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REPUBLIKA HRVATSKA

UPRAVNI SUD U SPLITU

Split, Put Supavla 1

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

PRESUDA

Upravni sud u Splitu, po sutkinji tog suda Mirandi Gulišija Jurišić uz sudjelovanje

Maje Ivulić kao zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja pod 1) Udruga Biom iz Zagreba, na

adresi Preradovićeva 34, zastupana po direktoru Krešimiru Mikuliću, tužitelja pod 2) Udruga

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode iz Osijeka, Gundulićeva 19 a, zastupanog po

voditelju projekta Tiboru Mikuska, protiv tuženika Ministarstva zaštite okoliša i prirode,

Ulica Republike Austrije 14, Zagreb, uz sudjelovanje zainteresirane osobe Vjetrolektrana Bila

Ploča d.o.o. Dubrovnik, Vukovarska 17, radi procjene utjecaja na okoliš, nakon javne

rasprave održane i zaključene dana 18. prosinca 2015., objavom odluke na temelju članka 61.

stavka 5. Zakona o upravnim sporovima (,,Narodne novine“ broj 20/ 10, 143/12, 152/14; dalje

ZUS), dana 28. prosinca 2015.

presudio je

Poništava se rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode Klasa: UP/I 351-03/11-

02/56 URBROJ: 517-06-2-1-1-12-15 od 18. listopada 2012.g. i vraća na ponovni postupak.

Obrazloženje

Osporavanim Rješenjem tuženika namjeravani zahvat — vjetroelektrana Bila Ploča,

nositelja zahvata Vjetroelektrana Bila Ploča d.o.o. sa sjedištem u Dubrovniku, Vukovarska

17, temeljem Studije o utjecaju na okoliš koju je izradio APO d.o.o. iz Zagreba utvrđen je

prihvatljivim za okoliš i ekološku mrežu, uz primjenu zakonom propisnih i osporavanim

rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja

ekološke mreže i provedbe programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže.

Tužitelj pod 1) u svojoj pravodobno podnesenoj tužbi pobija osporavano rješenje jer

se u postupku koji je prethodio njegovom donošenju nije postupalo prema pravilima postupka

a iz pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja izveden je nepravilan zaključak. Tvrdi kako je

rješenje izdano iako nisu bili ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti, a zbog brojnih

nedostataka Studije utjecaja na okoliš (SUO) uključujući i Glavnu ocjenu prihvatljivosti za

ekološku mrežu, tuženik je trebao donijeti rješenje kojim se zahvat koji će imati nepovoljan

utjecaj na okoliš i ekološku mrežu odbija. Pozivajući se na odredbu članka 144. stavka 2.

Zakona o zaštiti od okoliša (,,Narodne novine br. 110/07) navodi da ima dovoljan (vjerojatan)
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pravni interes za pokretanje upravnog spora te da je uložio primjedbe na SUO tijekom javne

rasprave.

U postupku donošenja osporavanog rješenja povrijeđen je članak 60. Zakona o

prostornom uređenju i gradnji (,,Narodne novine“ 76/07). U obrazloženju rješenja ne

prihvaćaju se primjedbe koje se odnose na neusklađenost s prostorno — planskom

dokumentacijom odnosno krajobraz jer je u pogledu prostorno — planskih smjernica da

lokacije vjetroelektrane ne smiju biti vidljive s mora iz akvatorija Pelješkog kanala utvrđeno

da takvu smjemicu nije moguće provesti s obzirom na planom određenu zonu zahvata i s

obzirom na tehničke značajke vjetroagregata. Međutim, pogrešno se utvrđuje da smjernica

nije određena u Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o

donošenju Prostornog plana uređenja Općine Orebić, jer se prema članku 74. stavku 20.

Službenog glasnika Općine Orebić broj 7/ 12 određuje: ,,Detaljni uvjeti gradnje za

vjetroelektrane i sunčane elektrane dani su u Prostornom planu Dubrovačko — neretvanske

županije.“ Osporeno rješenje poziva se neistinitu Odredbu kako bi izdalo pozitivno rješenje o

predmetnom zahvatu. Čak ako bi rješenje utvrdilo istinito stanje glede prostornog plana

Općine Orebić, isto bi predstavljalo povredu Zakona o prostornom uređenju i gradnji zbog

neusklađenosti s prostornim planom i odredbama na razini Dubrovačko — neretvanske

županUe.

Nadalje, u postupku donošenja osporavanog rješenja povrijeđen je članak 2. stavak 2.

Zakona o sprječavanju sukoba interesa (,,Narodne novine“ 26/11) jer je Dragan Radović

imenovan osobom za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene,

procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, kao član

Povjerenstva za predmetnu SUO. Kao član stručnog Povjerenstva za ocjenu utjecaja na okoliš

za zahvat vjetroelektrana Bila Ploča nalazi se u sukobu interesa, jer je ornitološki dio SUO

izvodio Zavod za omitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti tijekom 2004. kada je

Dragan Radović bio upravitelj Zavoda, koju funkciju je napustio 2007. Isti je bio uključen u

izradu omitološkog dijela studije — istu studiju koju kasnije tijekom 2011. i 2012. ocjenjuje

prihvatljivom u funkciji člana Povjerenstva. Tužitelj pod 1) smatra kako Dragan Radović kao

izvoditelj SUO i član Povjerenstva nije mogao ispuniti načelo nepristranosti, jer je de facto

ocjenjivao vlastitu studiju.

U postupku donošenja osporavanog rješenja povrijeđen je članak 69. stavak 3. Zakona

o zaštiti okoliša (,,Narodne novine“ 110/07) jer je predviđeno područje zahvata od strane

Državnog zavoda za zaštitu prirode valorizirano kao važno područje za ptice u skladu sa

zakonima Republike Hrvatske i zakonskim aktima EU. Područje zahvata nalazi se na

području Nacionalne ekološke mreže — međunarodno važno područje za ptice

,,Srednjedalmatinski otoci i Pelješac“ (HR 1000036) koji ima za cilj očuvanje strogo zaštićene

ptice grabljivice eja strnjarica, zmijar, sivi sokol, ušara, i zahvaća ekološki koridor

,,Palagruža-Lastovo—Pelješac“ (HR 2001137) gdje su ciljevi očuvanja ekološkog koridora

ptica grabljivica škanjac osaš i ždral. Obje vrste tijekom migracije u značajnom broju

prelijeću zahvaćeno područje na kojem području obitava jedan par surih orlova, vrste kojaje

kritično ugrožena u Republici Hrvatskoj s visokim rizikom od izumiranja. Prema znanstvenoj

literaturi, krupne ptice poput ždrala, ptice grabljivice, imaju visok rizik od stradanja na

elisama vjetroagregata. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju stupit će na snagu

europska ekološka mreža NATURA2000 prema kojoj se primjenjuje pravna stečevina EU s

područja zaštite prirode, čime će ,,Srednjedalmatinski otoci i Pelješac“ i koridor ,,Palagruža-

Lastovo-Pelješac“ postati Područje posebne zaštite kojim se zaštićuju ptice od posebnog

europskog značaja iz Dodatka I Direktive o pticama EU (2009/147/EC). Pored ovakvih

podataka pogrešno su investitor i ovlaštenik izrade Studije utjecaja na okoliš ustrajali na

lokaciji zahvata, osobito što prostorni plan Dubrovačko — neretvanske županije predviđa

dovoljno alternativnih područja za izgradnju vjetroelektrana.
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Isto tako, u postupku donošenja osporavanog rješenja povrijeđen je članak 75. stavak

2. i 4. Zakona o zaštiti okolišajer izrađivač Studije u dijelu koji se odnosi na procjenu utjecaja

na omitofaunu nije adekvatno primjenjivao metodologiju prikupljanja relevantnih podataka i

pri sagledavanju utjecaja na ciljne vrste ptica koristio zastarjele podatke. Podaci o omitofauni

prikupljeni su 2004., prije nego su objavljenje publikacije ,,Međunarodno važna područja za

ptice“ u sklopu nacionalne ekološke mreže (Državni zavod za zaštitu prirode 2005.),

Smjernica za izradu studije utjecaja na okoliš za zahvate vjetroelektrane (Ministarstvo za

zaštitu okoliša, graditeljstva i prostornog uređenja 2010.), dokument ,,Valorizacija biološke

raznolikosti područja Dalmacije i okvirna procjena prihvatljivosti za izgradnju

vjetroelektrana“. Nakon prikupljanja podataka 2004. publicirane su tri relevantne reference za

unapređenje studija na okoliš za zahvat vjetrolektrane, a terenska istraživanja iz 2004. ne

mogu zadovoljiti u međuvremenu postavljene standarde istraživanja. S obzirom da se u

konkretnom slučaju radi o senzitivnom području s velikim potencijalima stradanja ciljnih

vrsta očuvanja, morala su se ponoviti odnosno nadopuniti istraživanja barem u dijelovima koji

se odnose na rizične skupine poput ptica grabljivica i ždralova primjenjujući nove spoznaje.

Tuženik utvrđuje kako su terenska istraživanja provedena tijekom 2004. na širem području

zahvata od strane priznatih omitologa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ali ne navodi

pripadajuću referencu s imenom i prezimenom koja bi opravdala pojam ,,priznati“. Na

nekoliko mjesta u SUO se navodi da je eja strnjarica zimovalica i preletnica područja zahvata,

međutim, u Zaključcima studije se predviđa mogući utjecaj tijekom izgradnje vjetroagregata

na gnijezda eja strnjarica koja izrađuju na tlu. U jednom dijelu SUO eja strnjarica se korektno

tretira kao preletnica i zimovalica, a u drugom netočno kao gnjezdarica. Ovakva

nedosljednost izaziva sumnju u vjerodostojnost SUO i ozbiljnost uključenih stručnjaka. Riječ

je o vrsti grabljivice koja ima visok rizik od stradavanja na vjetroagregatima pa se ovakvim

propustima dovode u pitanje zaključci i odnosu na ostale ptice grabljivice odnosno istinitost,

točnost i stručna utemeljenost studije.

U osporenom rješenju se tvrdi kako su ,,lzmjenama idejnog rješenja uvaženi rezultati

istraživanja na lokaciji zahvata, odustalo se od vjetroagregata za koje se procijenilo da bi

mogli značajnije utjecati na osjetljive vrste ptica, što je istaknuto kroz zonaciju COAST

područja“ referirajući se na dokument ,,Valorizacija biološke raznolikosti Dalmacije i okvirna

procjena prihvatljivosti za izgradnju vjetroelektrana“ koje je izrađeno u okviru COAST

programa. U navedenom dokumentu jasno je vidljivo da je poluotok Pelješac zoniran kao

treća zona tj. kao područje velikog utjecaja zbog preleta ždralova i grabljivice te

teritorijalnosti surog orla i zmijara. Ukoliko bi se ovaj dokument suštinski poštivao onda bi se

odustalo od izgradnje vjetroelektrane Bila Ploča, jer se za poluotok Pelješac ističu kriteriji

prelet grabljivica i ždralova te gnijezdeći suri orao i zmijar. Isti dokument za Koridor

Palagruža, Lastovo, Pelješac preporuča za praćenje preleta ,,uz standardna omitološka

istraživanja, provesti dodatna istraživanja od najmanje 15 terenskih dana godišnje za

promatranje preleta u proljetnoj migraciji (od ožujka do svibnja) i najmanje 30 dana godišnje

za jesenje migracije (od kolovoza do studenog). U istraživanju koje traje dvije godine

potrebno je utvrditi da li ptice za selidbe prelijeću i na kojoj visini preko plohe. Tek nakon

analize dobivenih rezultata moguće je procijeniti nivo utjecaja na omitofaunu i ekološku

mrežu.“ U osporenom rješenju se navodi kako su preleti zabilježeni tijekom istraživanja na

kojima je ostvareno ukupno 30 čovjek/dan terenskog rada s prosječno 15 sati promatranja

dnevno, što ukupno iznosi oko 450 sati dnevnog rada. U SUO se navodi kako je obavljeno

osam višednevnih terenskih izlazaka: u veljači, ožujku, travnju, svibnju, lipnju, kolovozu,

rujnu i listopadu. Istraživanje je obuhvaćalo plohu Ponikve na istočnom dijelu poluotoka

Pelješac i plohu Mokalo na kojoj se nalazi područje planiranog zahvata. Iz navedenog

proizlazi kako SUO nije ispunila kriterije istraživačkog napora koji se preporuča za područje

u kojem je prelet procijenjen kao intenzivan i određen kao jedini preletnički koridor u
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Hrvatskoj. Tužitelj pod 1) izražava zaprepaštenje činjenicom što je autor smjernica za ptice

ujedno i član Povjerenstva za ocjenu SUO. U smjernicama se naglašava kako se ,,suri orao

kao kritično ugrožena vrsta u Republici Hrvatskoj pokazao najproblematičnijom vrstom“ te da

za istog kao iza zmijara potrebno, uz standardna omitološka istraživanja (najmanje 10

dvodnevnih“ terena raspoređenih tijekom godine) obaviti dodatnih najmanje 30 terenskih dana

od strane najmanje dvojice ornitologa tijekom kojih će se pratiti samo suri orlovi i to u

razdoblju od ožujka do srpnja kada su zbog sezone gniježđenja orlovi najaktivniji kroz dvije

godine. Kako je u SUO utvrđena prisutnost surog orla i zmijara na lokalitetu Mokalo trebalo

se pristupiti po opisanom istraživačkom naporu za procjenu utjecaja vjetroelektrane na surog

orla i zmijara.

Raspored predloženih lokaliteta vjetroagregata Bila Ploča i već izgrađena

vjetroelektrana Ponikve ozbiljno narušavaju cjelovitost ekološke mreže i budućeg Područja

posebne zaštite (SPA“) ,,Srednjedalmatinski otoci i Pelješac“. Oba lokaliteta nalaze se u

potpunosti unutar ekološke mreže. Predloženi raspored vjetroagregata bi fragmentirao staništa

i time narušio cjelovitost ekološke mreže.

Studija utjecaja na okoliš nije adekvatno procijenila rizik od stradavanja na

vjetroagregatima za ptice [( vrste poput grabljivica koje su rijetke i imaju nisku stopu

razmnožavanja i ptice R-vrste poput pjevica koje su česte i imaju visoku stopu

razmnožavanja. Ptice K vrste su podložnije naglom opadanju brojnosti populacije kada su

izložene dodatnoj smrtnosti uzorkovanoj vjetroelektranama. Pri valorizaciji utjecaja nije se

uzimalo u obzir razlike u strategijama razmnožavanja, brojnosti populacije, stupnju

ugroženosti Za svih sedam vrsta ptica koje su cilj očuvanja nacionalne ekološke mreže

procijenjenjejednak negativan utjecaj neovisno radi li se o grabljivicama, kokoški ili galebu.

U postupku donošenja osporavanog rješenja povrijeđen je članak 77. stavak 2.

Zakona o zaštiti okoliša. U točki 3. priloga V, Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana,

programa i zahvata za ekološku mrežu na temelju članka 36. stavka 5. i članka 37a. stavka 5.

Zakona o zaštiti prirode (,,Narodne novine“ 70/05, 139/08) opis utjecaja zahvata na ekološku

mrežu mora sadržavati analizu mogućih utjecaja drugih pogodnih mogućnosti (varijantnih

rješenja) zahvata za ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže. Varijantno

rješenje podrazumijeva ,,altemativno“ rješenje glede izgradnje/neizgradnje ili izmještanje

zahvata ako su ciljevi očuvanja ekološke mreže ugroženi zahvatom. Predmetna SUO

varijantno rješenje shvaća kao fizičku varijaciju vjetroelektrane odnosno raspravlja o broju

vjetroagregata. Autori tak navode kako bi se smanjio broj planiranih vjetroagregata za plohu

Bila Ploča, dok se ni u jednom djelu SUO ne spominju alternativne lokacije sukladno

prostornom planu Dubrovačko — neretvanske županije. Adekvatna SUO procijenila bi više

lokacija za zahvat vjetroelektrane te bi na temelju najmanje štete za prirodni okoliš odabralo

najpovoljnije lokacije s minimalnim negativnim posljedicama za prirodne vrijednosti.

Smanjenje broja vjetroagregata kao varijantno rješenje smatra neopravdanim i povredom

Zakona.

Rješenje je nedostatno obrazložilo program praćenja okoliša. U cijeloj studiji ni na

jednom mjestu nisu ucrtani transekti ili prikazane koordinate s kojih je procijenjeno nulto

stanje. Za motrenje preletničke i zimujuće populacije ptica piše da se mora obavljati tijekom

cijele godine te da se treba provesti transekt od najmanje dva kilometra. Pod ovom točkom

programa ne inzistira se na istim točkama/transektu kao i u studiji. Adekvatan program

praćenja bi definirao jasne pragove za povećanu smrtnost nastradalih vrsta ptica. Neophodno

je u Rješenju definirati jasne ,,pragove“ povećanih smrtnosti za pojedine vrste ptica koje su

cilj očuvanja ili koje su ugrožene na nacionalnoj razini. Za svaku pticu mora se odrediti

specifičan kritičan prag. Takvi pragovi nedostaju u potpunosti u SUO i osporenom rješenju

odnosno program praćenja omitofaune nije adekvatan i konzistentno razrađen, čime je

povrijeđena odredba članka 77. Zakona o zaštiti okoliša.
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U slučaju da osporavano rješenje postane pravomoćno stvorit će se opasan presedan

jer se odobrenjem izgradnje vjetroelektrane Bila Ploča na predviđenoj lokaciji unutar

ekološke mreže i predloženog NATURA 2000 područja ozbiljno narušava načelo

predostrožnosti koje bi se trebalo primjenjivati za zahvate koji imaju utjecaj na okoliš te na

senzitivna područja i vrste u prirodi. Odabrana lokacija krši Zakon o prostornom uređenju jer

osporavano rješenje u ovom slučaju implicira da prostorni plan nižeg reda tj. na razini općine

nadjača prostorni plan i odredbe smjernice višeg reda tj. na razini županije. U konkretnom

slučaju na temelju manjkave SUO koja ne ispunjava uvjete točnosti, istinitosti i korištenja

relevantnih podataka o fauni ptica odobrio bi se zahvat koji bi ozbiljno ugrozio ciljeve

očuvanja ekološke mreže odnosno NATURA 2000. Nema razmatranja drugih varijanti u

smislu alternativnih rješenja i adekvatan program praćenja stanja okoliša. Republika Hrvatska

bi time i prije samog ulaska u EU postavila loše standarde u primjenjivanju europske pravne

stečevine. Zbog navedenog predlaže se osporeno rješenje poništiti.

Po navedenoj tužbi u ovom sudu formiranje spis poslovni broj Usl.-336/l 3.

Tužitelj pod 2) u svoj tužbi navodi kako se u postupku koji je prethodio donošenju

osporavanog rješenja nije postupilo prema pravilima postupka, činjenično stanje nije pravilno

utvrđenom, dok je iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan zaključak i nepravilno

primijenjen zakon. Postupak procjene utjecaja na okoliš nije proveden temeljem Zakona o

zaštiti okoliša i Uredbe o procjeni zahvata na okoliš, iako se tako navodi u osporavanom

rješenju. lz osporavanog rješenja proizlazi daje tuženik 15. srpnja 2011. informirao javnost o

zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i donio Odluku o

upućivanju SUO na javnu raspravu, a da Savjetodavno stručno povjerenstvo nije imenovano

niti održalo svoju prvu sjednicu na kojoj je trebalo ,,ocijeniti cjelovitost studije u svezi

propisanog obveznog sadržaja, odnosno sadržaja utvrđenog uputom u posebnom postupku“

što je u suprotnosti s odredbama članka 9. stavka 1. i 13. Uredbe. Savjetodavno stručno

povjerenstvo imenovano je tek 5. ruj na 2011. odnosno tri dana prije isteka zakonskog roka za

provedbu javne rasprave, a svoju prvu sjednicu održao je tek 10. listopada 2011. odnosno dva

mjeseca nakon početka javne rasprave. Kako je na prvoj sjednici Povjerenstvo ustvrdilo da

studija nije cjelovita odnosno da je treba ispraviti i dopuniti prema njegovoj uputi, evidentno

je daje tuženik ocjenom kako SUO sadrži sve propisane podatke i dokaze bitno prejudiciralo

valjanost studije te nastojalo ubrzanjem postupka nezakonito pogodovati investitoru. Postavlja

pitanje u čemu je smisao osnivanja i plaćanja Savjetodavnog stručnog povjerenstva ako bi

nadležno Ministarstvo samo procjenjivalo valjanost studije. Tuženikje Studiju stavio na javnu

raspravu tijekom kolovoza u vrijeme godišnjih odmora kada u većini nadležnih tijela osobe

zadužene za pojedina područja koriste godišnje odmore. Prva sjednica Povjerenstva održana

je 10. listopada 2011. odnosno 35 dana nakon osnivanja Povjerenstva i dva mjeseca i 25 dana

nakon odluke o upućivanju Studije na javnu raspravu protivno odredbi članka 13. stavka ].

Uredbe. Na toj sjednici zatražene su dorade i dopune Studije, a tek nakon sedam mjeseci i 15

dana 25. svibnja 2012. prihvaćeno je varijantno rješenje zahvata, iz čega je evidentno da su

dorade i dopune bile takvog tipa da ih nije bilo moguće provesti u roku od 30 dana pa je

Povjerenstvo trebalo postupiti u skladu s odredbom članka 13. stavak 5. Uredbe i nadležnom

tijelu predložiti odbijanje zahvata. Tijekom javne rasprave održane u razdoblju od 10.

kolovoza do 8. rujna 2012. u Dubrovačko — neretvanskoj županiji tužitelj pod 2) je u

zakonskom roku priložio opsežne primjedbe na manjkavosti kvalitete Studije, o kojima je

Povjerenstvo na drugoj i trećoj sjednici propustilo stručno i objektivno razmotriti izložene

primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti sukladno odredbi članka 15. stavak 3. Uredbe.

Suprotno važećim propisima postupak je trajao od 11. srpnja 2011. (kada je podnositelj

podnio zahtjev za pokretanje postupka) do 18. listopada 2012. (kada je izdano rješenje)

odnosno jednu godinu, tri mjeseca i sedam dana, a ne četiri odnosno šest mjeseci kako je to

propisano odredbom članka 78. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti okoliša.
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Predmetna Studija ne sadrži varijantna rješenja kao obvezan sadržaj prema članku 7. i

Prilogu IV Uredbe. Niti nakon što je zainteresirana javnost ukazala na ovaj propust, izvođač i

izrađivač Studije nisu odgovarajuće dopunili Studiju, već su samo izmijenili idejno rješenje

projekta i --.smanjili obuhvat zahvata. Prema točki 3. Priloga V Pravilnika o ocjeni

prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu, na temelju članka 36. stavka 5. i

članka 37a. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (,,Narodne novine“ br. 70/05, 139/08) opis

utjecaja zahvata na ekološku mrežu mora sadržavati analizu mogućih utjecaja drugih

pogodnih mogućnosti (varijantnih rješenja) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke

mreže. Varijantno rješenje podrazumijeva ,,altemativno“ rješenje glede izgradnje/neizgradnje

ili izmještanje zahvata ako su ciljevi očuvanja ekološke mreže ugroženi zahvatom pa je

izrađivač studije morao izraditi barem tri varijante; varijantu bez izgradnje planiranog zahvata

koja treba uključivati i podatke na koji način bi ova varijanta utjecala na opskrbu električnom

energijom, razvoj turizma itd.; varijantu na drugoj lokaciji; varijantu drukčijeg pozicioniranja

vjetroagregata (npr. je li vjetroagregate moguće izraditi na sjevernoj padini Bile Ploče na

način da se ne vide preko hrpa sa morske strane i da ne utječe na seobeni koridor ptica).

Zakonska procedura procjena utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu ne predviđa

izmjene Idejnog rješenja zahvata ,,u hodu“. Naknadno i bitno izmijenjeno idejno rješenje

(54% zahvata je izmijenjeno) predstavlja novi projekt koji treba proći ponovni postupak javne

rasprave kako bi javnost i zainteresiranajavnost mogli o njemu očitovati. lako je tužitelj pod

2) iskazao interes za predmetni zahvat i opsežnim primjedbama sudjelovalo tijekom javne

rasprave (primjedbe na SUO od 15. rujna 2011.) zainteresirana javnost nakon isteka roka

javne rasprave do izdavanja rješenja nije bila obaviještena o samom postupku. Iako je

člankom ] ]. Uredbe navedeno da su sjednice savjetodavnog stručnog povjerenstva javne, niti

tužitelj pod 2) niti zainteresirana javnost nije bila obaviještena o održavanju sjednice, niti je

bila pozvana sudjelovati. Tužitelj pod 2) nikada nije dobio izvješće o provedenoj javnoj

raspravi i očitovanje nositelja zahvata na primjedbe dane tijekom javne rasprave, niti je

zainteresirana javnost imala priliku komentirati očitovanje nositelja zahvata. Nakon

provedene javne rasprave cijeli postupak se odvijao u potpunoj tajnosti sve do dana

objavljivanja rješenja, čime je prekršeno načelo pristupa informacijama i sudjelovanja

javnosti iz članka 16. Zakona o zaštiti okoliša, što je protivno članku 140. stavka 5. Zakona o

zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.

U postupku donošenja rješenja povrijeđen je članak 75. Zakona o zaštiti okoliša,

postoje manjkavosti vezane uz postojeću biološku i krajobraznu raznolikost, ne razmatra se

utjecaj zahvata na ključne ekološke procese i ključne populacije rijetkih i ugroženih svojti

zaštićenih odredbama Zakona o zaštiti prirode. Studija ne zadrži odgovore na pitanja koji su

ključni ekološki i drugi procesi koji omogućuju postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti

na području zahvata te funkcioniranje ekoloških sustava, koje svojte žive na lokaciji zahvata i

koliko su brojne njihove populacije, koje svojte i u kojoj mjeri će biti zahvaćene planiranim

zahvatom i u kojoj mjeri, na koji način će planirani zahvat i njegove posljedice utjecati na

populacije rijetkih i ugroženih vrsta životinja, koje područje koriste za odmor, ishranu i

razmnožavanje, koliko vrsta strogo zaštićenih i zaštićenih svojti definiranih odgovarajućim

pravilnikom živi na području Pelješca, koliko su velike njihove populacije i gdje su

rasprostranjene, koliki dio populacije će biti zahvaćen predmetnim radovima, a koliko

posljedicama rada vjetroagregata, kolika je ekonomska i ekološka šteta koja će nastati

gubitkom zahvaćenih populacija svojti ili staništa, je li šteta nadoknadiva i tko bi je trebao

platiti.

Podaci prikupljeni u 2004. prema svim kriterijima struke su zastarjeli jer je do dana

izrade prošlo više od sedam godina. Podaci o omitofauni prikupljeni su 2004. prije nego što

su objavljene publikacije ,,Međunarodno važna područja za ptice“ u sklopu nacionalne

ekološke mreže (Državni zavod za zaštitu prirode 2005.), Smjernice za izradu studije utjecaja
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na okoliš za zahvate vjetroelektrane (Ministarstvo za zaštitu okoliša, graditeljstva i prostornog

uređenja 2010.) te dokument ,,Valorizacija biološke raznolikosti područja Dalmacije i okvirna

procjena prihvatljivosti za izgradnju vjetroelektrana“ na koje se referira predmetno rješenje.

Terenska istraživanja iz 2004. nikako ne zadovoljavaju u međuvremenu postavljene standarde

istraživanja. Kako se radi o vrlo senzitivnom području s velikim potencijalima stradanja

ciljnih vrsta očuvanja, istraživanja su se morala ponoviti i nadopuniti barem u onim

dijelovima koji se odnosi na rizične skupine poput ptica grabljivica i ždralova primjenjujući

pri tom nove spoznaje iz navedenih dokumenata i druge stručne literature. U rješenju se

navodi kako je Studija nadopunjena u svibnju i lipnju 2012., ali javnost i zainteresirana

javnost u njih nije imala nikakvog uvida niti je mogla procijeniti kvalitetu tih nadopuna. Ističe

se kako se područje zahvata nalazi na području Nacionalne ekološke mreže — međunarodno

važno područje za ptice ,,Srednjedalmatinski otoci i Pelješac“ (HR]OOOO36) i zahvaća

ekološki koridor ,,Palagruža — Lastovo — Pelješac“ (HR 2001137), kako ulaskom Republike

Hrvatske u Europsku uniju stupa na snagu europska ekološka mreža NATURA2000, kojim to

postaje Područje posebne zaštite kojim se zaštićuju vrste ptica od posebnog europskog

značaja tj. one vrste iz Dodataka I Direktive o pticama EU (20009/147/EC). Predviđeno

područje zahvata valorizirano je od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode kao važno

područje za ptice u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i zakonskim aktima EU.

Tuženik primjedbe tužitelja pod 2) kako zahvat nije u skladu s prostornim planom

Dubrovačko — neretvanske županije odbacuje kao neutemeljene i zakonski neopravdane.

Primjedbe odbacuje s obrazloženjem kako smjernicu da lokacije vjetroelektrane ne smiju biti

vidljive s mora iz akvatorija Pelješkog kanala nije moguće provesti s obzirom na planom

određenu zonu zahvata i tehničke značajke vjetroagregata i činjenicu da navedena smjernica

nije određena u Izmjenama i dopunama odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o

donošenju Prostornog plana uređenja općine Orebić (Sl. glasnik općine Orebić br. 7/12) od

14. kolovoza 2012. Ističe kako nije riječ o smjernicama nego o Odredbi za provođenje (čl.

106a) važećeg županijskog prostornog plana. Temeljem članka 54. Zakona o prostornom

uređenju dokumenti prostornog uređenja imaju u formalno — pravnom smislu snagu i pravnu

prirodu podzakonskih propisa. Objašnjenje da navedenu odredbu za provođenje nije moguće

provesti s obzirom na planom određenu zonu obuhvata i tehničke značajke vjetroagregata

predstavlja klasičnu ,,zamjenu teza“. Odredbu je moguće provesti upravo neizgradnjom

vjetroelektrana na lokacijama koje su vidljive s mora, pri čemu je zaštita krajobrazne cjeline i

sprječavanje u nagrđivanju prostora neprimjerenim objektima bio prvenstveni cilj odredbe.

Činjenica da se u prostornom planu kao potencijalna lokacija vjetroelektrana nalazi i područje

Golog Briga i Sv. Juraja a priori ne znači da je zahvat usklađen s prostornim planom niti da se

zahvat može provesti. Prema članku 161. Odredbi za provođenje prostornog plana

Dubrovačko — neretvanske županije propisano je da će se konačne lokacije vjetroelektrana

odrediti na temelju prethodnih istraživanja, studija podobnosti, strateške procjene utjecaja na

okoliš i provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš. Prema saznanjima tužitelja pod 2)

strateška procjena svih potencijalnih vjetroelektrana na području te županije i poluotoka

Pelješca nikada nije napravljena. Tijekom provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš

Povjerenstvo i tuženik su trebali utvrditi da je zahvat u suprotnosti s odredbama za

provođenje. Pokušaj brisanja Odredbe za provođenje iz općinskog prostornog plana (što je

provedeno godinu dana nakon javne rasprave) nije dokaz da je zahvat u skladu s

dokumentima prostornog uređenja, već primjer ,,silovanja“ dokumenta prostornog uređenja

kako bi se pogodovalo investitorima. Usklađenost prostornih planova viših i nižih razina

definirana je člankom 60. stavkom 2. Zakona o prostornom uređenju. Izmjene i dopune

prostornog plana općine Orebić pravno su potpuno ništavne bez odgovarajućih izmjena

županijskog plana i njegovih odredbi za provođenje. Prema saznanjima tužitelja pod 2)

prostorni plan Dubrovačko — neretvanske županije nije stavljen izvan snage niti je ukinut



(: 8 Poslovni broj: Usl-336/13-17

0 .

članak ,106a. Odredbe za provođenje, kako predviđa stavka 6. istog članka kada u slučaju

međusobne neusklađenosti dokumenata prostornog uređenja predstavničko tijelo jedinice

lokalne i područne (regionalne) mora u roku od najviše tri mjeseca odlučiti o izmjeni i/ili

dopuni odnosno stavljanju izvan snage neusklađenog dokumenta prostornog uređenja. Da je

pitanje uništavanja i nagrđivanja krajobraza predmetnih zahvatom ključno vidljivo je i iz

izdvojenih mišljenja dva člana povjerenstva koji su glasali protiv usvajanja predmetne studije.

Primjedbu tužitelja pod 2) 0 nedostaj ućim podacima vezanim uz procjenu zahvata na okoliš i

ekološku mrežu tuženik odbacuje uz argumente kako su ,,istraživanja provedena sukladno

iskustvu i praksi priznatih hrvatskih omitologa“ te daje ,,izmijenjenim idejnim rješenjem još

više povećana udaljenost najbližeg vjetroagregata od selidbenog puta za ptice odnosno

koridora koji predstavlja područje ekološke mreže RH“. Osnovna znanstvena etika nalaže da

autor ne ocjenjuje sam svoj znanstveni rad i da ne sudjeluje u aktivnostima koje predstavljaju

klasični sukob interesa, što u konkretnom slučaju nije ispoštovano jer se kao član

Povjerenstva pojavljuje Dragan Radović koji je 2004. bio ravnatelj Zavoda za ornitologiju

HAZU ijedan od izrađivača omitološkog dijela studije.

U rješenju se navodi kako su ,,preleti zabilježeni tijekom istraživanja na kojima je

ostvareno ukupno 30 čovjek/dan terenskog rada s prosječno 15 sati promatranja dnevno,

ukupno oko 450 sati dnevnog promatranja, da je obavljeno osam višednevnih terenskih

izlazaka“. Ako se ove brojke pretvore u radne dane to znači da su cjelokupna omitološka

istraživanja određena tijekom 30 dana godišnje odnosno četiri dana tijekom svakog mjeseca.

Ako su istraživanja radila bar dva omitologa (što je uobičajena praksa) broj terenskih dana po

mjesecu iznosi dva dana. Tužitelj pod 2) zaključuje kako iz vlastitog iskustva zna da su

dva/četiri terenska dana mjesečno premalo kako bi se stekla odgovarajuća znanstvena i točna

slika o seobama ili o korištenju prostora od strane grabljivica (koje imaju ogromno lovno

područje upravo zbog nedostatnih količina plijena) te tvrdi kako su upravo zbog nedostatnih

istraživanja izvedeni i pogrešni zaključci o malom ili neznatnom utjecaju planiranog zahvata

na kvalifikacijske vrste ekološki značajnog područja. U praksi, postavljanje i rad

vjetroelektrana će sigurno uzrokovati stradavanje i uništavanje jedinog para sivih sokolova

Falco peregrinus i surih orlova Aquila chrysaeetos na cijelom području zapadnog dijela

Pelješca. U slučaju surog orla to znači nestanak 4% nacionalne gnijezdeće populacije.

Tvrdnju tuženika da je ,,izmijenjenim idejnim rješenjem još više povećana udaljenost

najbližeg vjetroagregata od selidbenog puta za ptice odnosno koridora koji predstavlja

područje ekološke mreže RH“ tužitelj pod 2) ocjenjuje kao neistinu. Preletni koridor označava

širok pojas koji se u slučaju Pelješca proteže njegovom čitavom dužinom, što dokazuju brojni

projekti označavanja ptica putem satelitskih odašiljača. Studija uopće ne obuhvaća niti je

istraživala seobu ptica noću, iako mnogo rijetkih i ugroženih vrsta seli upravo tada.

Povjerenstvo je trebalo utvrditi da se bez navedenih i osnovnih parametara ne može procijeniti

stvaran utjecaj na okoliš i prirodu, a kako iz navedenog proizlazi da nisu ispunjeni zahtjevi to

se na temelju takve stručne podloge nije moglo donijeti rješenje kojim se zahvat ocjenjuje

povoljnim za okoliš pa se predlaže presudom poništiti rješenje kojim se zahvat vjetroelektrana

Bila Ploča d.o.o. ocjenjuje prihvatljivim za okoliš.

Po navedenoj tužbi u ovom sudu formiranje spis poslovni broj Usl-348/ 13.

Rješenjem od 14. kolovoza 2014. odlučeno je spojiti navedene ovosudne spise

poslovni broj Usl-336/ 13 i Usl-348/ 13, na način da se spis poslovni broj Usl-348/ 13 pripaja

spisu poslovni broj Usl-336/13 radi zajedničkog raspravljanja i odlučivanja, tako da se

navedeni spisi nadalje vode pod gornjim poslovnim brojem.

U odgovoru na tužbu od 27. listopada 2014. i 25. rujna 2015. tuženik ostaje kod

obrazloženja osporavanog rješenja koje je doneseno u zakonito provedenom postupku. U

odnosu na navode o neusklađenosti s prostorno — planskom dokumentacijom, ističe se kako za

pokretanje postupka procjene utjecaja na okoliš moraju biti ispunjeni uvjeti propisani
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zakonom i podzakonskim aktima. Jedan od uvjeta je da je taj zahvat planiran relevantnom

prostorno — planskom dokumentacijom, koji je u konkretnom slučaju ispoštovan jer je za

planirani zahvat — vjetroelektrana Bila Ploča Uprava za prostorno uređenje Ministarstva

zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdala rješenje o usklađenosti zahvata s

dokumentima prostornog uređenja (Klasa: 350-02/10-02/7 urbroj: 531-06-10-3 od 11. svibnja

2010.

U odnosu na navode o sukobu interesa Dragana Radovića navodi se kako je Odlukom

ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva osnovano Savjetodavno stručno

povjerenstvo za ocjenu utjecaja na okoliš zahvata vjetroelektrana Bila Ploča u koje je

dokumentom klasa: UP/l-351-03/11-02/56 urbroj: 531-01-11-7 od 5. rujna 2011. imenovan

Dragan Radović uz još deset stručnih osoba, uključujući i tajnika Povjerenstva. Povjerenstvo

je ocjenjivalo utjecaj vjetroelektrane Bila Ploča na okoliš te vrednovalo njegovu prihvatljivost

na temelju Studije o utjecaju na okoliš za vjetroelektranu Bila Ploča (dokument broj 25-11-

905/22, izrađivač APO d.o.o. usluge zaštite okoliša, član HEP Grupe). Pored Radovića kao

članica Povjerenstva koja je procjenjivala cjelovitost i stručnost poglavlja Studije o utjecaju

na okoliš za vjetroelektranu Bila Ploča u kojim se obrađuje biološka raznolikost odnosno

prihvatljivost zahvata imenovana je Blandina Randić-Potkonjak kao predstavnica Uprave za

zaštitu prirode Ministarstva kulture. Povjerenstvo u postupku procjene utjecaja na okoliš

donosi zaključak o prihvatljivosti zahvata, a ne ocjenjuje podloge koje su izrađene za potrebe

Studije o utjecaju na okoliš. U postupcima procjene utjecaja na okoliš, Povjerenstvo većinom

glasova donosi zaključak o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Uz Dragana Radovića na izradi

omitološkog dijela sudjelovali su i drugi stručnjaci Zavoda za omitologiju Hrvatske

akademije znanosti i umjetnosti (Ivana Budinski, Robert kaović, Jelena Kralj, Vesna Tutiš).

Uz Jelenu Kralj i Vesnu Tutiš, Radović je jedan od urednika publikacije Crvena knjiga ptica

Hrvatske (Izdavač: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Državni zavod za zaštitu prirode,

Zagreb 2013.) koja daje cjeloviti pregled stanja ugroženosti ptičjeg svijeta, potanko opisuje 81

ugroženu vrstu i kao prvo izdanje na jednom mjestu okuplja najvažnije podatke o hrvatskoj

orintofauni te predstavlja temelj za buduća djelovanja u zaštiti i istraživanja ptica. Radović je

urednik stručne publikacije Nacionale ekološke mreže — važna područja za ptice u Hrvatskoj

(Izdavač: Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb 2005.) te autor i koautor brojnih stručnih

publikacija na temu inventarizacije i zaštite ptica. Jedan od stručnjaka koji je sudjelovao u

provedbi istraživanja i izradi omitološkog dijela za vjetroelektranu Bila Ploča je Ivan

Budinski koji je, trenutačno, zaposlenik tužitelja. S obzirom na položaj lokacije zahvata u

odnosu na područje ekološke mreže Republike Hrvatske, u Studiji o utjecaju na okoliš dani su

vjerodostojni podaci temeljeni na Uredbi o proglašenju ekološke mreže (Narodne novine, broj

109/2007), koja je bila važeća tijekom provedbe postupka procjene utjecaj na okoliš, a za

zahvat je proveden postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Prije izrade Studije o utjecaju na okoliš za vjetroelektrane podnesen je nadležnoj

Upravi za zaštitu prirode Ministarstva kulture zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene

prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu, na temelju kojeg je izdano Mišljenje da je za

planirani zahvat potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu s

ocjenom drugih pogodnih mogućnosti (dokument: klasa: 612-07/10-01/851 urbroj: 532-08-

03/1-10—04 od 29. svibnja 2010.). Temeljem članka 31. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti

plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (Narodne novine broj: 118/09) postupak Glavne

ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu proveden je u okviru postupka procjene utjecaja na

okoliš. Iz tog razloga je kao sastavni dio Studije o utjecaju na okoliš izrađeno poglavlje

Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (poglavlje D.5), koje poglavlje

sadrži sve podatke sukladno sadržaju koji je propisan Prilogom V. citiranog Pravilnika.

U postupku procjene utjecaja na okoliš, Državni zavod za zaštitu prirode je Upravi za

zaštitu prirode Ministarstva kulture uputio mišljenje o Glavnoj ocjeni prihvatljivosti zahvata
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vjetroelektrana Bila Ploča za ekološku mrežu (dokument klasa: 612-07/11-29/149 urbroj:

366-07-3—11-2- od 22. srpnja 2011.). Državni zavod za zaštitu prirode nije zatražio da se

odustane od zahvata odnosno u mišljenju se ne navodi daje zahvat neprihvatljiv za ekološku

mrežu.

U odnosu na navod tužitelja o primjeni neadekvatne metodologije prikupljanja

relevantnih podataka i sagledavanja utjecaja na ciljne vrste ptice te korištenje zastarjelih

podataka tuženik ističe kako su na prikupljanju i obradi podataka, terenskom istraživanju i

stručnim analizama u svrhu procjene utjecaja vjetroelektrane Bila Ploča na ptice sudjelovali

stručnjaci — orintolozi koji su navedeni u Studiju. Ono što se redovno i standardno provodi su

ekspertne procjene istraživača/stručnjaka koji na temelju uvida u stručnu literaturu i dostupne

baze podataka o bioraznolikosti, a prema potrebi i vlastitog detaljnog terenskog uvida ,,in

situ“ daju svoju procjenu. Upravo takav savjestan i stručan pristup primijenjen je na procjeni

utjecaja vjetroelektrane Bila Ploča na ptice. Terenska istraživanja orintofaune u razdoblju od

veljače do studenog 2004. provedena su sukladno iskustvu i praksi hrvatskih orintologa,

djelatnika Zavoda za orintologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji su proveli

istraživanje. Stručni tim Zavoda za; orintologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

procijenio je dostatnost istraživačkog napora koji je uložen u provedeno istraživanje

orintofaune s ciljem da se utvrdi struktura zajednica ptica gnjezdarica na planiranom području

izgradnje vjetroelektrane i u neposrednoj okolici, utvrdi popis vrsta koje borave na

planiranom području izgradnje vjetroelektrane i neposredne okolice za proljetne i jesenske

selidbe, dinamiku njihove selidbe, utvrdi pregled vrsta koje zimuju na ovom području, utvrdi

koje krupne vrste ptica redovito nisko (u visini vjetroagregata) prelijeću područje, izvrši

analiza statusa i ugroženosti vrsta ptica koje stalno ili povremeno obitavaju na plohama,

procijeni na koje će vrste i kakav utjecaj imati planirana vjetroelektrana, predlože moguće

zaštitne mjere koje bi eventualno utjecaje spriječile ili svele na prihvatljivu mjeru. Podaci o

pticama koji su prikupljeni tijekom provedenog istraživanja valorizirani su u odnosu na

podatke kojima raspolaže Državni zavod za zaštitu prirode i koje je naveo u mišljenju o

Glavnoj ocjeni prihvatljivosti zahvata vjetroelektrana za ekološku mrežu, dostavljenomu

postupku procjene utjecaja na okoliš (klasa: 612-07/ ] 1-29/ 149 urbroj: 366—07—3-1 1-2 od 22.

srpnja 2011.). Navodi tužitelja o primjeni prikupljenih podataka nisu razumljivi u dijelu

,,zastarjelosti“ podataka. Planiranje i razvoj energetskih projekata kao što su vjetroelektrane

nije proces koji se događa preko noći, odnosno odvija se godinama te iz tog razloga nije jasno

koliko bi trebali biti novelirani podaci. Investitor je tijekom zahvata 2004. godine započeo s

pripremama na dva projekta izgradnje vjetroelektrane u Dubrovačko — neretvanskoj županiji.

U sklopu pripremnih aktivnosti sa Zavodom za orintologiju Hrvatske akademije znanosti i

umjetnosti ugovorena je izrada orintoloških studija. Navodi o nedosljednosti i pogreškama

kod opisa vrste i utjecaja na vrstu aja strnjarica nisu utemeljeni iz razloga što je utjecaj na

vrstu procijenjen na temelju stručnih rezultata prikupljenih tijekom provedenog terenskog

istraživanja omitofaune i dostupnim podacima o biologiji te vrste.

U odnosu na navode tužitelja da se osporeno rješenje u dijelu referira na dokument

,,Valorizacija biološke raznolikosti područja Dalmacije i okvirna procjena prihvatljivosti za

izgradnju vjetroelektrana“, tuženik navodi kakoje taj dokument izrađen kroz projekt COAST.

Aktivnostima je, između ostalog, bilo obuhvaćeno i demonstracijsko područje cijelog

poluotoka Pelješca koje je obrađeno kao regija. Podaci obrađeni u citiranom dokumentu nisu

ni približno detaljni i sveobuhvatni kao podaci koji su prikupljeni tijekom istraživanja

omitofaune provedenog na lokaciji zahvata. Stručni tim omitloga Zavoda za omitologiju

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti tijekom istraživanja na području zahvata prikupio je

dovoljan broj podataka koje nije bilo moguće prikupiti, odnosno provesti na razini izrade

citiranog dokumenta za područje cijelog poluotoka Pelješca. Upravo na tome počiva zakonska

utemeljenost i stručna procjena koja se provodi na razini svakog pojedinačnog zahvata u
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okviru procjene utjecaja na okoliš, a provedena je i za zahvat vjetroelektrana Bila Ploča. Na

temelju rezultata istraživanja i provedenih analiza procijenjen je utjecaj vjetroelektrane Bila

Ploča na populacije zaštićenih i ugroženih ptičjih vrsta koje na tom području obitavaju.

Stručni rezultati istraživanja omitofaune bili su podloga za korekciju odnosno definiranje

idejnog rješenja zahvata. Upravo su, uzimajući u obzir načelo predostrožnosti, na temelju

rezultata provedenih terenskih istraživanja omitofaune, projektnim rješenjem vjetroelektrane i

Studijom za vjetroelektranu Bila Ploča izmijenjene mikrolokacije vjetroagregata u cilju

smanjenja utjecaja na omitofaunu. Pri planiranju zahvata usvojene su preporuke istraživanja

omitofaune koje su upućivale na to da se vjetroagregati ne smiju postavljati na sjevernom

lancu brda, od brda Supine u smjeru jugoistoka prema Donjoj Bandi. Time je značajno

smanjen rizik za stradavanje surih orlova, zmijara, škanjaca, osaša i ždralova. Dodatno su

tijekom izrade Studije o utjecaju na okoliš obavljene konzultacije u vezi ornitoloških

istraživanja te je na temelju zaključaka izmijenjeno idejno rješenje zahvata. ldejnim rješenjem

koje uključuje šest vjetroagregata, a koje se razmatra u završnoj verziji Studije utjecaja na

okoliš, odustalo se od vjetroagregata 1,2,3,4,5 i 6 planiranih na brdu Osoje i Bila Ploča (jedan

vjetroagregat dodan je na krajnjem jugoistočnom dijelu zahvata). Time je obuhvat odmaknut

u smjeru jugoistoka od koridora preleta osjetljivih vrsta ptica te je isključena mogućnost

značajnog negativnog utjecaja. To pokazuje i priložena karta na kojoj su ucrtani preleti

osjetljivih ptica suri orao, zmijar, sivi sokol, škanjac osaš i ždral. Navod iz tužbe o primjeni

dokumenta ,,Smjemice za izradu studija utjecaja na okoliš za zahvate vjetroelektrana“

(Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, APO d.o.o. listopad 2010.)

nije osnovan iz razloga što je istraživanje omitofaune (2004.) provedeno prije objavljivanja

citiranog dokumenta. Vezano za navode o utjecaju vjetroelektrane Bila ploča na dvije vrste

grabljivica suri orao i zmijar, ističe se da je na temelju rezultata koji su prikupljeni tijekom

provedenog istraživanja orintofaune stručnim zaključcima procjene utjecaja na ptice koji su

obrazloženi u Studiju o utjecaju na okoliš za vjetroelektranu Bila Ploča obuhvaćen utjecaj i na

navedene vrste ptica. Uz to, u procjeni utjecaja korišteni su podaci kojima je raspolagao

Državni zavod za zaštitu prirode te je, uzimajući u obzir načelo predostrožnosti, tijekom

postupka provedbe utjecaja na okoliš Povjerenstvo predložilo izmjene mikrolokacija

vjetroagregata koje su ugrađene u idejno rješenje zahvata za koje je tuženik izdao rješenje.

U odnosu na navod tužitelja o narušavanju cjelovitosti (koherentnosti) ekološke mreže

izgrađenom vjetroelektranom Ponikve i planiranom vjetroelektranom Bila Ploča ističe se da je

za zahvat vjetroelektrana Bila Ploča proveden postupak procjene utjecaja na ekološku mrežu

sukladno zakonskim odredbama koje reguliraju to područje, a detaljne aktivnosti su prethodno

objašnjene.

U pogledu navoda o varijantnim rješenjima koje je trebalo uzeti u obzir, a uključuju

neku drugu lokaciju zahvata (prema navodu tužitelja ,,alternativna lokacija sukladno

prostornom planu Dubrovačko — neretvanske županije“), tuženik navodi kako vjetroelektrane

pripadaju u obnovljive izvore energije i realiziraju se na lokacijama koje se određuju na

temelju složenih zahtjeva koji, osim prostorno planskih preduvjeta uključuju i adekvatan

vjetropotencijal, konfiguraciju terena, udaljenost od naselja i slično. Strateška pitanja razvoja

energetike, uključujući i korištenje obnovljivih izvora energije, ne razmatraju se studijom

utjecaja na okoliš niti je to predmet postupka procjene utjecaja na okoliš. Ta pitanja obrađuju

se na razini strateških dokumenata kojima se analiziraju varijantna rješenja različitih izvora

energije i koji određuju znanstveno, socio — ekonomski i ekološki opravdane varijante u cilju

sigurne i kvalitetne opskrbe energijom. U hrvatskom pravnom sustavu, postupak procjene

utjecaja na okoliš ne provodi se za varijante koji nisu sukladne prostornom planu. U

predmetnom slučaju vjetroelektrane Bila Ploča taj uvjet je poštivan, o čemu je izdano

mišljenje Uprave za prostorno uređenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja

graditeljstva (dokument klasa. 350-02/10-02/7 ur.br. 531-06-10-3 od ll. svibnja 2010.).
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Studije utjecaja na okoliš ne mogu razmatrati različite lokacije za vjetroelektrane, već se

razmatraju varijantna rješenja zahvata isključivo za lokaciju za koju nositelj zahvata ostvaruje

pravo sukladno propisima koji reguliraju područje energetike, odnosno za lokaciju koja je

određena prostorno planskim propisima. U okviru pojedinog zahvata ulažu se značajna

sredstava temeljem prostornog planskog određenja za planiranu lokaciju i ne razmatraju se

pitanja neke druge lokacije. Svaka lokacija planirana dokumentima prostornog planiranja

sadrži u sebi veći ili manji konflikt s ciljevima očuvanja područja ekološke mreže i utjecaj na

druge sastavnice okoliša i upravo se zbog toga provodi postupak procjene utjecaja na okoliš u

kojem izrađivač studije o utjecaju na okoliš mora imati ovlaštenje za izradu dokumentacije

takve vrste i odgovarajuće reference.' Suradničke institucije i stručnjaci koji sudjeluju u izradu

odgovarajućih poglavlja studije utjecaja na okoliš moraju imati odgovarajuća iskustva i

praksu, te reference na provedbi istraživanja koja prethode izradi dokumentacije u postupku

procjene utjecaja na okoliš.

Vezano za tužbeni navod da je rješenjem nedostatno obrazložen program praćenja

okoliša, ističe se da se praćenje omitofaune na izgrađenim vjetroelektranama provodi u

razdoblju od dvije godine nakon njihove izgradnje putem ovlaštenika za praćenje stanja u

području zaštite prirode. Metodologija praćenja orintofaune slijedi pravila struke i

međunarodnu praksu. Rezultati i analiza svih aktivnosti praćenja orintofaune tijekom

programa praćenja dostavljaju se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove

zaštite prirode, na kraju svake godine praćenja, uz obveznu procjenu potrebe, odnosno

prijedlog dodatnih zaštitnih mjera. U ovisnosti o rezultatima, u završenom dvogodišnjem

izvještaju, procjenjuje se da li postoji potreba za daljnjim praćenjem orintofaune te ukoliko

postoji daje se prijedlog potrebnih aktivnosti. Mišljenje o potrebi primjene dodatnih zaštitnih

mjera te potrebi nastavka praćenja orintofaune donosi središnje tijelo državne uprave

nadležno za poslove zaštite prirode.

Tužitelj koji osporava stručnost i utemeljenost Studije za vjetroelektrane Bila Ploča ne

posjeduje odgovarajuću, zakonom propisanu suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite

okoliša odnosno ovlaštenje za izradu dokumentacije kao što je studija utjecaja na okoliš što

dovodi do pogrešnih procjena u tužbi.

U podnesku kojim se očituje na odgovoru na tužbu dostavljenom u spis na raspravi 10.

studenog 2015. tužitelj pod 1) ustraje na tvrdnji kako predmetni zahvat nije usklađen s

prostorno — planskom dokumentacijom višeg reda odnosno da zahvat nije usklađen s

odredbama prostornog plana Dubrovačko — neretvanske županije. Tu problematiku uočili su i

članovi Savjetodavnog stručnog povjerenstva (dalje: Povjerenstvo) pa je tako na 1. sjednici

10. listopada 2011. u Malom Stonu primjedbe dala lva Rechner Dika, Dijana Tomašević iz

Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Dubrovačko — neretvanske

županije, Blandina Randić Potkonjak iz Uprave za zaštitu prirode tada nadležnog Ministarstva

kulture. Randić Potkonjak se jasno referirala na neusklađenost zahvata u odnosu na Izmjene i

dopune Prostornog plana Dubrovačko — neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko —

neretvanske županije 7/10, članka 144, novi članak 160a). Prostorno-planska neusklađenost

zahvata uočena je od strane članova povjerenstva unatoč navodu tuženika kako je

Ministarstvo zaštite, okoliša i prostornog uređenja izdalo mišljenje o usklađenosti zahvata s

dokumentima prostornog uređenja.

Na 3. sjednici Povjerenstva 12. lipnja 2012. u Zagrebu, članice Povjerenstva Iva

Rechner Dika i Maja Nodari iz Uprave za zaštitu kulturne baštine konzervatorskog odjela u

Dubrovniku glasale su protiv prihvatljivosti zahvata, jer smatraju da se zahvat protivi

prostorno — planskoj dokumentaciji te bi izgradnjom došlo do ozbiljnog narušavanja

krajobrazne vizure Pelješca.

U istom podnesku ponovno se ukazuje na sukob interesa u osobi Draga Radovića te,

u odnosu na tužbene navode, dodatno ističu kako je Zavodu za omitologiju HAZU, poslan
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upit o ulozi Dragana Radovića o izradi studije. 12 odgovora upraviteljice dr. sc. Jelene Kralj

proizlazi kako je 2004. Dragan Radović bio voditelj istraživanja za studiju te da je kao prvi

autor studije imao i najveći doprinos studiji, tako da je preko njega išla sva komunikacija

prema naručitelju studije.

Tužitelj pod 1) ustraje u tvrdnji da se zahvat vjetroelektrane uopće nije smio

razmatrati za područje Pelješca te se poziva na Izmjene i dopune Prostornog plana

Dubrovačko — neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko — neretvanske županije) i

to članak 246. (novi članak 160a.) prema kojem je ,,potrebno preispitati opravdanost smještaja

zona vjetroelektrana na poluotoku Pelješcu s obzirom na zaštitu agrikultumog krajolika

poluotoka, te u blizini ostalih područja gospodarski izuzetno značajnih za razvoj

poljoprivrede“, članak 247. (novi članak 161.) prema kojem se ,,konačne lokacije

vjetroelektrana i solarnih elektrana određuju na temelju prethodnih istraživanja, studija

podobnosti, strateške procjene utjecaja na okoliš i provedbe postupka ucjene utjecaja na

okoliš“, članak 307. (novi članak 203.) prema kojem ,,treba štiti značajnije vizure od

zaklanjanja većom izgradnjom (vjetroelektrane), članak 325. (novi članak 208j) prema kojem

treba ,,prije odobravanja lokacija za vjetroelektrane, sagledati pojedinačni i zbirni utjecaj na

ekološku mrežu i krajobrazne vrijednosti; sa stanovišta zaštite prirode nije prihvatljivo

planirati lokacije VE na rubnom području Delte Neretve (područje važno za ptice), na

poluotoku (koridor za selidbu ptica) i na Snježnici“. U ovom dokumentu na više mjesta se

navodi kako poluotok Pelješac nije pogodan za izgradnju vjetroelektrana zbog narušavanja

agrikultumog krajolika i krajobrazne vizure te zaštite prirode. Na ovaj dokument su se

pozivali i članovi Povjerenstva kada su se protivili odobrenju zahvata. Područje zahvata nalazi

se u nacionalnoj ekološkoj mreži u Području značajnom za očuvanje ptica (POP)

Srednjodalmatinski otoci i Pelješac (HR 100036), neposredno uz koridor preleta za grabljivce

i ždralove pa je smještaj vjetroelektrane apsurdan.

Iako su istraživanja tijekom 2004. proveli stručnjaci ornitolozi Zavoda za ornitologiju

to ne znači da u provedena istraživanja svrsishodna. Metodologije istraživanja utjecaja

evoluirale su između 2004., kada su provedena inicijalna istraživanja i 2012. kadaje doneseno

osporeno rješenje. Istraživanja u predmetnoj studiji koncipirana su kao ,,klasične“

inventarizacije omitofaune s ciljem popisivanja, dok se suvremena istraživanja moraju

usredotočiti na prelet ptica u visini budućih vjetroagregata, jer se jedino tako može adekvatno

procijeniti je li određeno područje rizično za ptice. Tužitelj pod 1) je u okviru projekta

,,Jadranski plovidbeni put“, sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

te u sklopu projekta ,,Adriatic Flyway 2“ financiranog od njemačke fondacije EuroNatur

proveo promatranje preleta ptica grabljivica na svrhu Sv. Juraj iznad Potomja na Pelješcu.

Tijekom promatranja od 14. do 27. rujna 2014. u vremenu od 9:00 do 18:00 sati (ukupno 11

sati) opaženo je ukupno 143 dnevne grabljivice ijedna sova (sova močvarica Asio flammeus).

Od jedinki u seobi najviše zabilježenih eja močvarica Circus aeruginosus (44 opažanja) i

škanjaca osaša Pernis apivorus (25 opažanja). Od lokalnih gnjezdarica je najčešće zabilježen

zmijar Circaetus gallicus (5 opažanja). Ova vrsta napušta naše krajeve tijekom rujna i

početkom listopada, a lokalne gnjezdarice su područje napustile tijekom trajanja kampa.

Tijekom održavanja kampa opaženo je i 17 škanjaca Buteo buteo, ali nije bilo moguće

zaključiti jesu li to jedinke u seobi ili lokalne gnjezdarice. Sve opažene jedinke dnevnih ptica

grabljivica su vrhu prilazile na sličan način: doletjeli na maloj visini, često i niže od samog

vrha te su oko samog vrha kružile uzdižući se u toploj struji uzlaznog zraka (termalu). Niti

jedna opažena jedinka nije greben Sv. Jurja preletjela na već postignutoj visini, već je visinu

dobivala na samom grebenu, često počevši na padinama ispod grebena i kružeći na maloj

visini iznad samog grebena. Niti jedna jedinka nije vrh preletjela bez kruženja a na visini

većoj od 100 m odnosno sve su se jedinke kretale u visini kojaje u dohvatu lopatica budućih

vjetroagregata. Jedina iznimka su sokolovi lastavičar Falco subbuteo (3 opažanja) i Eleonorin
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sokol Falco eleonorae (1 opažanje) koji su greben preletjeli u brzom aktivnom letu na visini

nižoj od 50 m, tipičnoj za ovu vrstu ptice. Prikupljeni podaci ukazuju da sejužni rub područja

zahvata nalazi u koridoru preleta ptica grabljivica. O potrebi za upotpunjavanje metodologije

istraživanja ptica izjašnjava se i Zavod za ornitologiju HAZU u svom očitovanju od 22.

studenog 201 1.

Između 2004. (istraživanje ptica) i 2012. kadaje izdano osporeno rješenje proglašena

je nacionalna ekološka mreža za koju se mora provoditi Postupak Glavne ocjene

prihvatljivosti zahvata — studija koja se odnosi na procjenu utjecaja na ciljane vrste očuvanja

određenog područja. Uprava za zaštitu prirode, Ministarstvo kulture u svom mišljenju od 29.

lipnja 2010. jasno navodi da traži nadopunu Studije utjecaja na okoliš 5 Glavnom ocjenom

prihvatljivosti zahvata. Izrada Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata bila je prilika upotpuniti

podatke o pticama budući je u međuvremenu uznapredovala metodologija istraživanja te su

2010. objavljene Smjernice za izradu studija utjecaja na okoliš za zahvate vjetroelektrana koje

je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i tvrtka APO d.o.o,

ovlaštenik koji je izradio i osporenu studiju.

Nadalje, Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP) u dokumentu (klasa: 612-07/11-

29/149 urbroj: 366-07-3-11-2) od 22. srpnja 2011. na upit Ministarstva kulture, Uprave za

zaštitu prirode odgovora mišljenjem u kojem jasno ističe ,,...da je od istraživanja prošlo 6

godina što dovodi do mogućnosti da je u međuvremenu došlo do promjene sastava i brojnosti

ptica na istraživanom području te posljedično time i u GO (glavna ocjena prihvatljivosti

zahvata) utvrđene značajnosti utjecaja koja se odnosi isključivo na istraživanja provedena

2004.“ Slično argumentira i članica Povjerenstva Blandina Randić Potkonjak koja u svom

dopisu od 7. listopada 2011. uoči ]. sjednice Savjetodavnog stručnog povjerenstva ističe

,,...brojnost populacija bazira se na podacima iz Crvene knjige ugroženih ptica Hrvatske iz

2003. Prema zadnjim podacima procjene brojnosti za SPA područja za 2010. godinu (Zavod

za omitologiju HAZU) znatno se razlikuju od onih iz 2003. što može imati značajan utjecaj na

procjenu utjecaja na određenu vrstu ptica (od toga da prema podacima iz 2003. nema

značajnog utjecaja do toga da prema podacima iz 2010. ima značajan utjecaj na populaciju te

vrste). Konkretno radi se o vrstama suri orao, zmijar, sivi sokol. Smatra da u svrhu objektivne

procjene treba ponovno sagledati kumulativni utjecaj te u skladu s navedenim objektivno

donijeti zaključak o prihvatljivosti/neprihvatljivosti zahvata i propisati dodatne mjere zaštite.

Zavod za ornitologiju HAZU u očitovanju od 22. studenog 2011. naglašava kako je, s

obzirom na činjenicu da je od istraživanja proteklo šest godina, mišljenja da bi bilo dobro

provesti dodatna istraživanja omitofaune usmjerene na osjetljive vrste gnjezdarica: surog orla,

zmijara i sivog sokola.

Na raspravi održanoj 18. prosinca 2015. u nazočnosti punomoćnika tužitelja pod 1) i

punomoćnice tuženika, a u odsutnosti uredno pozvanog tužitelja pod 2) i zainteresirane osobe,

strankama je u skladu s odredbom članka 6. ZUS-a dana mogućnost da se izjasne o

zahtjevima i navodima drugih stranaka te o svim činjeničnim i pravnim pitanjima koja su

predmet ovog upravnog spora.

Sud je izveo dokaze uvidom i pregledom sve dokumentacije koja se nalazi u spisu

kojeg je dostavilo upravno tijelo u kojem je doneseno osporeno rješenje te u spisu upravnog

spora.

Daljnjih dokaznih prijedloga stranke nisu imale.

Na temelju razmatranja svih činjeničnih i pravnih pitanja te ocjene izvedenih dokaza,

sud je utvrdio da je tužbeni zahtjev tužitelja osnovan.

Predmet ovog spora je ocjena zakonitosti rješenja KLASA: UP/l 351-03/11-02/56

URBROJ: 517-06-2-1-1-12-15 od 18. listopada 2012. kojim je, po zahtjevu nositelja zahvata

Vjetroelektrana Bila Ploča d.o.o. Dubrovnik, zainteresirane osobe u ovom postupku,

namjeravani zahvat — vjetroelektrana Bila Ploča ocijenjen prihvatljivim za okoliš i ekološku
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mrežu, uz primjenu zakonom propisnih i osporavanim rješenjem utvrđenih mjera zaštite

okoliša i mjera ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja ekološke mreže i provedbe programa

praćenja stanja okoliša i ekološke mreže.

Uvodno valja istaknuti kako je ovaj sud pri utvrđivanju spornih činjeničnih i pravnih

pitanja u ovom sporu, imao u vidu sve relevantne odredbe Zakona o zaštiti okoliša (Narodne

novine br. 110/07, u daljnjem tekstu: ZZO) kojim se kao lex specilalis uređuju temeljna

načela i ciljevi zaštite okoliša i održivog razvitka.

Prema članku 2. ZZO-a (Opće odredbe) zaštitom okoliša osigurava se cjelovito

očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje

prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i

temelj održivog razvitka (stavak l.), okoliš je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku (u

daljnjem tekstu: Država) i ima njezinu osobitu zaštitu (stavak 2), zahvatima u okoliš smije se

utjecati na kakvoću življenja, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet u okvirima održivog

razvitka (stavak 3.), dok se cjelovito upravljanje zaštitom okoliša provodi na način da se

ostvari održivi razvitak sukladno ovom Zakonu i posebnim propisima (stavak 4.).

Prema članku 6. stavku ]. ZZO-a ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za

održivi razvitak su zaštita života i zdravlja ljudi, zaštita biljnog i životinjskog svijeta, biološke

i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti, zaštita i poboljšanje kakvoće

pojedinih sastavnica okoliša, zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena,

zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza, sprječavanje velikih nesreća

koje uključuju opasne tvari, sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša, trajna uporaba

prirodnih izvora, racionalno korištenje energije i poticanje uporabe obnovljivih izvora

energije, uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša, poboljšanje narušene prirodnc ravnoteže i

ponovno uspostavljanje njezinih regeneracij skih sposobnosti, ostvarenje održive proizvodnje i

potrošnje, napuštanje i nadomještanje uporabe opasnih i štetnih tvari, održivo korištenje

prirodnih dobara, bez većeg oštećivanja i ugrožavanja okoliša, unapređenje stanja okoliša i

osiguravanje zdravog okoliša.

Prema članku 6. stavku 2. ZZO-a ciljevi iz stavka 1. ovoga članka postižu se

primjenom načela zaštite okoliša i instrumenta zaštite okoliša propisanih ovim Zakonom i

propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Prema odredbi članka 69. ZZO-a procjena utjecaja zahvata na okoliš je procjena

mogućih značajnih utjecaja na okoliš zahvata određenih ovim Zakonom i uredbom iz članka

71. stavka 3. ovoga Zakona (stavak l.), kojom se prepoznaje, opisuje i ocjenjuje, na prikladan

način, utjecaj zahvata iz stavka 1. ovoga članka na okoliš, tako da se utvrđuje mogući izravni i

neizravni utjecaj zahvata na: tlo, vodu, more, zrak, šumu, klimu, ljude, biljni i životinjski

svijet, krajobraz, materijalnu imovinu, kulturnu baštinu, uzimajući u obzir njihove

međuodnose (stavak Z.), pri čemu mora osigurati ostvarenje načela predostrožnosti u ranoj

fazi planiranja zahvata kako bi se utjecaji zahvata sveli na najmanju moguću mjeru i postigla

najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša, što se postiže usklađivanjem i prilagođavanjem

namjeravanog zahvata s prihvatnim mogućnostima okoliša na određenom području (stavak

3.).

Prema članku 75. ZZO-a studija o utjecaju zahvata na okoliš stručna je podloga koja

obuhvaća sve potrebne podatke, dokumentaciju, obrazloženja i opise u tekstualnom i

grafičkom obliku, prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata i mjere zaštite okoliša u odnosu na

zahvat te po potrebi, program praćenja stanja okoliša na temelju koje se provodi procjena

utjecaja zahvata na okoliš (stavak I.), a koja mora biti izrađena na temelju najnovijih,

vjerodostojnih i dostupnih podataka (stavak 2.).

Na temelju članka 71. i 74. stavka 3. ZZO-a Vlada Republike Hrvatske donijela je

Uredbu o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine 64/08, 67/09, u daljnjem tekstu:

Uredba) kojom se pobliže se određuju zahvati za koje se provodi procjena utjecaja zahvata na
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okoliš; zahvati koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš; način

provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš; način rada i obvezni sadržaj mišljenja

koje daje povjerenstvo; način sudjelovanja ovlaštenika; način provedbe postupka ocjene o

potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš; način provedbe postupka izdavanja upute o

sadržaju studije na zahtjev nositelja zahvata; način informiranja i sudjelovanja javnosti i

zainteresirane javnosti u postupcima koji se uređuju ovom Uredbom; kriteriji i način

pojedinačnih ispitivanja na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na

okoliš.

U ovom je sporu valjalo ispitati je li osporavano rješenje o prihvatljivosti

namjeravanog zahvata u skladu s prethodno citiranim odredbama ZOO odnosno odredbama

Uredbe koja uređuje provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš.

Prema članku 6. stavak 2. točka 3. Uredbe zahtjev za procjenu utjecaja zahvata na

okoliš obvezno sadrži, između ostalog, i podatke o usklađenosti zahvata s važećom prostorno

— planskom dokumentacijom što dokazuje odgovarajućom potvrdom, uvjerenjem i sl.

nadležnog tijela prema zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje. Vezano za tužbene

navode kako planirani zahvat nije usklađen s prostorno — planskom dokumentacijom valja

istaknuti kako je pitanje ove usklađenosti meritorno pitanje u postupku izdavanje lokacijske

dozvole, dok se u ovom postupku utvrđuje je li nositelj zahvata uz zahtjev za procjenu

utjecaja na okoliš priložio odgovarajuću potvrdu, uvjerenje i sl. nadležnog tijela.

U obrazloženju osporavanog rješenja navodi se kako je uz zahtjev priloženo Mišljenje

Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za prostorno uređenje

KLASA: 350-02/10-02/7 URBROJ: 532—08-03/1-10-04 od 29. lipnja 2010. da je zahvat

planiran dokumentima prostornog uređenja, na koje mišljenje se u odgovoru na tužbu poziva

tuženik.

Prema mišljenju ovog suda takvo ,,mišljenje“ sadržajno ne predstavlja akt u smislu

odredbe članka 6. stavak 2. točka 3. Uredbe. U konkretnom slučaju nadležno tijelo podatke o

usklađenosti zahvata s važećom prostomo- planskom dokumentacijom daje u formi uvjerenja,

potvrde ili slične isprave iz koje se bez sumnje može zaključiti da je određeni zahvat usklađen

s važećom prostorno planskom dokumentacijom, a ne mišljenje da je zahvat planiran.

Nadležno tijelo dužno je izdati javnu ispravu u smislu članka 60. stavka 2. Zakona o općem

upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09, u daljnjem tekstu: ZUP) u granicama svoje

nadležnosti i u propisanom obliku. Prema toj odredbi javne isprave dokazuju ono što se njima

utvrđuje ili potvrđuje, pa se priloženo mišljenje ne može prihvati kako valjan dokaz o

usklađenosti zahvata, koji je zainteresirana osoba bila dužna priložiti uz zahtjev za procjenu

utjecaja na okoliš.

Kod ovakvog stanja stvari tuženik je bio dužan u smislu članka 73. stavak 4. ZZO,

prije upuštanja o ocjeni zahvata, pozvati tužitelja da upotpuni zahtjev za procjenu utjecaja

zahvata na okoliš u smislu članka 6. stavka 2. točka 3. Uredbe. Ovo osobito pored činjenice

što se tijekom postupka procjene utjecaja na okoliš, kroz primjedbe zainteresirane javnosti,

kao sporno pojavilo pitanje neusklađenosti zahvata s prostorno — planskom dokumentacijom.

Pri tome se tuženiku skreće pozornost kako se usklađenost zahvata dokazuje odgovarajućom

potvrdom, uvjerenjem i sl. nadležnog tijela, pri čemu tuženik nije stvarno nadležan ulaziti u

postojanje lokacijskih zapreka/uvjeta ili tumačenje odrednica Prostornog plana Općine Orebić

odnosno Prostornog plana Dubrovačko — neretvanske županije.

Nadalje, u postupkuje kao sporno valjalo utvrditi jesu li u postupku procjene utjecaja

na okoliš korišteni najnoviji, vjerodostojni i dostupni podaci. Tuženik u bitnome tvrdi kako su

na prikupljanju i obradi podataka, terenskom istraživanju i stručnim analizama u svrhu

procjene utjecaja vjetroelektrane sudjelovali stručnjaci — ornitolozi u istraživanju koje je

provedeno u razdoblju od veljače do studenog 2004., sukladno praksi i iskustvu djelatnika

Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
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Podaci o pticama koji su prikupljeni tijekom provedenog istraživanja valorizirani su u

odnosu na podatke kojima raspolaže Državni zavod za zaštitu prirode i koje je naveo u

mišljenju o Glavnoj ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (dokument klasa: 612-

07/ 1 1-29/ 149 urbroj: 336-07-3-11-2 od 22. srpnja 2011.). Tuženik smatra kako su tužiteljevi

navodi o nedosljednosti i pogreškama kod primjene prikupljenih podataka nerazumljivi.

Primjerice kod opisa vrste i utjecaja na vrstu eja strnjarica, jer je utjecaj na tu vrstu ptica

procijenjen na temelju stručnih rezultata prikupljenih tijekom terenskog istraživanja

omitofaune i dostupnim podacima o biologiji te vrste koji su detaljniji i sveobuhvatniji od

podataka iz dokumenta ,,Valorizacija biološke raznolikosti područja Dalmacija i okvirna

procjena prihvatljivosti za izgradnju vjetroelektrana“. Stručni tim omitologa Zavoda za

omitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti tijekom istraživanja prikupio je

dovoljan broj podataka koji su bili podloga za korekciju odnosno definiranje idejnog rješenja

zahvata. Pri tome su usvojene preporuke istraživanja omitofaune kako se vjetroagregati ne

smiju postavljati na sjevernom lancu brda, od brda Supine u smjeru jugoistoka prema Donjoj

Bandi, čime je značajno smanjen rizik za stradavanje surih orlova, zmijara, škanjaca osaša i

ždralova, a u idejnom rješenju odustalo se od vjetroagregata 1, 2, 3, 4, 5 i 6 planiranih na brdu

Osoje i Bila Ploča. Obuhvat zahvata odmaknut je u smjeru jugoistoka od koridora preleta

osjetljivih vrsta ptica te je isključena mogućnost značajnog negativnog utjecaja. Navod o

primjeni dokumenta ,,Smjemice za izradu studija utjecaja na okoliš za zahvate

vjetroelektrana“ (Ministarstvo zaštite, okoliša i prostornog uređenja. APO d.o.o., listopad

2010.) je neosnovan jer je istraživanje omitofaune 2004. provedeno prije objavljivanja tog

dokumenta. U procjeni utjecaja na okoliš, uključujući utjecaj na dvije vrste grabljivica suri

orao i zmijar, korišteni su i podaci kojima raspolaže Državni zavod za zaštitu prirode.

Pregledom stanja spis i uvidom u Studiju o utjecaju na okoliš koja je osporavanim

rješenjem ocijenjena prihvatljivom, ovaj sud ne može otkloniti tužbene navode kojima se

ukazuje na nedostatke istraživanja na kojem se temelji studija i s tim u vezi tvrdnje kako

studija u smislu članka 75. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša ne sadrži najnovije,

vjerodostojne i dostupne podatke.

Tuženik tvrdi kako su istraživanja provedena u razdoblju od veljače do studenog 2004.

sukladno iskustvu i praski hrvatskih omitologa (Zavod za ornitologiju, HAZU), dok je

osporavano rješenje kojim se zahvat ocjenjuje prihvatljivim donijeto 18. listopada 2012.

nakon treće sjednice Savjetodavnog stručnog povjerenstva održane 12. lipnja 2012. Kod

takvog stanja stvari ne može se uzeti da provedena istraživanja ispunjavaju kriterij —

najnovijih podataka, jer je od vremena provedenog istraživanja do donošenja osporavanog

akta proteklo vremensko razdoblje u kojem je s visokom vjerojatnošću realno očekivati da je

došlo do promjena koje mogu biti relevantne za donošenje konačne odluke o prihvatljivosti

zahvata.

U prilogu ovakvom zaključku govore i navodi iz očitovanja Hrvatske akademije

znanosti i umjetnosti, Zavoda za omitologiju UB 127/11 od 22. studenog 2011., kojeg je

tužitelj pod 1) uz tužbu dostavio u spis, u kojem se, s obzirom na činjenicu da je od

istraživanja provedena tijekom 2004. kojim je obuhvaćen cjelogodišnji ciklus ptica

istraživačkog područja proteklo šest godina, navodi mišljenje kako bi trebalo provesti dodatna

istraživanja omitofaune usmjerena na osjetljive vrste gnjezdarica: surog orla, zmijara i surog

orla. Riječ je o području koje se nalazi na važnom selidbenom koridoru nekih vrsta ptica pa bi

bilo važno da se provedena istraživanja upotpune metodom motrenja i brojanja s određenih

pozicija (engl. ,,vantage point watches“ koja je standardizirana posljednjih godina (Scottish

Natural Heritage 2005, 2009, Canadian Wildlife Service 2006)'i koja omogućuje bolju

procjenu rizika stradavanja ptica na lopaticama vjetroagregata.

lsta primjedba navodi se i u dopisu Državnog zavoda za zaštitu prirode Klasa: 612-

07/11-29/149 URBROJ: 366-07-3-11-2 od 22. srpnja 2011. u kojem se ističe kako postoji
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,,mogućnost da je od provedenog istraživanja došlo do promjene sastava i brojnosti ptica na

istraživačkom području a posljedično tome i GO utvrđene značajnosti utjecaja koja se odnosi

isključivo na istraživanja provedena 2004.“

Kod ovakvog stanja stvari -ne može se prihvatiti stajalište tuženika kako se u

konkretnom slučaju nije mogao primijeniti dokument ,,Smjemice za izradu studija utjecaja na

okoliš za zahvate vjetroelektrana“ iz 2010. jer je istraživanje omitofaune provedeno 2004., a

postupak procjene utjecaja na okoliš konkretnog zahvata okončan donošenjem osporavanog

rješenja 18. listopada 2012. Mjere zaštite omitofaune samo su dio mjera koje se razmatraju

tijekom postupka procjene utjecaja na okoliš, pa je tuženik u tom postupku dužan uzeti u

razmatranje sve dostupne i vjerodostojne podatke a nastavno tome provesti dopunska i

dodatna istraživanja, sve s ciljem kako bi se utvrdilo pravo stanje stvari na određenom

području zaštite, konkretno izravni i neizravni utjecaj na životinjski svijet u okvirima

održivog ravitka i time postigao cilj zaštite okoliša odnosno ispoštovalo načelo cjelovitog

pristupa koje Zakon o zaštiti okoliša postavlja kao imperativ u rješavanju pitanja koja su od

značaja za očuvanje okoliša.

U nastavku se valja osvrnuti na navode iz tužbe kako je Povjerenstva bilo nepropisano

sastavljeno jer je u njegovom radu sudjelovao Dragan Radović kod kojeg postoji zapreka u

smislu članka 2. stavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Dragan Radović bio je

upravitelj Zavod za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u razdoblju od

2004. do 2007., dakle, u vrijeme kada je Zavod izrađivao ornitološki dio Studije. Nakon toga,

tijekom 2011. i 2012. sudjeluje u izradi omitološke studije u funkciji člana Povjerenstva čime

se, prema tvrdnjama tužitelja, nalazi u sukobu interesa.

Prema članku 11. stavak 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne

novine 64/08, 67/09) Sjednica Povjerenstva može se održati ako je na sjednici nazočna

natpolovična većina članova. Povjerenstvo donosi odluke natpolovičnom većinom svih

članova.

Iz stanja spisa proizlazi kako je sjednicama Povjerenstva (10. listopada 2012., 9.

veljače 2012., 12. lipnja 2012.) nazočila natpolovična većina članova, kao i da je na trećoj

sjednici 12. lipnja 2012. Povjerenstvo donijelo Mišljenje o prihvatljivosti zahvata

natpolovičnom većinom glasova (sjednici nije nazočio prof.dr.sc. Davor Škrlec, protiv

Mišljenja su glasovale Iva Rechner Dika i mr. sc. Maja Nodari, svi članovi Povjerenstva).

Prema mišljenju ovog suda činjenica što se Dragan Radović prvotno pojavljuje kao

upravitelj Zavoda za omitologiju HAZU koji je izradio ornitološki dio Studije utjecaja na

okoliš, a potom sudjeluje u radu Povjerenstva koji ocjenjuje Studiju prihvatljivom, nije sama

po sebi razlog za donošenje zaključka kako kod istog postoji sukob interesa kao stvarna

prepreka njegovog sudjelovanja u radu Povjerenstva. U smislu prethodno navedenih odredba

konačnu ocjenu donosi Povjerenstvo odlukama natpolovičnom većinom svih članova.

Sudjelovanje Dragana Radovića u konkretnom slučaju nije imalo odlučujući značaj, jer pored

njega svoje pozitivno mišljenje o Studiji dalo još sedam članova Povjerenstva. Stoga, ne

ulazeći u načelu i etiku znanstvenog pristupa, ovaj Sud drži kako njegovo sudjelovanje u radu

Povjerenstva samo po sebi nema za posljedicu načelnu nevaljalost odluka koje to

Povjerenstvo donosi. _

lsto stajalište sud zauzima i u odnosu na navode tužitelja ]) i 2) kada ukazuju na

ukupno trajanje postupka procjene utjecaja na okoliš odnosno nepoštivanje Zakonom i

Uredbom propisanih rokova tijekom postupka. Odredbom članka 78. Zakona propisano je

kako se postupak procjene utjecaja na okoliš mora provesti u roku od četiri mjeseca od dana

primitka zahtjeva nositelja zahvata (stavak 1.), iznimno taj se rok može produžiti najviše do

dva mjeseca ako je u postupku ocijenjeno nužnim obavljanje dopunskih radnji (stavak 2.).

Nije sporno kako je postupak procjene utjecaja na okoliš trajao od 1 1. srpnja 2011. do

18. listopada 2012., čime su prekoračeni zakonom dopušteni rokovi, međutim, mišljenje je
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suda kako je riječ o instruktivnim rokovima koji se odnose na postupanje tijela koji provodi

postupak procjene, a koji sami po sebi ne utječu na valjanost ili kvalitetu studije te da

nepoštivanje tih rokova nema samo po sebi za posljedicu donošenje zaključka o

neprihvatljivosti studije utjecaja na okoliš.

Pored navedenog, valja naglasiti kako je ovaj sud stava kako su javnopravna tijela i

subjekti koji sudjeluju u postupcima koji se tiču zaštite okoliša dužni postupati s najvišim

stupnjem pažnje, a sve s aspekta važnosti zaštićenog dobra koje se u suvremenim uvjetima

života sve snažnije nameće kao pitanje od najšireg općedruštvenog značaja. To znači, da u

ovakvim ili sličnim postupcima nije dopušteno potrebna ili svrhovita istraživanja u cilju

prikupljanju najnovijih i dostupnih podataka ograničiti ili uvjetovati navodima kako je

investitor započeo s pripremama na projektu tijekom 2004., već se tijekom cijelog postupka

mora imati u vidu intencija zakonodavca kod propisivanja članka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

U smislu svega obrazloženog, preostali navodi stranka nisu od značaja za meritorno

rješavanje u ovom upravnom sporu, zbog čega se obrazloženju presude sud na njih posebno

ne osvrće.

Budući da osporeno rješenje u prethodno iznijetog nije zakonito, valjalo je na temelju

odredbe članka 58. stavka 1. ZUS-a usvojiti tužbeni zahtjev tužitelja, poništiti osporavano

rješenje tuženika te predmet vratiti na ponovni postupak. U ponovnom postupku tuženik je

dužan, nakon što otkloni nedostatke na koje se ukazuje presudom ovog suda, pravilnom

primjenom materijalnog prava, ponovno odlučiti o zahtjevu za prihvatljivost predmetnog

zahvata na okoliš, pridržavajući se sukladno odredbi članka 81. stavka 2. ZUS-a pravnih

shvaćanja i primjedaba ovog suda.

U Splitu 28. prosinca 2015.

SUTKINJA

Miranda Gulišija Jurišić, v.r.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Prema odredbi članka 66.a stavka 1. ZUS-a protiv ove

presude žalba nije dopuštena.

 


