturnog dobra 

P-5434 Bračević Arheološki lokalitet Brečevo 
Nepokretno kulturno dobro – 

kulturno povijesna cjelina 

Z-95 Gornje Ogorje Nalazište „Počivala“ 
Nepokretno kulturno dobro – 

pojedinačno 

Z-86 Gornje Ogorje Zgrada Muslin 
Nepokretno kulturno dobro - 

pojedinačno 

Z-4697 Gornji Muć 

Arheološko nalazište s 

predromaničkom crkvom sv. 

Petra 

Nepokretno kulturno dobro – 

pojedinačno 

Z-4844 Gornji Muć 
Godišnji pokladni ophod 

mačakara mućkog kraja 
Nematerijalno kulturno dobro 

Z-5164 Ramljane Crkva sv. Ivana Krstitelja 
Nepokretno kulturno dobro – 

pojedinačno 

P-5362 Sutina Mala pećina 
Nepokretno kulturno dobro - 

pojedinačno 

                                                
10

 https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212; pristupljeno: studeni, 2019. 

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212
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2.2 Kartografski prikaz sa ucrtanim zahvatom u odnosu na 

zaštićena područja i sažeti opis zaštićenog područja gdje se 

zahvat planira i/ili na koje bi zahvat mogao imati značajan 

utjecaj 
 

Prema Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19) planirani zahvat 

nalazi se izvan zaštićenih područja RH.  

 

 
Slika 2.2-1 Izvod iz Karte zaštićenih područja RH

11
 (Zeleni servis d.o.o., 2019.) 

 

Najbliže zaštićeno područje planiranom zahvatu je značajni krajobraz Sutina na cca. 12,3 km 

zračne linije. 

 

 

Prema Karti kopnenih nešumskih staništa iz 2016. godine planirani zahvat nalazi se na 

kombinaciji sljedećih stanišnih tipova: 

 NKS kôd C.3.5.1/I.2.1. – Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske 

zone/Mozaici kultiviranih površina 

 NKS kôd C.3.5.1./E./I.1.8. – Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske 

zone/Šume/Zapuštene poljoprivredne površine 

 NKS kôd E./C.3.5.1. – Šume/Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske 

zone 

                                                
11

 http://www.bioportal.hr/gis/, pristupljeno; studeni 2019. 

http://www.bioportal.hr/gis/
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 NKS kôd C.3.5.1./E. - Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske 

zone/Šume 

 NKS kôd C.3.5.1. – Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone 

 NKS kôd D.3.4.2.3./C.3.5.1./E. – Sastojine oštroigličaste borovice/Istočnojadranski 

kamenjarski pašnjaci submediteranske zone/Šume 

 NKS kôd E. - Šume 

 NKS kôd C.3.5.1./I.2.1/J. - Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske 

zone/ Mozaici kultiviranih površina/Izgrađena i industrijska staništa 

 NKS kôd J./C.3.5.1./I.2.1. – Izgrađena i industrijska staništa/Istočnojadranski 

kamenjarski pašnjaci submediteranske zone/Mozaici kultiviranih površina 

 NKS kôd C.3.5.1./E./D.3.4.2.3. - Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci 

submediteranske zone/Šume/Sastojine oštroigličaste borovice 

 NKS kôd I.2.1/I.1.8./E. – Mozaici kultiviranih površina/Zapuštene poljoprivredne 

površine/Šume 

 NKS kôd I.2.1./E. – Mozaici kultiviranih površina/Šume 

 NKS kôd C.3.5.1./I.2.1./E. – Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske 

zone/Mozaici kultiviranih površina/Šume 

 NKS kôd I.5.3./I.2.1. – Vinogradi/Mozaici kultiviranih površina 

 NKS kôd C.3.5.1./I.2.1. - Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske 

zone/Mozaici kultiviranih površina 

 NKS kôd I.2.1./I.5.3./I.1.8. – Mozaici kultiviranih površina/Vinogradi/Zapuštene 

poljoprivredne površine 

 NKS kôd I.2.1./J./I.5.2. – Mozaici kultiviranih površina/Izgrađena i industrijska 

staništa/Maslinici 

 NKS kôd C.3.5.1./J. – Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske 

zone/Izgrađena i industrijska staništa 

 NKS kôd E./C.3.5.1./J. – Šume/Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci 

submediteranske zone/Izgrađena i industrijska staništa 

 

Prema Prilogu II (Popis svih ugroženih i rijetkih stanišnih tipova od nacionalnog i europskog 

značaja zastupljenih na području Republike Hrvatske značajnih za ekološku mrežu Natura 

2000) Pravilnika o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim 

tipovima („Narodne novine“, broj 88/14) na području zahvata se nalaze sljedeći stanišni tipovi 

sa popisa: 

 

 NKS kôd C.3.5. - Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci – Podkategorija 

Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone (NKS kod C.3.5.1.) 

 NKS kôd D.3.4. – Bušici - Podkategorija Sastojine oštoigličaste borovice (NKS kôd 

D.3.4.2.3.) 
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Slika 2.2-2 Izvod iz Karte staništa za predviđeni zahvat

12
 (Zeleni servis d.o.o., 2019.) 

                                                
12

 http://www.bioportal.hr/gis/; pristupljeno. studeni, 2019. 
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2.3 Podaci o stanju vodnih tijela u užem području zahvata i 

kartografski prikaz lokacije zahvata u odnosu na područja koja 

su pod rizikom od poplava 
 

Prema Zahtjevu za pristup informacijama (Klasa: 008-02/19-02/701; Ur. broj: 15-19-1), u 

nastavku se dostavljaju karakteristike vodnih tijela na području zahvata „Vodoopskrbna 

mreža južnog dijela naselja Bračević, Općina Muć“. 

 

Mala vodna tijela 

 

Za potrebe Planova upravljanja vodnim područjima, provodi se načelno delineacija i 

proglašavanje zasebnih vodnih tijela površinskih voda na: 

 

 tekućicama s površinom sliva većom od 10 km2, 

 stajaćicama površine veće od 0,5 km2, 

 prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veličinu. 

 

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veličine, a prema Zakonu o 

vodama odnosno Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglašavaju zasebnim vodnim tijelom 

primjenjuju se uvjeti zaštite kako slijedi: 

 

 sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglašeno Planom 

upravljanja vodnim područjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih važe isti uvjeti 

kao za to veće vodno tijelo. 

 za manja vodna tijela koja nisu proglašena Planom upravljanja vodnim područjima i 

nisu sastavni dio većeg vodnog tijela, važe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije 

(tekućica, stajaćica, prijelazna voda ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz 

pripadajuće ekoregije. 

 

 

Vodno tijelo JKRN0062_001; Vrba 

 

Na području planiranog zahvata nema površinskih vodnih tijela. Najbliže površinsko vodno 

tijelo je JKRN0062_001 Vrba na udaljenosti od cca. 300 m zračne linije. 

 

 

Tablica 2.3-1 Opći podaci vodnog tijela JKRN0062_001 
OPĆI PODACI VODNOG TIJELA JKRN0062_001 

Šifra vodnog tijela: JKRN0062_001 

Naziv vodnog tijela Vrba 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Prigorske i nizinske male tekućice (11) 

Dužina vodnog tijela 16.6 km + 12.5 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: Jadransko 

Podsliv: Kopno 

Ekoregija: Dinaridska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 



  

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: 
„Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević, Općina Muć“ 
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Tjela podzemne vode JKGI-10                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HR53010034, HR2000919, HR2001266*, HRCM_41031014*, HROT_71005000*                                                                                                                                                                                              

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće  

 

 

Tablica 2.3-2 Stanje vodnog tijela JKRN0062_001 
STANJE VODNOG TIJELA JKRN0062_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 

Stanje, konačno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifične onečišćujuće tvari 

     Hidromorfološki elementi 

 

Biološki elementi kakvoće 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni dušik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifične onečišćujuće tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfološki elementi 

     Hidrološki režim 

     Kontinuitet toka 

     Morfološki uvjeti 

     Indeks korištenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

nema procjene 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      

Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      

para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      

Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      

Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-

cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 

 

 

Vodno tijelo JKRN0137_001; Slipa draga 

 

Tablica 2.3-3 Opći podaci vodnog tijela JKRN0137_001 
OPĆI PODACI VODNOG TIJELA JKRN0137_001 

Šifra vodnog tijela: JKRN0137_001 

Naziv vodnog tijela Slipa draga 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 



  

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: 
„Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević, Općina Muć“ 
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Ekotip Prigorske male i srednje velike povremene tekućice (16A) 

Dužina vodnog tijela 5.54 km + 7.74 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: Jadransko 

Podsliv: Kopno 

Ekoregija: Dinaridska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode JKGI-10                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HRCM_41031014, HROT_71005000                                                                                                                                                                                                                                   

Mjerne postaje kakvoće  

 

 

Tablica 2.3-4 Stanje vodnog tijela JKRN0137_001 
STANJE VODNOG TIJELA JKRN0137_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 

Stanje, konačno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifične onečišćujuće tvari 

     Hidromorfološki elementi 

 

Biološki elementi kakvoće 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni dušik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifične onečišćujuće tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfološki elementi 

     Hidrološki režim 

     Kontinuitet toka 

     Morfološki uvjeti 

     Indeks korištenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

nema procjene 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      

Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      

para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      

Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      

Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-

cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 

 

 



  

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: 
„Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević, Općina Muć“ 
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Vodno tijelo JKRN0164_001; Vrba 

 

Tablica 2.3-5 Opći podaci vodnog tijela JKRN0164_001 
OPĆI PODACI VODNOG TIJELA JKRN0164_001 

Šifra vodnog tijela: JKRN0164_001 

Naziv vodnog tijela Vrba 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Prigorske male i srednje velike povremene tekućice (16A) 

Dužina vodnog tijela 0.73 km + 2.31 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: Jadransko 

Podsliv: Kopno 

Ekoregija: Dinaridska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode JKGI-10                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HR2001266, HRCM_41031014, HROT_71005000                                                                                                                                                                                                                        

Mjerne postaje kakvoće  

 

 

Tablica 2.3-6 Stanje vodnog tijela JKRN0164_001 
STANJE VODNOG TIJELA JKRN0164_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 

Stanje, konačno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifične onečišćujuće tvari 

     Hidromorfološki elementi 

 

Biološki elementi kakvoće 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni dušik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifične onečišćujuće tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfološki elementi 

     Hidrološki režim 

     Kontinuitet toka 

     Morfološki uvjeti 

     Indeks korištenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

nema procjene 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      

Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 



  

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: 
„Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević, Općina Muć“ 
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DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      

para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      

Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      

Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-

cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 

 

 

Vodno tijelo JKRN0182_001; Suvova 

 

Tablica 2.3-7 Opći podaci vodnog tijela JKRN0182_001 
OPĆI PODACI VODNOG TIJELA JKRN0182_001 

Šifra vodnog tijela: JKRN0182_001 

Naziv vodnog tijela Suvova 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Prigorske male i srednje velike povremene tekućice (16A) 

Dužina vodnog tijela 8.4 km + 12.5 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: Jadransko 

Podsliv: Kopno 

Ekoregija: Dinaridska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode JKGI-10, JKGI-11                                                                                                                                                                                                                                           

Zaštićena područja HRCM_41031014, HROT_71005000                                                                                                                                                                                                                                   

Mjerne postaje kakvoće  

 

 

Tablica 2.3-8 Stanje vodnog tijela JKRN0182_001 
STANJE VODNOG TIJELA JKRN0182_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 

Stanje, konačno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifične onečišćujuće tvari 

     Hidromorfološki elementi 

 

Biološki elementi kakvoće 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni dušik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifične onečišćujuće tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfološki elementi 

     Hidrološki režim 

     Kontinuitet toka 

     Morfološki uvjeti 

     Indeks korištenja (ikv) 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

umjereno 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

umjereno 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

umjereno 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiže ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

procjena nije pouzdana 

 

nema procjene 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiže ciljeve 



  

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: 
„Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević, Općina Muć“ 
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Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

postiže ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      

Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      

para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      

Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      

Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-

cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 

 

 

Vodno tijelo JKRN0272_001 

 

Tablica 2.3-9 Opći podaci vodnog tijela JKRN0272_001 
OPĆI PODACI VODNOG TIJELA JKRN0272_001 

Šifra vodnog tijela: JKRN0272_001 

Naziv vodnog tijela nema naziva 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Prigorske male i srednje velike povremene tekućice (16A) 

Dužina vodnog tijela 0.223 km + 0.0 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: Jadransko 

Podsliv: Kopno 

Ekoregija: Dinaridska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode JKGI-10                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HRCM_41031014, HROT_71005000                                                                                                                                                                                                                                   

Mjerne postaje kakvoće  

 

 

Tablica 2.3-10 Stanje vodnog tijela JKRN0272_001 
STANJE VODNOG TIJELA JKRN0272_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 

Stanje, konačno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifične onečišćujuće tvari 

     Hidromorfološki elementi 

 

Biološki elementi kakvoće 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni dušik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifične onečišćujuće tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

nema procjene 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 



  

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: 
„Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević, Općina Muć“ 
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     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfološki elementi 

     Hidrološki režim 

     Kontinuitet toka 

     Morfološki uvjeti 

     Indeks korištenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      

Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      

para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      

Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      

Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-

cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 

 

 

 
Slika 2.3-1 Površinska vodna tijela sa prikazom lokacije zahvata (Zeleni servis d.o.o., 2019.) 

 

 

Podzemna vodna tijela 

 

Planirani zahvat nalazi se na području podzemnog vodnog tijela JKGI_10 – KRKA, čije je 

ukupno stanje ocijenjeno kao dobro. 



  

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: 
„Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević, Općina Muć“ 
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Slika 2.3-2 Podzemna vodna tijela sa prikazom lokacije zahvata (Zeleni servis d.o.o., 2019.) 

 

 

Tablica 2.3-11 Stanje podzemnog vodnog tijela JKGI_10 - KRKA 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 

Tablica 2.3-12 Stanje podzemnog vodnog tijela JKGI_11 - CETINA 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 

 

Područja potencijalno značajnih rizika od poplava (PPZRP) 

 

Područja potencijalno značajnih rizika od poplava se određuju dokumentom Prethodna 

procjena rizika od poplava, koji se donosi u redovitim 6-godišnjim ciklusima i koji je podloga 

za slijedeći Plan upravljanja vodnim područjima. 

 



  

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: 
„Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević, Općina Muć“ 
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PODRUČJE PPZRP – Područje proglašeno „Područjem potencijalno značajnih rizika od 

poplava“ sukladno Prethodnoj procjeni rizika od poplava 2018., Hrvatske vode, 2019. 

(https://www.voda.hr/hr/prethodna-procjena-rizika-od-poplava-2018). Ova područja su 

podloga za Plan upravljanja vodnim područjima 2022.-2027. (https://www.voda.hr/hr/planska-

razdoblja/plansko-razdoblje-2022-2027). 

 

PODRUČJE nije PPZRP - Područje koje nije proglašeno „Područjem potencijalno značajnih 

rizika od poplava“, sukladno Prethodnoj procjeni rizika od poplava 2018., Hrvatske vode, 

2019. (https://www.voda.hr/hr/prethodna-procjena-rizika-od-poplava-2018). 

 

 

Veći dio planiranog zahvata nalazi se na području označenom kao područje potencijalno 

značajnih rizika od poplava, a manji dio se nalazi na području označenom kao područje koje 

nije proglašeno područjem potencijalno značajnih rizika od poplava. 

 

 
Slika 2.3-3 Karta područja potencijalno značajnih rizika od poplava sa prikazom lokacije zahvata 

(Zeleni servis d.o.o., 2019.) 

 

 

Opasnost od poplava 

 

OPASNOST_VV – Obuhvat i dubine vode poplavnog scenarija velike vjerojatnosti, sukladno 
nacrtu Plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. (http://korp.voda.hr/). 
 
OPASNOST_SV – Obuhvat i dubine vode poplavnog scenarija srednje vjerojatnosti, 
sukladno nacrtu Plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. (http://korp.voda.hr/). 
 

https://www.voda.hr/hr/prethodna-procjena-rizika-od-poplava-2018
https://www.voda.hr/hr/planska-razdoblja/plansko-razdoblje-2022-2027
https://www.voda.hr/hr/planska-razdoblja/plansko-razdoblje-2022-2027
https://www.voda.hr/hr/prethodna-procjena-rizika-od-poplava-2018
http://korp.voda.hr/
http://korp.voda.hr/


  

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: 
„Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević, Općina Muć“ 
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OPASNOST_MV – Obuhvat i dubine vode poplavnog scenarija male vjerojatnosti, sukladno 
nacrtu Plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. (http://korp.voda.hr/).  
 

polje vrijednost značenje 

m_kl_dub 1 

2 

3 

4 

maksimalna dubina vode  < 0,5 m 

maksimalna dubina vode 0,5 m - 1,5 m 

maksimalna dubina vode 1,5 m - 2,5 m 

maksimalna dubina vode  > 2,5 m 

 
 
Planirani zahvat ne nalazi se na području male, srednje i velike vjerojatnosti od poplava. 
 

 
Slika 2.3-4 Karta opasnosti od poplava sa prikazom lokacije zahvata (Zeleni servis d.o.o., 2019.) 

 
 
NAPOMENA: 

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava su izrađene u okviru Plana upravljanja vodnim 

područjima 2016. – 2021. (NN 66/16) sukladno odredbama članaka 126. i 127. Zakona o vodama (NN 

66/19) i nisu pogodne za druge namjene. Podnositelj zahtjeva je odgovoran za sve zaključke i 

rezultate analiza dobivene korištenjem karata opasnosti i rizika od poplava.  

 
 
Zone sanitarne zaštite izvorišta/crpilišta 
 
Planirani zahvat nalazi se izvan zona sanitarne zaštite izvorišta/crpilišta. Zahvatu najbliža 
zona je III.B Jaruga i Torak na udaljenosti od cca. 1,1 km zračne linije. 
 

http://korp.voda.hr/


  

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: 
„Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević, Općina Muć“ 
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Slika 2.3-5 Karta zona sanitarne zaštite izvorišta/crpilišta sa prikazom lokacije zahvata (Zeleni servis 

d.o.o., 2019.) 

 
 
Osjetljivost područja RH 
 
Uvidom u Kartu osjetljivosti područja u Republici Hrvatskoj13 vidljivo je da se lokacija zahvata 

nalazi na slivu osjetljivog područja. 

 

                                                
13

 Odluka o određivanju osjetljivih područja („Narodne novine“, br. 81/10, 141/15)   



  

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: 
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Slika 2.3-7 Karta osjetljivih područja RH sa lokacijom zahvata (Zeleni servis d.o.o., 2019.) 

 
 
  



  

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: 
„Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević, Općina Muć“ 
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2.4 Kartografski prikaz s ucrtanim zahvatom u odnosu na područja 

ekološke mreže te popis ciljeva očuvanja i područja ekološke 

mreže gdje se zahvat planira i/ili na koja bi mogao imati 

značajan utjecaj 

 

Planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže RH. 

 

 
Slika 2.4-1 Izvod iz Karte ekološke mreže RH

14
 sa ucrtanom lokacijom zahvata (Zeleni servis d.o.o., 
2019.) 

 

Lokaciji zahvata najbliža područja ekološke mreže prikaza su u sljedećoj tablici: 

 

Tablica 2.4-1 Udaljenosti područja Ekološke mreže RH od planiranog zahvata 

Naziv područja (POVS) Udaljenost od područja zahvata  

HR2000922 Svilaja cca. 1,6 km 

HR2001266 Vrba cca. 0,330 km 

 

 

 

 

                                                
14

 http://www.bioportal.hr/gis/, pristupljeno: studeni, 2019. 

http://www.bioportal.hr/gis/


  

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: 
„Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević, Općina Muć“ 
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Tablica 2.4-2 Ciljne svojte najbližih područja značajnih za očuvanje ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova 
POVS 

Naziv područja (POVS) Ciljne svojte i staništa 

HR2000922 Svilaja 

1 vuk Canis lupus* 

1 modra sasa Pulsatilla vulgaris ssp. grandis 

1 dalmatinski okaš Proterebia afra dalmata 

1 Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) 91K0 

1 Špilje i jame zatvorene za javnost 8310 

1 Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) 62A0 

HR2001266 Vrba 
1 dalmatinska gaovica Phoxinellus dalmaticus 

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja 

izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ 
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3 OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA 

OKOLIŠ 
 

3.1 Sažeti opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na sastavnice 

okoliša i opterećenje okoliša 
 

3.1.1 Utjecaj na stanovništvo i zdravlje ljudi 

 

Izgradnja vodoopskrbne mreže na lokaciji zahvata će se djelomično izvoditi unutar trasa 

postojećih prometnica kroz naselje, a djelomično kroz neuređeni teren. Tijekom izvođenja 

građevinskih radova doći će do nastanka buke, vibracija i onečišćenja zraka (prašina i 

ispušni plinovi) prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije. Utjecaji su 

ograničeni na radno vrijeme tijekom dana, a tijekom izvođenja radova ne očekuje se 

prekoračenje razine buke definirane Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u 

sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, broj 145/04).  

Obzirom da će navedeni negativni utjecaji biti lokalizirani (javljati će se isključivo tijekom 

radnog vremena gradilišta), smatraju se manje značajni, bez trajnih posljedica na 

stanovništvo. 

 

Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Bračević predstavlja direktni pozitivan utjecaj na 

stanovništvo i zdravlje ljudi, obzirom da će se poboljšati kvaliteta života stanovništva. 

 

 

3.1.2 Utjecaj na biološku raznolikost, zaštićena područja, biljni i životinjski 

svijet 

 

Lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan zaštićenih područja RH. Zahvatu najbliže 

zaštićeno područje je značajni krajobraz Sutina na udaljenosti od cca. 12,3 km zračne linije. 

 

Planirani zahvat ne nalazi se na području ekološke mreže RH. Najbliže područje zahvatu je 

područje značajno za očuvanje ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova POVS HR2001266 Vrba 

na udaljenosti od cca. 0,330 km zračne linije. 

 

Prema Karti kopnenih nešumskih staništa iz 2016. godine planirani zahvat nalazi se na 

kombinaciji sljedećih stanišnih tipova: 

NKS kôd C.3.5.1. - Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone; NKS kôd 

D.3.4.2.3. - Sastojine oštroigličaste borovice; NKS kôd E. – Šume; NKS kôd I.1.8. - 

Zapuštene poljoprivredne površine; NKS kôd I.2.1. - Mozaici kultiviranih površina; NKS kôd 

I.5.2. – Maslinici; NKS kôd I.5.3. – Vinogradi; NKS kôd J. – Izgrađena i indrustrijska staništa. 

Od navedenih stanišnih tipova na Prilogu II Pravilnika o popisu stanišnih tipova, karti staništa 

te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima („Narodne novine“, broj 88/14) nalaze se: 

 NKS kôd C.3.5. - Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci – Podkategorija 

Istočnojadranskikamenjarski pašnjaci submediteranske zone (NKS kod C.3.5.1.) 

 NKS kôd D.3.4. – Bušici - Podkategorija Sastojine oštoigličaste borovice (NKS kôd 

D.3.4.2.3.) 
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Dio planiranog zahvata tj. trase cjevovoda S.7.1. i S.7.3. će se izgraditi na području 

neuređenog terena gdje će se formirati zemljani put, stoga će se trajno prenamijeniti 

površina navedenih stanišnih tipova u duljini od 2 538,51 m, no uzimajući u obzir karakter 

zahvata (linijski zahvat) i rasprostanjenost stanišnih tipova na području Općine, utjecaj će biti 

trajan, ali manjeg značaja.  

Preostali dio trase planiranog cjevovoda izgraditi će se unutar postojećih prometnica kroz 

naselje, tj. na već prenamijenjenim stanišnim tipovima, stoga se ne očekuju utjecaji na 

navedene stanišne tipove. 

 

Tijekom izvođenja građevinskih radova doći će do nastanka buke i vibracija te širenja čestica 

prašine uslijed rada i kretanja mehanizacije, stoga će lokalna fauna privremeno izbjegavati 

ovo područje. Navedeni utjecaj je privremen i manjeg značaja, karakterističan za ovu vrstu 

radova. 

 

Tijekom korištenja sustava vodoopskrbe, u uvjetima normalnog funkcioniranja, ne očekuju se 

utjecaji na stanišne tipove, floru i faunu okolnog područja. 

 

 

3.1.3 Utjecaj na šume i šumska zemljišta 

 

Dio planiranog zahvata tj. trasa cjevovoda S7.1. duljine 1 629, 37 m i trasa S7.3. duljine 

909,14 m, nalazi se na području GJ Crivac, Šumarije Split. Ostale trase planiranog zahvata 

ne zahvaćaju područje GJ Crivac. 

 

Na području trasa cjevovoda koje se nalaze u obuhvatu GJ Crivac, a polažu se na šumskom 

staništu gdje će se formirati zemljani put, ukloniti će se dio šumske vegetacije. Ovaj utjecaj 

se smatra trajnim i negativnim, no manjeg značaja obzirom da se radi o linijskom zahvatu i 

malim površinama koje će se zauzeti. 

 

Prije početka radova, treba utvrditi gdje je potrebno obaranje stabala uz trasu ili na trasi rova 

cjevovoda te o istome obavijestiti nadležnu Šumariju Split, koja će izvršiti izmjeru i doznaku 

stabala te odrediti uvjete za obaranje stabala i održavanje šumskog reda. 

 

Formirani zemljani put će nakon izvođenja radova ostati kao zemljani put, kojim će se služiti 

prilikom održavanja cjevovoda. Nakon završetka radova potrebno je izvršiti sanaciju terena, 

koji prolazi kroz šumska staništa i s nadležnom Šumarijom Split definirati uvjete održavanje 

trase, iznad planiranog cjevovoda, od visokog raslinja i drveća, zbog zaštite od urastanja 

korijenja i oštećivanja cjevovoda. 

 

Tijekom korištenja vodoopskrbne mreže ne očekuju se dodatni utjecaji na šume i šumska 

zemljišta. 

 

 

3.1.4 Utjecaj na tlo 

 

Prema Pedološkoj karti RH lokacija zahvata nalazi se na tipu tla Smeđe na vapnencu. Trase 

cjevovoda biti će uglavnom položene unutar postojećih prometnica, pa će utjecaj tijekom 

izvođenja zahvata biti minimalan, jer se radi o već prenamijenjenom tlu. 
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Dio trase cjevovoda prolaziti će kroz neuređeni teren, odnosno, formirati će se zemljani put 

koji će se koristiti i nakon završetka radova, u svrhu održavanja trase cjevovoda. Navedenim 

radovima doći će do trajnog, umjereno negativnog utjecaja na navedeni tip tla. 

 

Radna mehanizacija će se kretati po postojećim pristupnim putovima. Do onečišćenja tla 

može doći uslijed prosipanja materijala sa vozila na tlo, neadekvatnog skladištenja 

građevinskog otpada te prosipanja ili izlijevanja tekućih opasnih tvari (goriva, ulja iz vozila i 

radnih strojeva). Uz poštivanje zakonskih propisa, dobrom organizacijom gradilišta, opreznim 

korištenjem i redovnim održavanjem radnih strojeva i mehanizacije do onečišćenja tla i 

ostalih površina neće doći. Nakon završetka radova sve površine na kojima se djelovalo će 

se sanirati i vratiti u prvobitno stanje. 

 

Tijekom korištenja vodoopskrbne mreže naselja Bračević ne očekuju se negativni utjecaji na 

tlo. 

 

 

3.1.5 Utjecaj na korištenje zemljišta 

 

Prema Karti korištenja zemljišta „CORINE land cover“ (Slika 2.1-6.) planirani zahvat se 

najvećim dijelom nalazi na području sukcesija šume (zemljišta u zarastanju), dijelom na 

području prirodnih travnjaka, bjelogorične šume te pretežno poljoprivrednom zemljištu sa 

značajnim udjelom prirodnog biljnog pokrova.  

Obzirom da će trase cjevovoda najvećim dijelom biti položene unutar postojećih prometnica, 

te manjim dijelom na području neuređenog terena gdje će se formirati zemljani put, smatra 

se da tijekom izvođenja i korištenja planiranog zahvata neće doći do osiromašenja 

raznolikosti tipova tla. 

 

 

3.1.6 Utjecaj na vode 

 

Uvidom u kartu osjetljivih područja RH planirani zahvat nalazi se na području označenom 

kao sliv osjetljivog područja. Planirani zahvat se prema Registru zaštićenih područja nalazi 

izvan zona sanitarne zaštite izvorišta,a najbliže zahvatu je III.B Jaruga i Torak na cca. 1,1 km 

zračne linije. 

Prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. godine planirani zahvat nalazi se 

na području podzemnog vodnog tijela JKGI_10 – KRKA, čije je ukupno stanje ocijenjeno kao 

dobro. Zahvat se ne nalazi na području površinskih vodnih tijela, zahvatu najbliže površinsko 

vodno tijelo je JKRN0062_001 Vrba na udaljenosti od cca. 300 m zračne linije. 

 

Obzirom da će trase cjevovoda najvećim dijelom biti položene unutar postojećih prometnica, 

te manjim dijelom na području neuređenog terena gdje će se formirati zemljani put, smatra 

se da pravilnim izvođenjem radova, ispravnim održavanjem i rukovanjem strojevima, vozilima 

te dobrom organizacijom gradilišta, negativni utjecaji na navedena vodna tijela se ne 

očekuju. 

 

Tijekom korištenja planiranog zahvata utjecaji na vodna tijela se ne očekuju. 
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3.1.7 Utjecaj na zrak 

 

Tijekom izvođenja građevinskih radova na lokaciji zahvata mogući su kratkotrajni, lokalizirani 

utjecaji u vidu širenja čestica prašine, zbog izvođenja zemljanih radova i ispušnih plinova od 

rada strojeva i mehanizacije. Navedeni utjecaji su lokalizirani, privremeni i ograničeni na 

radno vrijeme tijekom dana te se ne smatraju značajnima. 

 

Tijekom korištenja vodoopskrbne mreže ne očekuju se utjecaji na kvalitetu zraka. 

 

 

3.1.8 Utjecaj na klimu 
 

Utjecaj zahvata na klimatske promjene  

 

Tijekom izvođenja građevinskih radova na lokaciji planiranog zahvata kretati će se radni 

strojevi čijim radom će nastajati ispušni plinovi. Obzirom da se radi o utjecaju ograničenom 

na vrijeme izvođenja radova te zbog kratkog vremena izvođenja, navedene posljedice od 

rada strojeva i mehanizacije ne smatraju se značajnim utjecajem koji bi se mogao odraziti na 

klimatske promjene, odnosno doprinijeti „efektu staklenika“. 

 

Utjecaj klimatskih promjena na zahvat15 

 

Stanje klime za razdoblje 1971.-2000. (referentno razdoblje, P0) i klimatske promjene za 

buduća vremenska razdoblja 2011.-2040. (P1) i 2041.-2070. (P2), analizirani su za područje 

Hrvatske na osnovi rezultata numeričkih integracija regionalnim klimatskim modelom (RCM) 

RegCM. Prostorna domena integracija zahvaćala je šire područje Europe (Euro-CORDEX 

domena) uz korištenje rubnih uvjeta iz četiri globalna klimatska modela (GCM), Cm5, EC-

Earth, MPI-ESM i HadGEM2, na horizontalnoj rezoluciji od 50 km. Klimatske promjene u 

budućnosti modelirane su prema RCP4.5 scenariju IPCC-ja, po kojem se očekuje umjereni 

porast stakleničkih plinova do konca 21. stoljeća. Rezultati numeričkih integracija prikazani 

su kao srednjak ansambla (ensemble) iz četiri individualne integracije RegCM modelom. Svi 

izračuni napravljeni su na super-računalu VELEbit u Sveučilišnom računskom centru (SRCE) 

u Zagrebu. Instaliranje, testiranje i izvođenje RegCM eksperimenata, te klimatske izračune 

proveli su stručnjaci iz DHMZ-a, a isti su prikazani u dokumentima „Strategija prilagodbe 

klimatskim promjenama: Podaktivnost 2.2.1. Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu 

HPC VELEbit za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama 

Republike Hrvatske do 2040. s pogledom na 2070.“ i Akcijskog plana i „Dodatak rezultatima 

klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni rezultati integracija na prostornoj 

rezoluciji od 12,5 km (u sklopu Podaktivnosti 2.2.1.)“ koji su korišteni za utvrđivanje 

klimatskih promjena koje se očekuju na području predmetnog zahvata. 

U nastavku je prikaz rezultata klimatskog modeliranja prema parametrima važnim za zahvat 

„Vodoopskrbne mreže južnog dijela naselja Bračević, Općina Muć“. 

 

                                                
15

 Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta Strategije 
prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog 
plana (Podaktivnost 2.2.1.) 
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U čitavoj Hrvatskoj očekuje se u budućnosti porast srednje temperature zraka u svim 

sezonama. U razdoblju 2011.-2040. taj bi porast mogao biti od 0,7 do 1,4 °C; najveći u zimi i 

u ljeto, a nešto manji u proljeće. Najveći porast temperature očekuje se u primorskim 

dijelovima Hrvatske. Do 2070. najveći porast srednje temperature zraka, do 2,2 °C, očekuje 

se u priobalnom dijelu u ljeto i jesen, a nešto manji porast očekuje se u kontinentalnim 

krajevima u zimi i proljeće. Slično srednjoj dnevnoj temperaturi očekuje se porast srednje 

maksimalne i srednje minimalne temperature. Do 2040. najveći porast bi za maksimalnu 

temperaturu iznosio do 1,5 °C, a za minimalnu temperaturu do 1,4 °C; do 2070. projicirani 

porast maksimalne temperature bio bi 2,2 °C, a minimalne do 2,4 °C. 

 

Očekivane buduće promjene u ukupnoj količini oborine nisu jednoznačne kao za 

temperaturu. U razdoblju 2011.-2040. očekuje se manji porast količine oborine u zimi i u 

većem dijelu Hrvatske u proljeće, dok bi u ljeto i jesen prevladavalo smanjenje količine 

oborine. Ove promjene u budućoj klimi bile bi između 5 i 10% (u odnosu na referentno 

razdoblje), tako da ne bi imale značajniji utjecaj na godišnje prosjeke ukupne količine 

oborine. Do 2070. očekuje se daljnje smanjenje ukupne količine oborine u svim sezonama 

osim u zimi, a najveće smanjenje bilo bi do 15%. 

 

Evapotranspiracija bi se povećala za oko 15% do 2070., a površinsko otjecanje bi se 

smanjilo do 10% u gorskim predjelima. Očekivana promjena sunčanog zračenja je 2-5%, ali 

je suprotnih predznaka: smanjenje u zimi i u proljeće, a povećanje u ljeto i jesen. Maksimalna 

brzina vjetra ne bi se značajno mijenjala, osim na južnom Jadranu u zimi kad se očekuje 

smanjenje od 5-10%. 

 

Procijenjeni porast razine Jadranskog mora do konca 21. stoljeća je u rasponu između 40 i 

65 cm prema rezultatima nekoliko istraživačkih grupa. No, ovu procjenu treba promatrati u 

kontekstu znatnih neizvjesnosti vezanih za ovaj parametar (tektonski pokreti, promjene 

brzine porasta globalnih razina mora, nepostojanje istraživanja za Jadran upotrebom 

oceanskih ili združenih klimatskih modela i dr.). 

 

Ekstremni vremenski uvjeti 

 

Integracije modelom RegCM ukazuju na izraženu promjenjivost u srednjem broju dana s 

maksimalnom brzinom vjetra većom ili jednakom 20 m/s. Za razdoblje 2011.- 2040. godine, 

promjene za zimsku sezonu ukazuju na mogućnost porasta na čitavom Jadranu. Sve 

promjene su relativno male i uključuju promjene od -5 do +10 događaja po desetljeću. Za 

razdoblje 2041.-2070. godine, očekuje se porast broja događaja na sjevernom i južnom 

Jadranu i obalnom području te smanjenje broja događaja na srednjem Jadranu. 

 

Promjena broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja ili jednaka -10°C) u 

budućoj klimi sukladna je projiciranom porastu srednje minimalne temperature. Broj ledenih 

dana je zanemariv u obalnom području i iznad Jadrana te stoga izostaje i promjena broja 

ledenih dana iznad istog područja u projekcijama za 21. stoljeće. 

 

Najveće promjene broja vrućih dana (dan kad je maksimalna temperatura veća ili jednaka 

30°C) nalazimo u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom proljeća i jeseni) te su također 

najizraženije u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, a sukladne očekivanom općem 

porastu srednje dnevne i srednje maksimalne temperature u budućoj klimi. Broj vrućih ljetnih 
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dana do 2040. povećati će se za 7-10 dana gotovo podjednako u cijeloj Hrvatskoj. U 

razdoblju P2 (do 2070.) broj vrućih dana povećati će se posvuda između 10 i 15 dana.  

 

Promjene broja dana s toplim noćima (dan kada je minimalna temperatura veća ili jednaka 

20°C) prisutne su u ljetnoj sezoni, a u manjoj mjeri tijekom jeseni u obalnom području i iznad 

Jadrana, te su također najizraženije u drugom razdoblju, 2041.-2070. 

 

Projekcije klimatskih promjena u srednjem broju kišnih razdoblja (razdoblje od minimalno 5 

uzastopnih dana s dnevnom količinom oborina većom ili jednakom 1 mm) su općenito 

između -4 i 4 događaja u deset godina. Projekcije klimatskih promjena u srednjem broju 

sušnih razdoblja (razdoblje od minimalno 5 uzastopnih dana s dnevnom količinom oborine 

manjom ili jednakom 1 mm) su slične amplitude kao promjene broja kišnih razdoblja. 

 

 

Analiza klimatske otpornosti projekta 

 

Neformalni dokument Europske komisije: Smjernice za voditelje projekata - kako povećati 

otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene poslužio je kao smjernica za izradu 

procjene utjecaja klimatskih promjena na zahvat. Sukladno smjernicama u dokumentu, 

ključni element za određivanje klimatske ranjivosti/otpornosti projekta i procjenu rizika je 

analiza osjetljivosti na određene klimatske promjene. Alat za analizu klimatske otpornosti 

projekta sastoji se od 7 modula koji se mogu primijeniti tijekom izrade procjene utjecaja. 

 

Utvrđivanje osjetljivosti projekta na klimatske promjene (Modul 1) 

 

Osjetljivost zahvata na klimatske promjene i opasnosti sistematski se procjenjuje kroz četiri 

parametra: 

 Imovina i procesi na lokaciji, 

 Ulazne „tvari“, 

 Izlazne „tvari“, 

 Transportne poveznice. 

 

Osjetljivost zahvata je povezana s određivanjem utjecaja klimatskih varijabli i sekundarnih 

učinaka tj. opasnosti koje mogu nastati uzrokovane klimom. S obzirom na širok raspon 

varijabli, određene su one za koje smatramo da su važne za planirani zahvat, te ćemo s 

obzirom na njih razmatrati osjetljivost projekta. 

 

Ocjene vrijednosti (visoka, srednja, zanemariva - tablica 3.1.9-1), dodjeljujemo svim ključnim 

temama kroz njihov odnos s klimatskim varijablama i sekundarnim učincima (faktori – tablica 

3.1.9-2).  

 

 

Tablica 3.1.9-1 Ocjene vrijednosti osjetljivosti zahvata na klimatske promjene 

Osjetljivost na klimatske promjene ZANEMARIVA SREDNJA VISOKA 

 

- visoka osjetljivost: klimatska varijabla ili opasnost može imati znatan utjecaj na 

imovinu i procese, inpute, outpute i prometnu povezanost. 
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- srednja osjetljivost: klimatska varijabla ili opasnost može imati mali utjecaj na 

imovinu i procese, inpute, outpute i prometnu povezanost. 

- zanemariva: klimatska varijabla ili opasnost nema nikakav utjecaj. 

 

Tablica 3.1.9-2 Osjetljivost zahvata na klimatske varijable i s njima povezane opasnosti 

Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević, Općina Muć 
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KLIMATSKE VARIJABLE I POVEZANE OPASNOSTI 

Primarni učinci 

Porast prosječne temperature zraka 1     

Porast ekstremnih temperatura zraka 2     

Promjena prosječne količine oborina 3     

Promjena ekstremnih količina oborina 4     

Prosječna brzina vjetra 5     

Maksimalna brzina vjetra 6     

Vlažnost 7     

Sunčevo zračenje 8     

Sekundarni učinci i opasnosti 

Temperatura mora/vode 9     

Dostupnost vodnih resursa/suša 10     

Oluje 11     

Poplave 12     

Erozija tla 13     

Požari 14     

Nestabilnost tla / klizišta 15     

 

Ocjene dodijeljene primarnim i sekundarnim učincima su definirane s obzirom na interakciju 

pojedinih parametara s klimatskim podacima, koje su navedene u dokumentu „Dodatak 

rezultatima modeliranja na sustavu HPC Velebit: Osnovni rezultati integracija na prostornoj 

rezoluciju od 12,5 km“ koji je izrađen u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Ministarstva 

zaštite okoliša i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta 

Strategije prilagodbe klimatskim promjenama“. 
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Procjena izloženosti opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete (Modul 2) 

 

Tablica 3.1.9-3 Izloženost zahvata i područja na kojem se zahvat nalazi na klimatske varijable i s njima 
povezane opasnosti. Ocjene vrijednosti osjetljivosti zahvata na klimatske promjene označene su: 
zelenom bojom = zanemariva osjetljivost, narančasto = srednja osjetljivost, crvena = visoka 
osjetljivost. 

Osjetljivost 
Izloženost područja zahvata – 

sadašnje stanje 

Izloženost područja zahvata – buduće 

stanje 

Primarni učinci 

Porast 

prosječne 

temperature 

zrake 

Tijekom razdoblja P0, trendovi srednje, 

srednje minimalne i srednje 

maksimalne temperature zraka 

pokazuju zatopljenje u cijeloj 

Hrvatskoj. Trendovi godišnje 

temperature zraka su pozitivni i 

signifikantni, a promjene su veće u 

kontinentalnom dijelu zemlje nego na 

obali i u dalmatinskoj unutrašnjosti. 

 

Klimatska obilježja ovog prostora je 

umjereno topla vlažna klima sa vrućim 

ljetima, te oštrim zimama. Na području 

Općine srednja godišnja temperatura 

zraka iznosi 12,7 °C, gdje je najtopliji 

mjesec srpanj sa srednjom 

temperaturom zraka od 22,4 °C, dok je 

najhladniji mjesec u godini siječanj sa 

srednjom temperaturom zraka od 3,9 

°C. 

Na srednjoj godišnjoj razini, srednjak 

ansambla RegCM simulacija na 12,5 km 

daje za razdoblje 2011.-2040. godine i 

oba scenarija mogućnost zagrijavanja od 

1,2 do 1,4°C. Za razdoblje 2041.-2070. 

godine očekivano zagrijavanje je od 1,9 

do 2°C.  

 

Navedena promjena temperature neće 

utjecati na funkcioniranje zahvata u 

periodu P1 i P2. 

Porast 

ekstremnih 

temperatura 

zraka 

Tijekom razdoblja P0 trendovi 

minimalne i srednje maksimalne 

temperature zraka pokazuju 

zatopljenje u cijeloj Hrvatskoj. 

Najvećim promjenama bila je izložena 

maksimalna temperatura zraka, s 

najvećom učestalošću trendova u klasi 

0,3-0,4 °C na 10 godina.  

 

Na području Dalmacije u razdoblju P0 

minimalna temperatura porasla je za 

0,2 do 0,4 °C, a maksimalna 

temperatura za 1 do 1,2 °C. 

Za razdoblje 2011.-2040. god., postoji 

mogućnost porasta maksimalne 

temperature od 1,2 °C do 1,4 °C. Za 

razdoblje 2041.-2070. god., projekcije 

ukazuju na mogućnost porasta od oko 

1,9 do 2 °C (prema nekim projekcijama 

za ovo razdoblje predviđa se porast 

temperature od 2,3 do 2,6 °C). 

 

Na srednjoj godišnjoj razini, minimalna 

temperatura zraka slijedi obrazac srednje 

temperature zraka. Za razdoblje 2011.- 

2040. god., očekuje se porast minimalne 

temperature od 1,2 °C do 1,4 °C. Za 

razdoblje 2041.-2070. godine očekivano 

povećanje je od 1,9 °C do 2,6 °C te oko 

2,4 °C u obalnom području. 

 

Porast minimalne i maksimalne 

temperature u razdoblju planiranih 
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radova zahvata neće utjecati na 

funkcionalnost istog. 

Promjena 

prosječne 

količine 

oborina 

Tijekom razdoblja P0 godišnje količine 

oborine pokazuju prevladavajuće 

nesignifikantne trendove, koji su 

pozitivni u istočnim ravničarskim 

krajevima i negativni u ostalim 

područjima Hrvatske.  

 

Ukupna prosječna količina oborina 

iznosi 1 203 mm godišnje. Ukupni broj 

kišnih dana iznosi 123. Najveće 

količine oborina padnu u posljednja 

četiri mjeseca u godini. 

Promjene u srednjim sezonskim ukupnim 

količinama oborine ovise o sezoni: 

očekuje se porast zimskih količina te 

smanjenje ljetnih količina oborine na 

čitavom području Republike Hrvatske.  

Na srednjoj godišnjoj razini, za područje 

Jadranskog mora te dijela obalnog 

područja, promjene na godišnjoj razini 

ukazuju na mogućnost porasta količine 

oborine u iznosu od 5 do 10 % za oba 

buduća razdoblja. 

 

Promjena prosječne količine oborina na 

području zahvata za oba razdoblja neće 

značajno utjecati na planirani zahvat. 

Promjena 

ekstremnih 

količina 

oborina 

Trendovi suhih dana su uglavnom 

slabi, ali statistički značajno pozitivni 

trendovi (1% do 2%), dok je trend 

vlažnih oborinskih ekstrema je 

prostorno vrlo sličan onome godišnjoj 

količini oborina. 

 

Najveća dnevna količina oborina 

izmjerena je u kolovozu i iznosi 127 

mm. 

Do 2040. će se u središnjoj i južnoj 

Dalmaciji broj kišnih razdoblja smanjiti do 

najviše dva razdoblja u 10 godina. 

Smanjenje broja kišnih razdoblja 

nalazimo i do 2070.; najveće smanjenje 

je u gorskoj i primorskoj Hrvatskoj u zimi 

i u proljeće, ali isto tako i u ljeto u dijelu 

gorske Hrvatske i sjeverne Dalmacije. 

 

U razdoblju 2011.-2040. broj sušnih 

razdoblja bi se mogao povećati u jesen u 

gotovo čitavoj zemlji te u sjevernim 

područjima u proljeće i ljeto. U zimi bi se 

broj sušnih razdoblja smanjio u središnjoj 

Hrvatskoj, te ponegdje u primorju u 

proljeće i ljeto. Povećanje broja sušnih 

razdoblja očekuje se u praktički svim 

sezonama do konca 2070. Najizraženije 

bi bilo u proljeće i ljeto, a nešto manje u 

zimi.  

 

Budući da je na godišnjoj razini promjena 

učestalosti ekstremnih oborina 

zanemariva, ne očekuje se utjecaj na 

funkcioniranje predmetnog zahvata. 

Prosječna 

brzina vjetra 

Najčešći vjetrovi na području Općine 

su iz smjera sjeveroistoka (NNE), a 

zatim vjetrovi južnih smjerova (SSE i 

SW). 

 

Simulirana srednja brzina vjetra na 10 

m visine u srednjaku ansambla 

najveća je zimi na otocima otvorenog 

U razdoblju 2011. – 2040. godine 

projicirana srednja brzina vjetra neće se 

mijenjati zimi i u proljeće, ali projekcije 

ukazuju na moguć porast tijekom ljeta i 

jeseni na Jadranu. Mali porast srednje 

brzine vjetra projiciran je također u jesen 

u Dalmaciji. U razdoblju 2041. – 2070. 

ljeti i u jesen nastavlja se simulirani trend 
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dijela Jadrana i iznosi između 2,5 i 3,5 

m/s. Od proljeća do jeseni vidljiv je 

pojačani vjetar na središnjem dijelu 

Jadrana, koji u ljeto na otvorenom 

moru doseže od 3-3,5 m/s. Ovaj 

maksimum povezan je s 

prevladavajućim sjeverozapadnim 

etezijskim strujanjem na Jadranu u 

toplom dijelu godine (u nas poznatim 

kao maestral). Sezonski srednjaci (od 

proljeća do jeseni) za Split i Dubrovnik 

su od 3,4 pa sve do 4,5 m/s.  

jačanja brzine vjetra na Jadranu, slično 

kao u razdoblju 2011. – 2040. godine.  

 

S obzirom na blage i gotovo zanemarive 

promjene u prosječnoj brzini vjetra, ne 

očekuju se utjecaji na funkcioniranje 

predmetnog zahvata. 

Maksimalna 

brzina vjetra 

Na području priobalja i otoka izmjerene 

10-minutne brzine vjetra dosežu 

vrijednosti iznad 25 m/s, a maksimalni 

udari i iznad 45 m/s. Usporedba 

maksimalne izmjerene brzine vjetra u 

razdoblju 2005-2009. i prije njega 

pokazuje da su u kontinentalnom dijelu 

Hrvatske veće maksimalne brzine 

vjetra zabilježene nakon 2005. godine, 

dok je u pravilu na priobalju i otocima 

obratno. 

 

Očekivana maksimalna brzina vjetra 

na Splitskom području za povratno 

razdoblje od 50 godina, iznosi 24,1 

m/s. Najveće brzine vjetra možemo 

očekivati na priobalju na području s 

najstrmijim padinama priobalne 

planinske prepreke
16

. 

Na godišnjoj razini, u budućim klimama 

P1 i P2, očekivana maksimalna brzina 

vjetra ostala bi nepromijenjena u odnosu 

na referentno razdoblje, s najvećim 

vrijednostima od 8 m/s na otocima južne 

Dalmacije. 

Do 2040. godine očekuje se blago 

smanjenje maksimalne brzine vjetra u 

svim sezonama osim u ljetnom razdoblju. 

Zimi se očekuje smanjenje maksimalne 

brzine vjetra od oko 5% na južnom 

Jadranu, te u zaleđu srednje i južne 

Dalmacije. U razdoblju 2041. – 2070. 

godine očekuje se smanjenje 

maksimalne brzine vjetra u svim 

sezonama osim ljeti. Najveće smanjenje 

maksimalne brzine vjetra u ovom 

razdoblju očekuje se zimi na južnom 

Jadranu. Obzirom da se ne očekuje 

značajna promjena maksimalne brzine 

vjetra, ne očekuje se ni utjecaj na 

funkcioniranje predmetnog zahvata. 

Vlažnost 

Relativna vlažnost zraka je najniža u 

lipnju, srpnju i kolovozu i kreće se u 

granicama 59-65%, dok je najviša u 

posljednja tri mjeseca u godini i kreće 

se od 74-77%. Prosječna godišnja 

vrijednost relativne vlažnosti zraka 

iznosi 68%. 

U razdoblju P1, očekuje se smanjenje 

relativne vlažnosti u proljeće i ljeto 

između 0,5 pa do 2%. Ovo smanjenje je 

vrlo malo tako da neće bitnije utjecati na 

ukupnu relativnu vlažnost u ovim 

sezonama. U zimi je projiciran mali 

porast relativne vlažnosti u većini krajeva 

(osim u primorskom pojasu), ali i ovaj 

porast ne bio donio veću promjenu 

ukupne vlažnosti zraka. Slično vrijedi i u 

jesen za istočne krajeve, dok u ostatku 

zemlje ne bi došlo do promjene relativne 

vlažnosti. Za P2 se očekuju slični 

trendovi. 
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 Prostorna raspodjela očekivanih maksimalnih brzina vjetra na složenom terenu Hrvatske kao 
podloga za ocjenu opterećenja vjetrom; Alica Bajić, Diplomski rad 2011, Zagreb 



  

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: 
„Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević, Općina Muć“ 

 

 
Zeleni servis d.o.o Stručni poslovi zaštite okoliša, Split          46 

 

Izloženost zahvata na promjene vlažnosti 

zraka se ne očekuju niti utječe na 

predmetni zahvat. 

Sunčevo 

zračenje 

Najveći broj sati sijanja sunca je u 

srpnju i kolovozu, a najmanji u 

prosincu. Godišnji broj sati sijanja 

sunca iznosi 2 268, a dnevni je prosjek 

6,2 sata. 

Očekuje se lagani porast sunčeva 

zračenja ali takva promjena nema utjecaj 

na predmetni zahvat. 

Sekundarni učinci i opasnosti 

Temperatura 

vode 

Planirani zahvat ne nalazi se na 

području trajnih površinskih vodnih 

tijela, a obzirom na karakteristike 

zahvata temperatura vode nema 

utjecaja. 

Porastom prosječne temperature zraka u 

razdoblju P1 i P2 može doći do blagog 

porasta temperature površinskih voda, ali 

navedeno neće biti značajno ni utjecati 

na planirani zahvat. 

Dostupnost 

vodnih 

resursa/suša 

Republika Hrvatska bogata je 

slatkovodnim resursima, među 

najbogatijima u Europi. Stoga se vodni 

resursi ne smatraju ograničavajućim 

čimbenikom za razvoj RH. 

Ne očekuje se promjena u dostupnosti 

vodnih resursa koja bi mogla utjecati na 

predmetni zahvat. 

Oluje 

Nema podataka o olujama za samu 

lokaciju zahvata. Na području Općine 

periodično dolazi do pojave 

nevremena i oluja razornih razmjera. 

Ne očekuje se značajna promjena u 

pojavi oluja na području zahvata s 

obzirom na promjene ekstremnih količina 

padalina. 

 

S obzirom na obilježja zahvata ne 

očekuje se utjecaj od oluja. 

Poplave 

Prema Karti opasnosti od poplava 

planirani zahvat se ne nalazi na 

području male, srednje i velike 

vjerojatnosti od poplava. 

Obzirom na promjene prosječnih i 

ekstremnih količina oborina kao i jačine 

vjetra, ne očekuju se značajne promjene 

u pojavi poplava od površinskih voda ili 

na području Općine. 

Erozija tla 

Prema Karti prethodne procjene 

potencijalnog rizika od erozije lokacija 

zahvata se nalazi na području 

umjerenog potencijalnog rizika od 

erozije, te na bujičnom području
17

. 

U budućem razdoblju neće doći do 

izrazitog i značajnog povećanja oborina 

pa samim time neće doći do povećanja 

rizika od erozije odnosno potencijalni 

rizik od erozije će se zadržati na 

sadašnjoj razini. 

Požari 

Pojava požara karakteristična je za 

priobalna suha područja i područja 

mediteranskih šuma. Pojavu požara 

može izazvati dugotrajna suša i 

zapuštenost obradivih površina. Prema 

Dosadašnji trend broja šumskih požara 

pokazuje da ih je bilo znatno više u 

sušnim godinama i to u mediteranskom 

području, dok projekcije pokazuju da će 

rizik od šumskih požara u budućnosti biti 
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 http://korp.voda.hr/pdf/Prethodna%20procjena%20rizika%20od%20poplava/8.%20KARTA%20-
%20PRETHODNA%20PROCJENA%20POTENCIJALNOG%20RIZIKA%20OD%20EROZIJE.pdf 
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dostupnim podacima na području 

Općine Muć najčešći su požari 

uzrokovani nepropisnom uporabom 

otvorenog plamena. U 2012. godini 

zabilježen je 131 požar. 

veći na području cijele Republike 

Hrvatske.  

 

U budućem razdoblju ne očekuje se 

pojava požara i utjecaj na zahvat, 

obzirom na tip zahvata. 

Nestabilnost 

tla / klizišta 

Pojave klizišta pod utjecajem su 

geološke građe, geomorfoloških 

procesa, fizičkih procesa sezonskog 

karaktera (npr. oborine), te ljudskih 

aktivnosti (sječa vegetacije, način 

obrade tla, izgradnja cesta i dr.). Na 

području zahvata nema zabilježenih 

značajnih nestabilnosti tla/klizišta. 

Ne očekuje se promjena u nestabilnosti 

tla i klizištima na području zahvata. 

 

 
Procjena ranjivosti zahvata (Modul 3) 

 

Ranjivost zahvata (V) se računa prema izrazu: 

  V=S x E 

S = osjetljivost (dobiveno u Modulu 1) 

E = izloženost (dobiveno u Modulu 2) 

 

Na temelju procjene osjetljivosti zahvata (Modul 1) i procjene izloženosti područja (Modul 2) 

u Tablicama 3.1.9-6 i 3.1.9-7 prikazane su procjene ranjivosti. 

 

Tablica 3.1.9-4 Ocjene klasifikacije ranjivosti s obzirom na osjetljivost zahvata i izloženost područja 
zahvata 

 Izloženost 

Osjetljivost 

 Zanemariva Srednja Visoka 

Zanemariva    

Srednja    

Visoka    

 

Tablica 3.1.9-5 Ocjene vrijednosti ranjivosti zahvata s obzirom na izloženost područja i osjetljivost 
zahvata 

Ranjivost  ZANEMARIVA SREDNJA VISOKA 
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Tablica 3.1.9-6 Ranjivost lokacije zahvata na klimatske varijable i s njima povezane opasnosti za sadašnje i buduće stanje izloženosti područja 
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Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević, 
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KLIMATSKE VARIJABLE I POVEZANE OPASNOSTI Ranjivost Ranjivost 

Primarni učinci (PU)  PU  PU 

    1 Porast prosječne temperature zraka           

    2 Porast ekstremnih temperatura zraka           

    3 Promjena prosječne količine oborina           

    4 Promjena ekstremnih količina oborina           

    5 Prosječna brzina vjetra           

    6 Maksimalna brzina vjetra           

    7 Vlažnost           

    8 Sunčevo zračenje           

Sekundarni učinci i opasnosti (SU)  SU  SU 

    9 Temperatura vode           

    10 Dostupnost vodnih resursa/suša           
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    11 Oluje           

    12 Poplave           

    13 Erozija tla           

    14 Požari           

    15 Nestabilnost tla / klizišta           
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Procjena rizika (Modul 4) 

 

Procjena rizika se temelji na analizi ranjivosti koja je opisana pod Modulima 1 do 3, s 

fokusom na prepoznavanje rizika i mogućim opasnostima koji su povezani sa utjecajem. 

Procjena rizika će se bazirati na ranjivosti zahvata dobivenoj iz izloženosti zahvata za 

buduće stanje. Procjena rizika se radi za svaku klimatsku varijablu koju smo ocijenili u 

Modulu 3 (Tablice 3.1.9-6) sa srednjom ili visokom ranjivosti za buduće stanje. Procjena 

rizika funkcionira kroz odnos posljedica rizika i rizika od pojave pojedinih klimatskih varijabli. 

Množenjem ocjene rizika od pojave (Tablica 3.1.9-9) i posljedice rizika (Tablica 3.1.9-8) 

dobivamo ocjene procjene rizika. 

 

Tablica 3.1.9-7 Procjena rizika se ocjenjuje prema sljedećoj tablici 

 
Rizik od 

pojave 
Rijedak 

Malo 

vjerojatno 
Vjerojatno 

Vrlo 

vjerojatno 

Gotovo 

sigurno 

Posljedice 

rizika 
 1 2 3 4 5 

Beznačajne 1 1 2 3 4 5 

Male 2 2 4 6 8 10 

Umjerene 3 3 6 9 12 15 

Velike 4 4 8 12 16 20 

Katastrofalne 5 5 10 15 20 25 

 

 

Tablica 3.1.9-8 Način procjene posljedica rizika za područje projekta 

Posljedice 

rizika 
Beznačajne Male Umjeren Velike Katastrofalne 

Ocjene  1 2 3 4 5 

Opis 

posljedice 

rizika na 

okoliš 

Bez utjecaja na 

osnovne 

elemente 

okoliša. 

Točkasti izvor 

rizika. Nema 

potrebe za 

oporavkom 

okoliša 

Izvor lociran 

unutar granica 

zahvata. 

Oporavak 

utjecaja unutar 

jednog 

mjeseca (30 

dana) od 

nastanka 

Umjerena 

posljedica sa 

mogućim 

štetnim 

utjecajem. 

Oporavak 

utjecaja unutar 

365 dana od 

nastanka 

Značajna šteta 

sa lokaliziranim 

učinkom. 

Oporavak od 

nastanka duže 

od 365 dana.  

Značajna 

šteta sa 

širokim 

utjecajem. 

Oporavak 

duži od 365 

dana. 

Ograničena 

vjerojatnost 

potpunog 

oporavka. 

 

 

Tablica 3.1.9-9 Način procjene pojave rizika 

Rizik od 

pojave 
Rijedak Malo vjerojatan Vjerojatan Vrlo Vjerojatan 

Gotovo 

siguran 

Ocjene 1 2 3 4 5 

Vjerojatnost 

pojave rizika 

Visoka 

nemogućnost 

pojave 

Prema 

trenutnoj praksi 

i procedurama, 

Incident se 

dogodio na 

sličnom 

Velika je 

vjerojatnost od 

incidenta. 

Vrlo velika 

vjerojatnost 

događanja 
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incidenta. 

Šanse za 

pojavu su 5% 

godišnje. 

incident se 

neće dogoditi. 

Šanse za 

pojavu su 20% 

godišnje 

području sa 

sličnim 

postavkama. 

Šanse za 

pojavu su 50% 

godišnje 

Šanse za 

pojavu su 80% 

godišnje 

incidenta. 

Šanse za 

pojavu su 

95% godišnje 

 

 

Tablica 3.1.9-10 Procjena razine rizika za zahvat u slučaju „Dostupnost vodnih resursa - suša“ 

Ranjivost 

10. Dostupnost vodnih resursa - suša 

Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević, Općina 

Muć 

Razina ranjivosti 

Transportne poveznice   

Izlazne „tvari“  

Ulazne „tvari“  

Imovina i procesi na lokaciji  

Opis 

Planira se izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Bračević. 

Planirana je izgradnja cjevovoda duljine 6 789,96 m. 

Vodoopskrbna mreža naselja spojiti će se na vodoopskrbni 

cjevovod VS Seline-Ogorje. 

Rizik  smanjenje dostupnosti vodnih resursa 

Vezani utjecaj 
3. Promjena prosječne količine oborina 

4. Promjena ekstremnih količina oborina 

Posljedice rizika 
1 Bez utjecaja na osnovne elemente okoliša. Točkasti izvor 

rizika. Nema potrebe za oporavkom okoliša. 

Rizik od pojave 1 Šanse za pojavu su 5% godišnje. 

Ocjena procjene 

rizika 
1/25 

Primijenjene 

mjere smanjenja 

rizika 

- Uobičajene mjere predviđene tehničkom regulativom za 

projektiranje ove vrste zahvata. 

Mjere smanjenja 

rizika 

- Nisu planirane. 

 

Tablica 3.1.9-11 Procjena razine rizika za zahvat u slučaju „Erozija tla“ 

Ranjivost 

13. Erozija tla 

Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević, Općina 

Muć 

Razina ranjivosti Transportne poveznice   
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Izlazne „tvari“  

Ulazne „tvari“  

Imovina i procesi na lokaciji  

Opis 

Prema Karti prethodne procjene potencijalnog rizika od erozije 

lokacija zahvata se nalazi na području umjerenog potencijalnog 

rizika od erozije, te na bujičnom području. 

Rizik 

- Poremećaj u stabilnosti tla na području zahvata 

- Oštećenje vodoopskrbne infrastrukture 

- Poremećaj u kvaliteti pitke vode 

Vezani utjecaj 4. Promjena ekstremnih količina oborina 

Posljedice rizika 
2 Male posljedice. Izvor lociran unutar granica zahvata. 

Oporavak utjecaja unutar jednog mjeseca od nastanka. 

Rizik od pojave 1 Šanse za pojavu su 5% godišnje. 

Ocjena procjene 

rizika 
2/25 

Primijenjene 

mjere smanjenja 

rizika 

- Uobičajene mjere predviđene tehničkom regulativom za 

projektiranje ove vrste zahvata. 

Mjere smanjenja 

rizika 

- Nisu planirane. 

 

Zaključak: 

 

Obzirom na karakteristike planiranog zahvata i procjene klimatskih promjena u budućem 

razdoblju, možemo zaključiti da neće biti značajnih utjecaja zahvata na klimatske promjene ili 

utjecaja klimatskih promjena na planirani zahvat. Provedba daljnje analize (modula 5, 6 i 7) 

nije potrebna u okvirima ovog projekta. 

 

 

3.1.9 Utjecaj na krajobraz 

 

Tijekom izgradnje vodoopskrbne mreže može se očekivati kratkoročni negativni utjecaj na 

krajobrazne vizure, zbog prisutnosti građevinskih strojeva, opreme i materijala na području 

zahvata. Ovaj utjecaj je lokalnog i privremenog karaktera, a odnosi se isključivo na vrijeme 

trajanja radova te se ne smatra značajnim. 

 

Realizacijom planirane aktivnosti ne očekuje se utjecaj na krajobrazne vizure ovoga područja 

obzirom na karakter zahvata. 
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3.1.10 Utjecaj na materijalna dobra i kulturnu baštinu 

 

Dio trase planiranog cjevovoda se prema kartografskom prikazu 3.1. Područja posebnih 

uvjeta korištenja – zaštita prirode i zaštita kulturnih dobara PPUO Muć nalazi na području 

ruralne cjeline Mandul i prapovijesne gomile Duke, te neposredno uz rimski pravac Via 

Gabiniana. 

 

Zbog neposredne blizine lokaliteta kulturno-povijesne baštine, prije početka radova potrebno 

je zatražiti očitovanje nadležnog Konzervatorskog odjela te prema dobivenim uvjetima 

organizirati gradilište i izvoditi potrebne radove. 

 

Ukoliko se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na lokaciji 

zahvata naiđe na arheološko nalazište potrebno je obustaviti radove te o istom obavijestiti 

nadležni Konzervatorski odjel.  

 

Obzirom da će cijevi u sklopu navedene trase planiranog cjevovoda biti položene unutar 

postojećih prometnica kroz naselje, uz pridržavanje minimalne širine radnog pojasa te mjera 

predostrožnosti i organizaciju gradilišta prema dobivenim uvjetima, ne očekuju se utjecaji na 

navedena materijalna dobra i kulturnu baštinu. 

 

Tijekom korištenja vodoopskrbne mreže ne očekuju se utjecaji na materijalna dobra i 

kulturnu baštinu. 

 

 

3.1.11 Utjecaj bukom 

 

Izgradnja vodoopskrbne mreže većim dijelom će se izvoditi u ulicama koje prolaze kroz 

naselje, u neposrednoj blizini stambenih kuća. Tijekom izvođenja radova očekuje se 

povećanje razine buke uslijed rada građevinskih strojeva i vozila. Pridržavanjem odredbi 

Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

(„Narodne novine“ broj 145/04) te korištenjem suvremene radne mehanizacije, ovaj utjecaj 

se može ublažiti. Navedeni utjecaj je privremen, ograničen na područje lokacije zahvata, 

stoga se ne smatra značajnim. 

 

Tijekom korištenja vodoopskrbne mreže ne očekuju se utjecaji od buke. 

 
  

3.1.12 Utjecaj od otpada 

 

Tijekom izgradnje vodoopskrbne mreže nastati će određene količine i vrste otpada koje će se 

odvojeno sakupljati po vrstama i predavati ovlaštenim pravnim osobama. 

 

Tijekom korištenja planiranog zahvata nastati će različite vrste otpada uslijed redovitog 

čišćenja i održavanja sustava vodoopskrbe. Nastale količine otpada će se sakupljati 

odvojeno i zbrinuti sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

(„Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19). 
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3.1.13 Utjecaj na promet 

 

Obzirom da se dio planiranog zahvata izvodi u ulicama koje prolaze kroz naselje, u 

neposrednoj blizini stambenih kuća, očekuje se umjereno negativni utjecaj na promet za 

vrijeme izvođenja radova. Navedeni utjecaj se odnosi na dijelove prometnica na kojima će se 

radovi odvijati te je ograničen na vrijeme izvođenja radova. Može se ublažiti regulacijom 

prometa. 

 

Tijekom korištenja vodoopskrbne mreže u naselju Bračević ne očekuju se utjecaji na promet. 

 

 

3.1.14 Utjecaj uslijed akcidenata 

 

Tijekom izvođenja građevinskih radova pri izgradnji vodovodne mreže postoji rizik od 

akcidentnih situacija uslijed povećane prisutnosti radne mehanizacije i vozila za transport 

opreme za gradnju, nestručnog rukovanja strojevima i alatima, što može dovesti do 

nekontroliranog izlijevanja motornog ulja i goriva na tlo, a potom i ispiranja u okolno tlo i 

vodotoke. 

Redovitim servisiranjem, održavanjem i provjerom stanja ispravnosti mehanizacije i vozila, 

koja će se koristiti za potrebe radova na predviđenom zahvatu, uz pridržavanje svih mjera 

zaštite i sigurnosti na radu te pravilnom organizacijom rada, utjecaji na okoliš, uslijed 

akcidenta se smatraju malo vjerojatnim. 

 

Tijekom korištenja vodoopskrbne mreže može doći do poremećaja ili prekida rada dijelova 

sustava zbog raznih kvarova ili elementarnih nepogoda (kao što je poplava, požar, potres…). 

Utjecaji na okoliš uslijed akcidentnih situacija izazvanih elementarnim nepogodama (poplave) 

su nepredvidivi, ali obzirom na vjerojatnost njihovog pojavljivanja, u održavanom sustavu, 

manja je vjerojatnost od akcidentnih situacija. Utjecaji na okoliš uslijed ostalih akcidentnih 

situacija izazvanih nepažnjom čovjeka se smatraju malo vjerojatnim uz uvjet redovitog 

održavanja i nadzora cjelokupnog sustava vodovoda. 

 

 

3.1.15 Kumulativni utjecaji 

 

Sagledavajući mogućnost za kumulativne utjecaje na sastavnice okoliša, iz perspektive 

procijenjenih pojedinačnih utjecaja planiranog zahvata, u razmatranje su uzeti planirani 

infrastrukturni zahvati iz vodnogospodarskog područja, u širem obuhvatu predmetnog 

zahvata. 

 

Postojećim vodoopskrbnim sustavom sa vodozahvatom na Rudi obuhvaćen je južni dio 

Općine, dok sjeverni trenutno nema riješenu vodoopskrbu.  

Vodoopskrba naselja Crivac, Pribude, Milešina, Ogorje i Radunić predviđena je iz 

vodoopskrbnog sustava sa vodozahvatom na izvoru Čikole. Putem crpne stanice Čavoglave 

voda će se tlačiti u vodospremu Seline te opskrbljivati navedena naselja. 

 

Kumulativni utjecaji očituju se u dodatnoj prenamjeni kopnenih staništa tijekom izgradnje 

vodosprema, crpnih stanica te polaganja cjevovoda. Planirani vodoopskrbni sustav, će se u 

pravilu izvoditi kao i predmetni zahvat, tako da se očekuju isti utjecaji koji su za većinu 
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sastavnica okoliša bez značaja, do umjereno negativnog utjecaja na staništa, koji se može 

umanjiti pridržavanjem mjera zaštite i minimalne širine radnog pojasa. 

 

 

3.2 Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja 
 

Obzirom na vrstu zahvata, prostorni obuhvat i geografski položaj, ne očekuju se 

prekogranični utjecaji tijekom izgradnje i korištenja predmetnog zahvata. 

 

 

3.3 Sažeti opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na zaštićena 

područja 
 

Lokaciji zahvata najbliže zaštićeno područje je značajni krajobraz Sutina na cca. 12,3 km 

zračne udaljenosti. Zbog dovoljne udaljenosti i karaktera planiranog zahvata ne očekuju se 

utjecaji na najbliža zaštićena područja. 

 

 

3.4 Sažeti opis mogućih značajnih utjecaja na ekološku mrežu s 

posebnim osvrtom na moguće kumulativne utjecaje zahvata u 

odnosu na ekološku mrežu  
 

Lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže RH. Zahvatu najbliže područje EM 

je područje značajno za očuvanje ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova POVS HR2001266 

Vrba na zračnoj udaljenosti od 0,330 m. Zbog dovoljne udaljenosti i karaktera planiranog 

zahvata ne očekuju se utjecaji na najbliža područje ekološke mreže. 
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3.5 Opis obilježja utjecaja (izravni, neizravni, sekundarni, 

kumulativni i dr.) 
 

Sastavnica okoliša 
Obilježja utjecaja tijekom 

izgradnje  

Obilježja utjecaja tijekom 

korištenja  

Stanovništvo i zdravlje ljudi Privremen, manjeg značaja Pozitivan utjecaj 

Ekološka mreža Nema utjecaja Nema utjecaja 

Zaštićena područja Nema utjecaja Nema utjecaja 

Biološka raznolikost, biljni i 

životinjski svijet 
Trajan, manjeg značaja Nema utjecaja 

Šume i šumska zemljišta Trajan, manjeg značaja Nema utjecaja 

Tlo Manjeg značaja Nema utjecaja 

Korištenje zemljišta Nema utjecaja Nema utjecaja 

Vode Nema utjecaja Nema utjecaja 

Zrak Privremen, manjeg značaja Nema utjecaja 

Klima Nema utjecaja Nema utjecaja 

Krajobraz Privremen, manjeg značaja Nema utjecaja 

Materijalna dobra i kulturna 
baština 

Nema utjecaja Nema utjecaja 

Buka Privremen, manjeg značaja Nema utjecaja 

Utjecaj od otpada  Nema utjecaja Nema utjecaja 

Promet Privremen, manjeg značaja Nema utjecaja 

Akcidenti  Mala vjerojatnost za utjecaj Mala vjerojatnost za utjecaj 

Kumulativni utjecaji  Izvjestan samo u slučaju 
istovremenog izvođenja drugih 
planiranih radova na 
infrastrukturnim sustavima, kao 
privremen i malo do umjereno 
negativan 

Nema utjecaja 

 

 

Na temelju provedene procjene i utvrđenih utjecaja, zaključuje se da je planirani zahvat 

prihvatljiv za okoliš, uz primjenu propisanih mjera zaštite i važećih zakonskih i pod zakonskih 

akata. 
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4 PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRAĆENJE 

STANJA OKOLIŠA 
 

4.1. Mjere zaštite okoliša 
 

Analizom utjecaja predmetnog zahvata na sastavnice okoliša zaključuje se da su negativni 

utjecaji minimalni i neće biti značajni uz pridržavanje mjera zaštite, definiranih zakonskim 

propisima. 

Uz mjere zaštite okoliša propisane od strane nadležnih institucija te važećim zakonskim i pod 

zakonskim aktima, propisujemo dodatne mjere zaštite okoliša: 

 

Mjere zaštite okoliša 

 

1. Kod polaganja cjevovoda u šumskom području, u slučaju potrebe za obaranje 

stabala, obavijestiti nadležnu Šumariju, kako bi se izvršila doznaka stabala te 

dogovorili uvjeti za održavanje trase, tijekom korištenja, kako bi se spriječilo urastanje 

visoke vegetacije u rov i cijevi infrastrukture. 

 

2. Nakon završetka radova izvršiti sanaciju terena; tlo i vegetaciju vratiti u prvobitno 

stanje gdje tehnički uvjeti dopuštaju, ozeleniti područje korištenjem autohtone 

vegetacije. 

 

3. Prije izvođenja radova potrebno je zatražiti očitovanje nadležnog Konzervatorskog 

odjela te prema dobivenim uvjetima organizirati gradilište i izvoditi potrebne radove. 

 

 

4.2 Praćenje stanja okoliša 
 

Ne predlažu se mjere praćenja stanja okoliša osim onih koje su propisane od strane 

nadležnih institucija i važećim zakonskim i pod zakonskim aktima. 
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5 IZVORI PODATAKA 
 

Prostorno planska dokumentacija: 

 Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 

županije“, broj 01/03, 08/14, 05/05, 05/06, 13/07, 09/13 i 147/15) 

 Prostorni plan uređenja Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“, broj 02/99, 

02/08, 09/10, 05/18, 06/18 (pročišćeni tekst)) 

 

Projektna dokumentacija: 

 Idejni projekt „Vodoopskrbna mreža južnog dijela naselja Bračević na području općine 

Muć“, broj projekta T.D. 12/19; koji je izradila tvrtka Roterm d.o.o. iz Splita, srpanj 

2019. 

 

Popis propisa: 

 

Općenito 

 Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, 03/17) 

 

Prostorna obilježja 

o Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 

98/19) 

 

Biološka i krajobrazna raznolikost 

 Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19) 

 Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima 

ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) 

 Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim 

tipovima („Narodne novine“, broj 88/14) 

 

Vode  

 Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

 Odluka o određivanju osjetljivih područja („Narodne novine“, broj 81/10, 141/15) 

 Plan upravljanja vodnim područjima 2016.-2021., Hrvatske vode, travanj 2015. 

 https://www.voda.hr/sites/default/files/dokumenti/prethodna_procjena_rizika_od_popl
ava_2018_0.pdf 

 

Zrak i klima 

 Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 

 Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na 

teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 01/14) 

 

Buka 

 Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

(„Narodne novine“, broj 145/04) 
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Otpad 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 

14/19, 98/19) 

 Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 23/07, 111/07, 23/14, 

51/14, 121/15, 132/15, 117/17) 

 

Ostalo 

 Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta 

Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. S 

pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1.), SAFU, 2017. 

 Baza podataka Hrvatske agencije za okoliš i prirodu: Vrste, Staništa, Ekološka mreža, 

Zaštićena područja; http://www.bioportal.hr/gis/ 

 ENVI atlas okoliša: Pedologija, Korištenje zemljišta; http://envi.azo.hr/?topic=3 

 Karta potresnih područja Republike Hrvatske; http://seizkarta.gfz.hr/karta.php 

 Institut za oceanografiju i ribarstvo, Kakvoća mora u Republici Hrvatskoj: 

http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca  

 Prostorna raspodjela očekivanih maksimalnih brzina vjetra na složenom terenu 

Hrvatske kao podloga za ocjenu opterećenja vjetrom; Alica Bajić, Diplomski rad 2011, 

Zagreb  

 Izvor naslovne slike: http://www.os-brace-radica-

bracevic.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=10 

  

http://www.bioportal.hr/gis/
http://envi.azo.hr/?topic=3
http://seizkarta.gfz.hr/karta.php
http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca
http://www.os-brace-radica-bracevic.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=10
http://www.os-brace-radica-bracevic.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=10
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6 PRILOZI 
 

Prilog 6.1. Izvadak iz sudskog registra nositelja zahvata 

 

Prilog 6.2. Rješenje tvrtke Zeleni servis d.o.o. za obavljanje stručnih poslova zaštite 

okoliša 

 

Prilog 6.3. Situacijski prikaz planiranog stanja 

 

Prilog 6.4. Karakteristični poprečni presjeci 
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Prilog 6.1. Izvadak iz sudskog registra nositelja zahvata (Vodovod i kanalizacija Split d.o.o.) 
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Prilog 6.2. Rješenje tvrtke Zeleni servis d.o.o. za obavljanje stručnih poslova zaštite 

okoliša 
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