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Zaštita prirode



Početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća u Elektroprojektu je 
izrađena prva studija utjecaja na okoliš na prostoru tadašnje države. 

To je bila studija utjecaja na okoliš HE Dubrava na rijeci Dravi.
Od tada Elektroprojekt izrađuje studije utjecaja na okoliš raznih 
objekata te raznih projekata iz područja zaštite okoliša i prirode

u kojima stručno i odgovorno djeluje ostvarujući moto svoje misije, 
a to je sklad graditeljstva i tehnologije s čovjekom i prirodom za 

sadašnju i buduće generacije.
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Kopački rit

Zaštita okoliša i vrijednih područja
Elektroprojekt priprema dokumentaciju za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš i ocjene 
prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu/Natura 2000 za strategije, planove, programe ili zahvate
kao i izradu ostalih dokumenata definiranih zakonskom regulativom.
Posebno se ističe rad Elektroprojekta na planovima upravljanja zaštićenim područjima. 
Ova djelatnost obuhvaća:

• Izradu strateških studija o utjecaju strategija, planova ili programa i zahvata na okoliš

• Izradu studija i o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene 

 utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanja sadržaja studije o utjecaju na okoliš

• izradu elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš

• provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

• izradu studije i/ili poglavlja glavne ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata za ekološku mrežu

• dokumentaciju za postupak utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta

• rehabilitaciju degradiranih staništa (rukavaca, mrtvica i bara)

• izradu planova upravljanja zaštićenim područjima

Akumulacija Kosinj - vizualizacija Dolina Neretve Plan upravljanja za Park prirode
Hutovo blato (BiH)

Prespansko jezero



Zaštita voda
Projekti iz područja zaštite voda obuhvaćaju sve projekte koji imaju za cilj zaštitu voda i o vodi ovisnih 
ekosustava sukladno zakonskoj regulativi iz vodnog gospodarstva.

Ova djelatnost obuhvaća:

• izradu planova upravljanja vodnim područjima

• projekte upravljanja vodnim režimom

• elaborate o zaštitnim zonama crpilišta s mjerama zaštite crpilišta

• elaborate o utjecaju zahvata na stanje vodnih tijela površinskih i podzemnih voda

• izradu metodologije za određivanje ekološki prihvatljivog protoka

• razvoj metodologije praćenja i ocjene hidromorfoloških elemenata kakvoće u površinskim vodama

 (tekućice i stajaćice)

• projekte revitalizacije degradiranih vodenih staništa i o vodi ovisnih ekosustava

Kopački rit Kopački rit - ribnjaci Rijeka Zrmanja TompojevciPrespansko jezero
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Stručno savjetovanje i monitoring
Elektroprojekt stručno savjetuje naručitelje vezano na dio poslova zaštite okoliša koji su 
definirani zakonskom regulativom.
Savjetovanje obuhvaća:

Ispitivanje hidromorfoloških elementa kakvoće u rijekama u 2016. i 2017. godini

• elaborate usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja za potrebe ishođenja potvrde potrebne za predaju studije
• elaborate usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša i prirode
• izradu dokumentacije potrebne za ishođenje okolišne dozvole
• izradu sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća
• izradu izvješća o stanju okoliša
• izradu posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša
• izradu projekcija emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja stakleničkih plinova
 i nacionalnog izvješća o promjeni klime
• izradu izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih onečišćujućih tvari u okoliš
• izradu i/ili verifikacije posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša
• obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
• elaborate o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“
 i znaka EU Ecolabel,
• elaborate o utvrđivanju mjerila za određenu skupinu proizvoda za dodjelu znaka zaštite okoliša „Prijatelj prirode“

U okviru djelatnosti monitoringa Elektroprojekt obavlja usluge uspostave i provedbe hidromorfološkog monitoringa te ocjene 
hidromorfološkog stanja površinskih voda u Republici Hrvatskoj sukladno Okvirnoj direktivi o vodama (ODV).
Ova djelatnost obuhvaća hidromorfološki monitoring tekućica i stajaćica.



Ispitivanje hidromorfoloških elementa kakvoće u rijekama u 2016. i 2017. godini
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