
Izvješće o informiranju i konzultiranju javnosti 

Ovo Izvješće, sukladno odredbi članka 36. stavka 3. točke 2. Zakona o vodama (Narodne 

novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), sadrži opis aktivnosti i rezultata 

sudjelovanja javnosti u postupku izrade i donošenja Plana upravljanja vodnim područjima  

2016. – 2021. (u daljnjem tekstu: Plan) i dio je Plana koji se objavljuje na mrežnim stranicama 

ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo i Hrvatskih voda.  U postupku izrade i donošenja 

Plana informiranje i sudjelovanje javnosti je uključivalo: 

1. informiranje javnosti sukladno odredbama Zakona o vodama, 

2. sudjelovanje javnosti sukladno odredbama propisa iz područja zaštite okoliša u 

postupku strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. 

1. Informiranje javnosti sukladno odredbama Zakona o vodama 

U postupku donošenja Plana sukladno zahtjevima Okvirne direktive o vodama, provedeno je 

uključivanje i informiranje javnosti i to na temelju odredbi članka 39. stavka 4. Zakona o 

vodama te odredbi članaka 8. i 9. Pravilnika o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o 

nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima (Narodne 

novine, broj 48/14) u trajanju od 6 mjeseci (od 27. travnja 2015. do 30. listopada 2015.). 

Nacrt dokumenta objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih 

voda zajedno s obrascem za dostavu primjedbi putem kojeg je javnost mogla dati prijedloge, 

mišljenja ili primjedbe na adresu elektroničke pošte: puvp@voda.hr ili redovnom poštom na: 

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 

Zagreb. 

U navedenom razdoblju je zaprimljena primjedba jednog tijela državne uprave (Ministarstvo 

zaštite okoliša i prirode) te 4 skupine predstavnika zainteresirane javnosti. 

Sve primjedbe, mišljenja i prijedlozi na Plan su razmotreni od strane izrađivača Plana. Plan je 

prema prihvaćenim primjedbama i prijedlozima korigiran na odgovarajući način, a na 

mišljenja, primjedbe i prijedloge koji nisu prihvaćeni dano je obrazloženje njihova 

neprihvaćanja u Tablici zaprimljenih mišljenja koja je nakon završenog postupka objavljena 

na mrežnim stranicama Hrvatskih voda. U privitku ovog izvješća dan je tablični prikaz 

zaprimljenih mišljenja/primjedbi s odgovorima izrađivača Plana.  

Tijekom 2015. godine dokument je predstavljen na sastancima bilateralnih međudržavnih 

vodnogospodarskih komisija sa susjednim državama Republikom Slovenijom, Mađarskom, 

Bosnom i Hercegovinom i Republikom Crnom Gorom. Predstavnicima Republike Srbije 

dokument je predstavljen na sastanku za pripremu bilateralnog međudržavnog 

vodnogospodarskog sporazuma. 

2. Sudjelovanje javnosti sukladno odredbama propisa iz područja zaštite okoliša u 

postupku strateške procjene utjecaja Plana na okoliš 

Ministarstvo poljoprivrede, kao nadležno tijelo, provelo je postupak strateške procjene 

utjecaja Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021. na okoliš sukladno 



članku 63. stavku 1. podstavku 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13 

i 78/15). Provedeni postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš je uključivao i 

informiranje i konzultiranje javnosti sukladno propisima iz područja zaštite okoliša. 

Nakon ocjene Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš da je Strateška 

studija cjelovita i stručno utemeljena, Nacrt Plana i Strateške studije upućeni su na javnu 

raspravu na temelju članka 15. Uredbe i članaka 16. i 17. Uredbe o informiranju i 

sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, a što je uključilo 

javni uvid u trajanju od 30 dana (21. siječnja 2016. - 19. veljače 2016.) i javno izlaganje koje 

je održano 10. veljače 2016. u Zagrebu. Istodobno sa stavljanjem Strateške studije i Nacrta 

prijedloga Plana na javnu raspravu nadležno Ministarstvo poljoprivrede je navedenu 

dokumentaciju dostavilo na mišljenje tijelima sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o 

strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08). 

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Stratešku studiju i Nacrt Plana omogućen je u 

prostorijama Ministarstva poljoprivrede, radnim danom od 10 do 14 sati kao i na internetskim 

stranicama Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda te su se prijedlozi, mišljenja i 

primjedbe javnosti mogli upisati u knjigu primjedbi priloženu na mjestu javnog uvida, u 

zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i dostavljati u pisanom obliku na adresu Ministarstva 

poljoprivrede, Uprave vodnoga gospodarstva, kao i elektroničkom poštom na adresu: 

tajnica.uvg@voda.hr . 

Tijekom provedbe javne rasprave o Strateškoj studiji i Planu tijekom javnog uvida, u knjigu 

primjedbi nije upisano niti jedno mišljenje, primjedba niti prijedlog. Tijekom javnog izlaganja 

zaprimljena su tri mišljenja sukladno Zapisniku s javnog izlaganja o Strateškoj studiji i Nacrtu 

Plana. U postupku davanja mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara zahtjev za davanje 

očitovanja je poslan na 16 relevantnih tijela od kojih je 13 dostavilo primjedbe i prijedloge u 

zadanom roku. U postupku javne rasprave od strane zainteresirane javnosti primjedbe, 

mišljenja i prijedloge dostavile su 4 skupine predstavnika zainteresirane javnosti. 

Nastavno na zaprimljene primjedbe Ministarstva gospodarstva i Ministarstva kulture dodatno 

su održana dva sastanka sa predstavnicima navedenih ministarstava i tijela s javnim 

ovlastima. Na sastanku s predstavnicima HEP-a i Ministarstva gospodarstva raspravljena  su 

pitanja utjecaja donošenja Plana na postojeće i na buduće hidroenergetske objekte odnosno 

obveze provođenja pojedinih mjera iz Programa mjera Plana (npr. izgradnja ribljih staza) na 

postojećim i budućim objektima te način izračuna troškova provedbe mjera. Na sastanku s 

predstavnicima Ministarstva kulture su raspravljene dostavljene primjedbe koje se tiču 

uvrštenja u Plan popisa kulturne baštine, za koju je održavanje ili poboljšanje vodnog režima 

bitan element njihove zaštite.  

Sve primjedbe, mišljenja i prijedlozi na Plan i Stratešku studiju razmotreni su od strane 

izrađivača Strateške studije i izrađivača Plana te nositelja provedbe strateške procjene. Plan i 

Strateška studija su prema prihvaćenim primjedbama i prijedlozima korigirani na 

odgovarajući način, a na mišljenja, primjedbe i prijedloge koji nisu prihvaćeni dano je 

obrazloženje njihova neprihvaćanja u Tablici zaprimljenih mišljenja. U privitku ovog izvješća 



dan je tablični prikaz zaprimljenih mišljenja/primjedbi s odgovorima izrađivača Strateške 

studije, izrađivača Plana te nositelja provedbe postupka strateške procjene. 

U okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš na temelju zaprimljenog mišljenja 

Ministarstva zaštite okoliša i prirode zatraženo je pokretanje prekograničnih konzultacija te je 

11. siječnja 2016. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode započelo postupak notifikacije 

susjednih zemalja prema odredbama Protokola o strateškoj procjeni okoliša uz Konvenciju o 

procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (Narodne novine – međunarodni ugovori, 

broj 7/09) u cilju obavještavanja stranaka Protokola. Postupak je u suradnji s Ministarstvom 

poljoprivrede provodilo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode koje je 22. siječnja 2016. 

poslalo službene dopise notifikacije susjednim državama (Republici Italiji, Srbiji, Mađarskoj, 

Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori). S obzirom na povratnice o zaprimanju službenih dopisa 

rok za očitovanjem susjednih država je bio 5. ožujka 2016. godine. 

Na dostavljene dopise Ministarstva zaštite okoliša i prirode u roku su se očitovale Republika 

Italija i Crna Gora, 18. travnja 2016. zaprimljene su i primjedbe Mađarske te iako su 

zaprimljene van roka, prema tumačenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, iste su uvrštene 

u Tablicu primjedbi te su na iste pripremljeni odgovori od strane izrađivača Plana i Strateške 

studije. 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine se 4. ožujka 2016. 

očitovalo Ministarstvu zaštite okoliša i prirode o namjeri sudjelovanja u postupku 

prekograničnih konzultacija. Nastavno na navedeno, održan je sastanak s predstavnicima 

Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) 18. travnja 2016. na kojem su izrađivači Plana i 

Strateške studije odgovorili na dostavljene primjedbe i komentare predstavnika BiH te su dali 

dodatna pojašnjenja istih. Sve dostavljene primjedbe, komentari i preporuke su prihvaćene. 

Potpisan je Zapisnik kojim su se sudionici sastanka usuglasili da su raspravljene sve 

dostavljene primjedbe te predstavnici BiH nemaju daljnjih primjedbi na Plan i Stratešku 

studiju. 

Republika Slovenija se nije očitovala o sudjelovanju u prekograničnim konzultacijama kao ni 

na predmetne dokumente. 

Ministarstvo poljoprivrede ni nakon produženog roka nije zaprimilo očitovanje Republike 

Srbije te je stoga Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kontaktiralo nadležnu instituciju 

Republike Srbije i obavijestilo ih kako se procedura donošenja Plana nastavlja i bez njihovog 

očitovanja, jer je Plan potrebno donijeti u roku sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske 

za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2016. godinu.    

Sve primjedbe, mišljenja i prijedlozi na Plan i Stratešku studiju zaprimljeni u postupku 

prekograničnih konzultacija razmotreni su od strane izrađivača Strateške studije i izrađivača 

Plana te nositelja provedbe postupka strateške procjene. Prihvaćena je većina  mišljenja, 

primjedbi i prijedloga te su Plan i Strateška studija sukladno istima na odgovarajući način 

dopunjeni, a na mišljenja, primjedbe i prijedloge koji nisu prihvaćeni dano je obrazloženje 

njihova neprihvaćanja. U privitku ovog izvješća dan je i tablični prikaz zaprimljenih 



mišljenja/primjedbi u postupku prekograničnih konzultacija s odgovorima izrađivača 

Strateške studije, izrađivača Plana te nositelja provedbe postupka strateške procjene. 

Detaljno izvješće  o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja Plana na okoliš je objavljeno na 

mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda te je dostupno radi uvida 

zainteresiranoj javnosti. 

U konačnici dokument je usklađen sa svim zaprimljenim primjedbama i sugestijama te je 

upućen u postupak donošenja od strane Vlade Republike Hrvatske.  

Na sjednici održanoj 6. srpnja 2016. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o 

donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021., koja je objavljena u 

Narodnim novinama, broj 66/16, 19. srpnja 2016. godine.  


