
Opis projekta: 

EBRD je odobrio kredit Hrvatskoj elektroprivredi d.d. (''HEP'' ili ''Zajmoprimac''). Sredstva zajma 
omogućit će Zajmoprimcu izgradnju hidroelektrane Ombla jakosti 68 MW na Rijeci Dubrovačkoj blizu 
Grada Dubrovnika (''Projekt''). 

Utjecaj na okoliš 

Projekt spada u kategoriju A prema Okolišnoj i društvenoj politici EBRD-a iz 2008. godine, s obzirom 
na veličinu podzemne brane i važnost mogućeg utjecaja na predloženu mrežu ekoloških područja, 
Natura 2000. S obzirom na to, rezultati procjene utjecaja na okoliš i društvo (ESIA) - uključujući i 
studiju utjecaja na okoliš iz 1999. godine kao i studiju šišmiša u Vilinoj špilji iz 2008. godine te Plan 
uključivanja dioničara, ne-tehnički sažetak i Akcijski plan zaštite okoliša i društva (ESAP) - bili su 120 
dana dostupni javnosti na uvid i komentare. U Dubrovniku su održane javne rasprave, a sastanci s 
predstavnicima vlasti i nevladinim organizacijama održani su u Dubrovniku, Zagrebu i Sarajevu. 

Ustanovljeno je da bi se najveće posljedice osjetile na biološkoj raznolikosti (šišmiši i ostali vodeni 
organizmi i staništa izvorišta i špilja), a osjetili bi ih i zemljoposjednici i stanovnici čija bi zemljišta bila 
potrebna za pristupne ceste vezano za projekt. Otkad su hrvatske vlasti izdale dozvole potrebne za 
provedbu Projekta, područje koje bi obuhvaćao Projekt predloženo je za zaštitu unutar programa 
Natura 2000, a po pristupu Hrvatske Europskoj uniji u srpnju 2013. U skladu s direktivama staništa 
EU-a, ESAP zahtijeva izradu valjane procjene biološke raznolikosti uključujući i Plan adekvatne 
procjene i upravljanja biološkom raznolikosti što će rezultirati specifičnim mjerama ublažavanja i/ili 
naknade a u skladu s Direktivom. To će se provesti prije no Banka odobri puštanje sredstava za 
provedbu Projekta koji bi mogao utjecati na područje koje je predloženo kao Natura 2000. Studije su 
početkom ožujka 2013. dovršene i ponuđene javnosti na uvid i osvrt, a tijekom 30 dana javne 
dostupnosti informacija, nastavljaju se konzultacije s javnošću, s nadležnim institucijama i nevladinim 
organizacijama. 

Nadalje, razvijen je Akcijski plan preseljavanja u skladu s Hrvatskom pravnom regulativom i sa 
Zahtjevom EBRD-a o poslovnom učinku br. 5. Očekuje se da će Plan dovesti do pregovora kojim će se 
prihvatiti dogovor o iznosu nadoknada u slučaju preseljenja ili gubitka zemljišta. ESAP također nalaže 
djelovanje u svrhu sprječavanja nepoželjnih posljedica za obližnju kapelicu, kao i prometna rješenja 
koja će nadzirati okolni promet za vrijeme trajanja građevinskih radova. Uglavnom, provođenje 
ublažavajućih mjera i drugih postupaka u okviru ESAP-a omogućit će pridržavanje svih relevantnih 
zahtjeva EBRD-a o poslovnom učinku, a praćenje koje je neophodno tijekom izgradnje i vezanih 
postupaka, osigurat će trajno udovoljavanje uvjetima tijekom cijelog trajanja Projekta. 


