Ministarstvo poljoprivrede na temelju odredbi članka 66. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša
(Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 19. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) u postupku provedbe strateške
procjene utjecaja na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina
(2014. - 2023.) donosi:
IZVJEŠĆE
O PROVEDENOM POSTUPKU STRATEŠKE PROCJENE
UTJECAJA NA OKOLIŠ
VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA (2014. - 2023.)
1. UVOD
Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. – 2023. je
dokument koji predstavlja program mjera u području upravljanja vodama koji se odnosi na
korištenje i zaštitu voda. Njime se utvrđuje okvirni program ulaganja u razvoj javne
vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, uključujući i njihovo pročišćavanje, i obradu
nastalog mulja. Izrađuju ga Hrvatske vode, a donosi Vlada Republike Hrvatske na temelju
članka 37. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), a
glavni cilj koji će se ispuniti njegovim donošenjem i provedbom je ispunjenje obveza koje
proizlaze iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Programom se
utvrđuju pojedinačni projekti, načini i razdoblje njihove provedbe, sudionici u provedbi te
iznosi ulaganja, izvori sredstava za njihovo provođenje kao i program praćenja njegove
provedbe.
S obzirom na to da se radi o programu za koji se prema članku 63. Zakona o zaštiti okoliša
obvezno provodi strateška procjena utjecaja na okoliš, Ministarstvo poljoprivrede – u
daljnjem tekstu: Ministarstvo - bilo je dužno provesti navedeni postupak, budući da je
nadležno tijelo za njegovo donošenje.
U nastavku se daje izvješće o provedbi postupka strateške procjene utjecaja Programa na
okoliš, koje je na temelju članka 19. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na
okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), nadležno tijelo dužno izraditi.

2. KORACI U PROVEDBI POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA
OKOLIŠ VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA
Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) proveden je u
skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i
programa na okoliš, Pravilnika o povjerenstvu za stratešku procjenu (Narodne novine, broj
70/08) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08). U postupku strateške procjene za Program
provedene su sljedeće aktivnosti:

 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Rješenjem od 21.
kolovoza 2013. (Klasa: UP/I-612-07/13-60/09, Urbroj: 517-07-2-2-13-5) utvrdilo je da
se u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Programa treba provesti
postupak Glavne ocjene prihvatljivosti Programa za ekološku mrežu.
 Na temelju odredbi članka 66. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 4. stavka 2.
Uredbe, ministar poljoprivrede donio je Odluku o provođenju postupka strateške
procjene utjecaja na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih
građevina (2014. - 2023.) - Klasa: 325-09/13-01/01, Urbroj: 525-12/0940-13-2 od 27.
kolovoza 2013.)
U članku 3. navedene odluke utvrđuje se da će se u okviru strateške procjene utjecaja
na okoliš Programa provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti Programa za
ekološku mrežu sukladno rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za
zaštitu prirode (Klasa: UP/I-612-07/13-60/09; Urbroj: 517-07-2-2-13-5, od 21.
kolovoza 2013.) sukladno članku 48. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj
80/13.). Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Programa na
okoliš objavljena je na mrežnim stranicama Ministarstva.
 Ministarstvo je dopisom (Klasa: 325-09/13-01/01, Urbroj: 525-12/0940-13-3 od 6.
rujna 2013) zatražilo mišljenja relevantnih tijela o sadržaju i razini obuhvata podataka
koji se moraju obraditi u strateškoj studiji, vezano na područje iz djelokruga toga tijela
te je objavilo informaciju o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije o
utjecaju na okoliš Programa (Klasa: 325-09/13-01/01, Urbroj: 525-12/0940-13-3 od 6.
rujna 2013.), na mrežnoj stranici Ministarstva. U svrhu usuglašavanja mišljenja o
sadržaju strateške studije i utvrđivanja njenog konačnog sadržaja, 28. listopada 2013.
provedena je raspravu s predstavnicima tijela od kojih su pribavljena mišljenja o
sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji.
 Na temelju zaprimljenih mišljenja, ministar poljoprivrede je donio Odluku o sadržaju
Strateške studije, Klasa: 325-09/13-01/01, Urbroj: 525-12/0903-13-46, od 14. siječnja
2014. te je ista objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.
 Ministarstvo je u postupku javne nabave donijelo Odluku o odabiru ovlaštenika za
izradu strateške studije utjecaja na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih
vodnih građevina (2014. - 2023.) - Klasa: 406-01/14-01/22, Urbroj: 525-05-14-4, od
21. svibnja 2014.
 Cjelovitost i stručnu utemeljenost Strateške studije u odnosu na utvrđeni sadržaj
Strateške studije ocjenjivalo je povjerenstvo, osnovano Odlukom o osnivanju i
imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu (Klasa: 325-09/13-01/01, Urbroj: 52512/0903-14-53, od 11. kolovoza 2014.), koje je na svojoj 2. sjednici održanoj dana 19.
prosinca 2014. donijelo mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti Strateške
studije (Klasa: 325-09/13-01/01, Urbroj: 525-12/0903-15-62, od 2. veljače 2015.)
 Javna rasprava o Strateškoj studiji i Nacrtu Programa provedena je u razdoblju od 17.
veljače 2015. do 18. ožujka 2015., sukladno Odluci o upućivanju Strateške studije i
Nacrta višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina na javnu
raspravu (Klasa: 325-09/13-01/01, Urbroj: 525-12/0903-15-63, od 2. veljače 2015.), o
čemu je javnost bila obaviještena objavom u dnevnim glasilima i na mrežnim
stranicama Ministarstva i Hrvatskih voda.

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu Programa održano je dana 6. ožujka 2015.
u Zagrebu, u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda. Tijekom trajanja javne rasprave javnosti
je bio omogućen uvid u Sažetak Strateške studije i Nacrt Programa na gore navedenom
mjestu kao i na mrežnim stranicama Ministarstva.
Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogli su
se davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i dostavljati u pisanom obliku na
adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnoga gospodarstva.
U skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe, istodobno sa stavljanjem Programa na
javnu raspravu, Ministarstvo poljoprivrede je Stratešku studiju i nacrt Prijedloga
Programa dostavilo na mišljenje nadležnim tijelima i osobama. Dostavljena mišljenja
uzeta su u obzir pri izradi konačnog prijedloga Programa.
-

Budući da ne postoji mogućnost eventualnog značajnog utjecaja provedbe Programa na
okoliš susjednih zemalja, nije trebalo pokretati postupak prekograničnih konzultacija.

 Nakon izrade konačne verzije Strateške studije i prijedloga Programa, a prije
upućivanja istoga u postupak donošenja, Ministarstvo je zatražilo mišljenje
Ministarstva zaštite okoliša i prirode o provedenom postupku strateške procjene.
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je svojim očitovanjem od 2. srpnja 2015. (Klasa:
351-03/15-04/567, Urbroj: 517-06-2-1-2-15-2) konstatiralo da je postupak strateške
procjene proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Uredbi o strateškoj procjeni
utjecaja plana i programa na okoliš, Pravilniku o povjerenstvu za stratešku procjenu
(Narodne novine, broj 70/08) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08).
 Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. listopada 2015. godine donijela
Odluku o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina.
Program je objavljen u Narodnim novinama 27. listopada 2015. i stupio na snagu 4.
studenoga 2015.
 Svi akti iz postupka informiranja ili sudjelovanja javnosti objavljeni su na mrežnim
stranicama Ministarstva (http://www.mps.hr/default.aspx?id=14151).

3. SAŽETI PRIKAZ NAČINA NA KOJI SU REZULTATI STRATEŠKE STUDIJE,
MIŠLJENJA RELEVANTNIH TIJELA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I
MIŠLJENJA JAVNOSTI, UZETI U OBZIR ODNOSNO RAZMOTRENI PRI
DONOŠENJU ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA
Budući se postupak strateške procjene provodio na strateškoj razini, na toj se razini provodilo
i sagledavanje vjerojatno značajnih utjecaja Programa na okoliš, odnosno na njegove glavne
sastavnice. Tako su u predmetnom postupku utvrđeni kao najznačajniji sljedeći utjecaji
Programa na okoliš:
 Utjecaj na biološku raznolikost, zaštićena područja, staništa, šumske ekosustave,
floru i faunu
 Utjecaji na poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište
 Utjecaj na područja ekološke mreže
 Utjecaj na stanovništvo i zdravlje
 Utjecaji na tlo, vode i more
 Utjecaj na zrak
 Utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu
 Utjecaj na krajobraz
Većina od navedenih utjecaja su značajni, povoljni, dugoročni i stalni. Navedeni utjecaji
odnosno okolišna pitanja provedbe Programa su integrirani u Program. Prepoznati
povoljni utjecaji Programa ostvarit će se provedbom mjera predviđenih Programom, a
eventualni negativni utjecaji provedbe Programa spriječit će se ili ublažiti provedbom
mjera (Detaljnije u točki 5. Mjere zaštite okoliša).
Tijekom provedbe javne rasprave o strateškoj studiji i prijedlogu Programa nije zaprimljeno
niti jedno mišljenje, primjedba ni prijedlog. U postupku davanja mišljenja, primjedbi,
prijedloga i komentara zaprimljeno je 12 očitovanja relevantnih tijela. Sva pristigla mišljenja,
primjedbe i prijedlozi na Program i Stratešku studiju razmotreni su od strane izrađivača
Strateške studije i izrađivača Programa te nositelja provedbe strateške procjene.
Većina primjedbi i prijedloga je prihvaćena, a na mišljenja, primjedbe i prijedloge koji nisu
prihvaćeni dano je obrazloženje njihova neprihvaćanja. Uvažavajući prihvaćena mišljenja,
primjedbe i prijedloge korigirani su na odgovarajući način Program i Strateška studija.
U privitku ovog izvješća dan je tablični prikaz zaprimljenih mišljenja/primjedbi s odgovorima
izrađivača Strateške studije i Programa.
4. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA PRIHVAĆANJA ODABRANOG VARIJANTNOG
RJEŠENJA U ODNOSU NA RAZMOTRENA RJEŠENJA
Varijantna rješenja Programa provedbe komunalnih vodnih građevina nisu analizirana jer bez
provedbe Programa Republika Hrvatska ne bi ispunila obveze preuze Ugovorom o
pristupanju EU.
Varijantna rješenja se mogu analizirati samo na nivou promjene kapaciteta i obuhvata
postojećih vodoopskrbnih područja i aglomeracija, i to na nivou pojedinačnih projekata, a to
će se analizirati u postupcima procjene utjecaja na okoliš pojedinog zahvata.

Nakon izrade Studija izvodljivosti za pojedine aglomeracije, moguće je napraviti promjene za
pojedinačne projekte na kojima će se vidjeti mogu li se (ili trebaju) neka naselja priključiti ili
prebaciti u drugu aglomeraciju ili područje.
5. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA
Kako se u slučaju ovog Programa radi o planiranju na strateškoj razini, tehnička rješenja i
lokacije sustava i uređaja još nisu poznati. Detaljnije planiranje/projektiranje konačnih
rješenja, odabir najboljih tehnologija i smještanje pojedinih zahvata u prostor definirat će se
na temelju procjene utjecaja na okoliš svakog pojedinačnog zahvata. Za pojedina projektna
rješenja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje kao zahvate u prostoru, provest će se postupak
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, i/ili postupak procjene utjecaja zahvata
na okoliš, uključujući i postupak ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.
U tim postupcima bit će sagledani utjecaji pojedinih zahvata na okoliš te na ciljeve očuvanja i
cjelovitosti područja ekološke mreže te određene mjere zaštite i mjere ublažavanja utjecaja
zahvata na ekološku mrežu.
U ovom izvješću navedene su samo one mjere sprječavanja ili ublažavanja negativnih utjecaja
provedbe Programa i/ili mjere poboljšanja Programa koje je bilo moguće definirati na
strateškoj razini.
U nastavku je popisano 16 mjera ublažavanja i mjera poboljšanja Programa koje su bile
definirane na tri različita načina:
 mjere koje proizlaze iz procjene utjecaja za one okolišne ciljeve za koje je utvrđeno da
provedba Programa može imati zanemarivi i mali negativan utjecaj (zbog provođenja
mjera ublažavanja),
 mjere koje proizlaze iz procjene utjecaja za one okolišne ciljeve za koje je utvrđeno da
će provedba Programa imati pozitivan utjecaj, ali su bili prepoznati lokalni ili
potencijalni negativni utjecaji na razini planiranja i projektiranja pojedinačnih zahvata,
zbog čega je strateška studija definirala mjere poboljšanja Programa,
 mjere koje proizlaze iz mišljenja nadležnih tijela ili su bile definirane u okviru
definiranja obuhvata strateške studije, a koje se odnose na detaljnije
planiranje/projektiranje konačnih pojedinačnih rješenja/zahvata, odabir najboljih
tehnologija i smještanje zahvata u prostor, na razini planiranja i projektiranja
pojedinačnih zahvata.

5.1. MJERE UBLAŽAVANJA UTJECAJA PROGRAMA NA OKOLIŠNE CILJEVE I MJERE POBOLJŠANJA PROGRAMA
Okolišni
cilj/sastavnica
okoliša

1. Smanjenje
opterećenja
voda od
nepročišćenih
otpadnih voda
radi postizanja i
očuvanja
dobrog stanja
voda te
osiguranje
kvalitetnih
uvjeta za
obavljanje
gospodarskih
djelatnosti

Mjere ublažavanja negativnih utjecaja Programa i mjere
poboljšanja Programa

Opravdanost mjere

Vremenski
okvir
provedbe
mjere

Tijelo
odgovorno
za provedbu
mjere

Na razini
planiranja i
projektiranj
a
pojedinačni
h zahvata.

Investitor
projekta –
u većini
slučajeva
isporučitelj
vodnih
usluga

1.1. Program mora propisati da planiranje i
projektiranje pojedinačnih zahvata mora predvidjeti
takvo smještanje tih zahvata u prostor i takva tehnička i
tehnološka rješenja koja će:
 ublažiti negativan utjecaj lokalnog povećanog
opterećenja vodnih tijela hranjivim tvarima na
lokacijama ispusta, osobito onih u lošem stanju i u
područjima s nepovoljnim prirodnim uvjetima Emisije iz ispusta UPOV-a ne smiju
(plitke, zatvorene uvale, vodotoci s malim pogoršati stanje recipijenta čije vode
koriste postojeće djelatnosti.
protokom i krška područja).*
 uzeti u obzir postojeće i planirane gospodarske Emisije iz ispusta UPOV-a u područja
djelatnosti u prostoru (turizam, akvakultura - uzgoj nepovoljnih prirodnih uvjeta ne smiju
ribe, školjkaša i drugih vodenih organizama, uzrokovati dodatnu eutrofikaciju.
ribolov, sport i rekreacija, i slične djelatnosti za
obavljanje kojih je nužan uvjet čist okoliš i voda),
kako pojedinačni zahvati programa ne bi na njih
imali ograničavajući utjecaj, npr. voditi računa o
lokacijama ispusta iz UPOV kako emisije iz njih ne
bi proizvodile negativan utjecaj na navedene
djelatnosti u tom području

Okolišni
cilj/sastavnica
okoliša

Mjere ublažavanja negativnih utjecaja Programa i mjere
poboljšanja Programa

Opravdanost mjere

Vremenski
okvir
provedbe
mjere

Tijelo
odgovorno
za provedbu
mjere

Na razini
planiranja i
projektiranj
a
pojedinačni
h zahvata.

Investitor
projekta –
u većini
slučajeva
isporučitelj
vodnih
usluga

1.2. Program mora propisati da planiranje i
projektiranje na razini planiranja i projektiranja
pojedinačnih zahvata predvidi takvo smještanje zahvata
u prostor kao i tehničko- tehnološka rješenja koja će:
 planiranu infrastrukturu smještati u ili uz već
postojeće infrastrukturne koridore,
 u slučaju izgradnje infrastrukture na obalama
površinskih voda locirati infrastrukturu u već
morfološki i tehnički uređena područja obala
vodotoka ili mora, odnosno koristiti održiva
tehnička rješenja koja ne pogoršavaju morfološko
stanje vodnih tijela, *

Ispusti iz uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda ne smiju pogoršati
morfološko i posljedično ekološko
stanje površinskih voda.
Ne smije se povećati stupanj rizika od
poplavljivanja UPOV-a zbog njihova
smještanja u poplavna područja.

 planirati lociranje uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda i drugih nadzemnih objekata izvan Dubina ispusta iz UPOV-a u more
mora osigurati da pročišćene otpadne
područja koja su pod utjecajem poplava, *
vode ne utječu na pogoršanje kakvoće
 dubinu ispusta u more prilagoditi realnoj situaciji priobalnih voda.
na terenu u odnosu na lokalne karakteristike
prijemnika,
 Tehničko rješenje uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda prilagoditi sezonskim oscilacijama u
smislu dotoka količina otpadnih voda na UPOV
zbog turizma.
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Okolišni
cilj/sastavnica
okoliša

2. Održiva
vodoopskrba
stanovništva i
gospodarstva
dovoljnim
količinama
kvalitetne vode
namijenjene za
ljudsku
potrošnju

3. Očuvanje
kvalitete
poljoprivrednog
zemljišta, šuma
i šumskog
zemljišta

Mjere ublažavanja negativnih utjecaja Programa i mjere
poboljšanja Programa

Opravdanost mjere

Vremenski
okvir
provedbe
mjere

Tijelo
odgovorno
za provedbu
mjere

2.1. Program će jasno ukazati na problematiku pritiska
zahvaćanja voda za potrebe javne vodoopskrbe na
količinsko stanje tijela podzemne vode, posebno na ona
koja su u lošem stanju i u narednim fazama planiranja /
projektiranja pojedinačnih zahvata propisati obvezu
iznalaženja adekvatnih tehničko-tehnoloških rješenja
koja će omogućiti s jedne strane održivu javnu
vodoopskrbu, a s druge strane osigurati obnovljivost
tijela podzemnih voda iz kojih se zahvaća voda za
javnu vodoopskrbu koja su u lošem količinskom stanju.

Dodatno crpljenje podzemnih voda iz
vodnih tijela s lošim količinskim
stanjem nije dopustivo jer to može
ugroziti prirodnu obnovljivost tih
vodnih tijela.

Daljnja
provedba.

Investitor.

2.2. S obzirom na značaj djelatnosti turizma za
gospodarski razvoj Republike Hrvatske, Program treba
posebno naglasiti značaj potrebe osiguranja dovoljnih
količina pitke vode u turističkim područjima, za sve
gospodarske subjekte koji se bave ili se namjeravaju
baviti turističkom djelatnošću bez obzira na sezonske
promjene broja korisnika na tim područjima.

Osiguranje dovoljnih količina pitke
vode je uvjet bez kojeg je nezamisliv
razvoj turizma koji je vodeća
gospodarska djelatnost u Republici
Hrvatskoj.

Do
utvrđivanja
konačnog
prijedloga
Programa.

Hrvatske
vode

Neselektivno i nekontrolirano
zbrinjavanje otpadnog mulja
odlaganjem na poljoprivredne površine
suprotno navedenim ograničenjima,
može dovesti do oštećenja, odnosno
onečišćenja sastavnica okoliša tlo i
posredno vode, s posljedicom
onemogućavanja njegova korištenja za

Do
utvrđivanja
konačnog
prijedloga
Programa.

Hrvatske
vode

3.1. Program mora propisati da planiranje i
projektiranje pojedinačnih zahvata mora osigurati:
 smještaj planirane infrastrukture u ili uz već
postojeće infrastrukturne koridore,
 da se pri planiranju lokacija budućih vodnih
građevina izbjegavaju područja s kompleksima
vrijednih šuma, značajnim staništima divljači i
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Okolišni
cilj/sastavnica
okoliša

Mjere ublažavanja negativnih utjecaja Programa i mjere
poboljšanja Programa

bonitetno najvrjednije poljoprivredne površine*
 selektivno i kontrolirano odlaganje mulja na
poljoprivredne površine u slučaju sekundarnog
odabira takvog modela zbrinjavanja sukladno
ograničenjima koja određuje Pravilnik o
gospodarenju muljem iz uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj
koristi u poljoprivredi kao i Pravilnik o
ekološkoj proizvodnji, Pravilnik o integriranoj
proizvodnji poljoprivrednih proizvoda te Odluka
o određivanju ranjivih područja.

4. Dobro stanje
vrsta i staništa
vezanih uz vode

4.1. Program mora propisati da planiranje i
projektiranje pojedinačnih zahvata mora predvidjeti
smještanje zahvata u prostor i takva tehničkotehnološka rješenja koja neće imati negativan utjecaj na
prirodna mrjestilišta riba, područja značajna za
gospodarski i sportski, odnosno rekreacijski ribolov te
područja značajna za očuvanje bioraznolikosti u
vodama i vodnom okolišu. *

Opravdanost mjere

Vremenski
okvir
provedbe
mjere

Tijelo
odgovorno
za provedbu
mjere

ekološku i integriranu proizvodnju.
Navedeno može imati negativan utjecaj
u vidu proizvodnje zdravstveno
neispravne hrane, odnosno ugroziti
zdravlje ljudi.
Otvaranje novih koridora na vrijednim
poljoprivrednim i šumskim zemljištima
uzrokuje fragmentaciju tih površina i
predstavlja ograničenja u njihovom
korištenju.

Daljnja
provedba

Investitor

Do
utvrđivanja
konačnog
prijedloga
Programa.

Hrvatske
vode

Daljnja
provedba

Investitor

Zbrinjavanje otpadnog mulja
odlaganjem na poljoprivredne površine
u slučaju nepoštivanja navedenih
ograničenja može dovesti do njihove
degradacije i nemogućnosti korištenja
za ekološku i integriranu
poljoprivrednu proizvodnju.
Emisije iz ispusta uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda mogu
negativno utjecati na fizikalnokemijsko stanje vodnih tijela koja su
recipijenti pročišćenih otpadnih voda i
tako potencijalno negativno utjecati na
navedene djelatnosti i bioraznolikost.
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Okolišni
cilj/sastavnica
okoliša

Mjere ublažavanja negativnih utjecaja Programa i mjere
poboljšanja Programa

4.2. Program mora propisati da planiranje i
projektiranje pojedinačnih zahvata mora osigurati da
lokacije ispusta iz uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda budu izvan područja stanišnog tipa naselja
posidonije (Posidonion oceanicae). *

5. Osiguranje
kvalitetnih
uvjeta za život
stanovništva

6. Dobro
(učinkovito)
upravljanje
sustavima za
javnu
vodoopskrbu,

Opravdanost mjere

Ispusti uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda u more mogu lokalno
negativno utjecati na kvalitetu vode te
tako posredno ugroziti stanišni tip
naselja posidonije. Zbog toga ispuste
treba planirati izvan takvih područja
i/ili planirati na većim dubinama.

5.1. Program mora propisati da planiranje i
projektiranje pojedinačnih zahvata mora načelno
predvidjeti da smještanje u prostor uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda, kao i objekata za
zbrinjavanje mulja te njihova tehničko-tehnološka
rješenja budu takva da se onemogući nastanak novih
konflikata u prostoru u odnosu na stanovništvo i da se
ne pogoršaju njihovi uvjeti života posebno u pogledu
emisija u zrak i buke.

Uređaji za pročišćavanje otpadnih
voda, objekti za sušenje i su/monospaljivanje mulja ne smiju utjecati na
smanjenje kvalitete života lokalnog
stanovništva.

6.1. Preporuka proizašla iz ovog postupka strateške
procjene odnosi se na činjenicu da nadležna
ministarstva trebaju poduzeti žurne mjere i aktivnosti
kako bi se ubrzalo rješavanje problematike zbrinjavanja
mulja nastalog na uređajima za pročišćavanje otpadnih
voda. Problem zbrinjavanja mulja treba riješiti na

Za provedbu Programa nužno je
osigurati planski i zakonodavni okvir
koji će omogućiti donošenje
odgovarajućih odluka na razini
pojedinačnih zahvata vezano uz
najbolje načine zbrinjavanja mulja,to će

Vremenski
okvir
provedbe
mjere

Tijelo
odgovorno
za provedbu
mjere

Do
utvrđivanja
konačnog
prijedloga
Programa.

Hrvatske
vode

Daljnja
provedba

Investitor

Do
utvrđivanja
konačnog
prijedloga
Programa.

Hrvatske
vode

Daljnja
provedba

Investitor

Do
utvrđivanja
konačnog
prijedloga
Programa.

Hrvatske
vode
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Okolišni
cilj/sastavnica
okoliša

javnu odvodnju
i pročišćavanje
otpadnih voda

Mjere ublažavanja negativnih utjecaja Programa i mjere
poboljšanja Programa

planskoj i zakonodavnoj razini.
Dobra početna osnova za rješavanje navedene
problematike je izrađena studija “Obrada i zbrinjavanje
otpada i mulja generiranog pročišćavanjem otpadnih
voda na javnim sustavima odvodnje otpadnih voda
gradova i općina u hrvatskim županijama’’, (Izrađivač:
WYG International Ltd. (vodeći partner), 2013.
godine). Na osnovi te studije preporučuje se pripremiti
odgovarajuće planske dokumente kao i zakonodavni
okvir koji će dugoročno rješiti problematiku
zbrinjavanja mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda koji su planirani Programom.
6.2. Program treba prepoznati potrebu poduzimanja
dodatnih aktivnosti vezano uz edukaciju rukovodećeg i
operativnog osoblja koje će upravljati postojećim i
novoplaniranim sustavima javne vodoopskrbe i
odvodnje otpadnih voda.
Program treba osigurati da se provodi međusobna
usporedba kvalitete i učinkovitosti poslovanja
isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe i
odvodnju.

Opravdanost mjere

Vremenski
okvir
provedbe
mjere

omogućiti cjelovitu provedbu Programa
dinamikom i u opsegu kako je to
utvrđeno Ugovorom o pristupanju RH
EU i pokrenuti proces istraživanja
najboljih tehnologija s najmanjim
mogućim negativnim utjecajem na
Daljnja
kvalitetu uvjeta života stanovništva i
provedba
smještaj objekata u prostor na način
koji neće prouzrokovati nove konflikte.

Kvalitetno upravljanje sustavima javne
vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih
voda je ključno za njihovo učinkovito
funkcioniranje. Iz tog razloga za sve
upravitelje vodnokomunalnom
infrastrukturom treba organizirati
adekvatno stručno osposobljavanje.
Edukacija treba biti cjeloživotna i u
skladu sa suvremenim standardima.

Do
utvrđivanja
konačnog
prijedloga
Programa.

Tijelo
odgovorno
za provedbu
mjere

Investitor

Hrvatske
vode
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Okolišni
cilj/sastavnica
okoliša

Mjere ublažavanja negativnih utjecaja Programa i mjere
poboljšanja Programa

6.3. Program treba prepoznati potrebu da se prije
stavljanja u funkciju novih vodocrpilišta ili investiranja
u rekonstrukciju ili nadogradnju već postojećih, moraju
odrediti njihove vodozaštitne zone koje će propisati
ograničenja vezano uz provedbu gospodarskih i drugih
aktivnosti u tim zonama u cilju zaštite izvorišta,
posebno onih za koje je utvrđeno da predstavljaju rizik
u pogledu njihova onečišćenja i zbog toga trajnog
izuzimanja iz sustava javne vodoopskrbe.

7. Sprečavanje
utjecaja
klimatskih
promjena na
provedbu
Programa

7.1. Programom se treba propisati da se kod
projektiranja pojedinačnih UPOV-a i drugih nadzemnih
dijelova sustava javne odvodnje, pri odabiru lokacije
uzmu u obzir procjene rizika od poplava.

Opravdanost mjere

Određivanje vodozaštitnih zona
izvorišta nužno je radi očuvanja stanja
vodnih tijela od potencijalnih
negativnih utjecaja u smislu onečišćenja
te radi osiguranja zdravstvene
ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Klimatske promjene ne smiju ugroziti
funkcioniranje sustava.

Vremenski
okvir
provedbe
mjere

Tijelo
odgovorno
za provedbu
mjere

Do
utvrđivanja
konačnog
prijedloga
Programa.

Hrvatske
vode

U provedbi

Tijela
nadležna za
donošenje
Odluka o
zaštiti
izvorišta
(JLS,
županije)

Do
utvrđivanja
konačnog
prijedloga
Programa.

Hrvatske
vode
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Okolišni
cilj/sastavnica
okoliša

Mjere ublažavanja negativnih utjecaja Programa i mjere
poboljšanja Programa

Opravdanost mjere

Vremenski
okvir
provedbe
mjere

Tijelo
odgovorno
za provedbu
mjere

8.1. Program mora propisati planiranje i projektiranje
pojedinačnih zahvata u prostor i takva tehničkotehnološka rješenja koja neće imati negativan utjecaj na
područja značajna za očuvanje bioraznolikosti u
vodama i vodnom okolišu

8. Glavna
ocjena
prihvatljivosti
za ekološku
mrežu

8.2. Program mora propisati planiranje i projektiranje
pojedinačnih zahvata u prostor na način da lokacije
ispusta iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda budu
izvan područja ekološke mreže.
8.3. Mulj nastao kao produkt rada pročistača otpadnih
voda potrebno je odlagati na način da se ne utječe na
cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže,
a ovisno o lokaciji zahvata potrebno je provesti
postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Razvoj sustava javne odvodnje i
vodoopskrbe, zahvaćanje vode te
ispuštanje pročišćene vode može
narušiti ciljeve očuvanja i cjelovitost
ekološke mreže ako se ne provedu
navedene mjere.

Na razini
planiranja i
projektiranj
a
pojedinačni
h zahvata.

Hrvatske
vode

Rekonstrukcija i izgradnja sustava
javne odvodnje i vodoopskrbe, iskopi
kanala, gradnja potrebnih objekata,
gradnja i/ili rekonstrukcija prilaznih
putova i dr. ne smiju narušiti

Do
utvrđivanja
konačnog
prijedloga
Programa.

Hrvatske
vode

Predložene mjere primjenjive su i za druge sastavnice
okoliša poput bioraznolikosti, šumarstva, poljoprivrede
i gospodarenja otpadom.
9. Zaštita
kulturnopovijesne
baštine

9.1. Prihvatljivost zahvata, kao i utvrđivanje mjera
kojima se sprječavaju, odnosno ublažavaju utjecaji
provedbe Programa na kulturna dobra zaštićena
temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
kulturno-povijesnu baštinu evidentiranu prostornim
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Okolišni
cilj/sastavnica
okoliša

Mjere ublažavanja negativnih utjecaja Programa i mjere
poboljšanja Programa

Opravdanost mjere

planovima te reambulacijom terena za potrebe provedbe cjelovitost kulturnog dobra te njegova
Programa, temelji se na konzervatorskoj stručnoj
spomenička svojstva.
dokumentaciji koja služi kao podloga za izradu
prostornih planova na nivou
države/županije/grada/općine te izradu projektne
dokumentacije kroz postupak Procjene utjecaja zahvata
na okoliš.
Program treba navedeno prepoznati i navesti.

Vremenski
okvir
provedbe
mjere

Tijelo
odgovorno
za provedbu
mjere

Na razini
planiranja i
projektiranj
a
pojedinačni
h zahvata.

Investitor
projekta

Na razini
prostornih
planova

Tijelo
nadležno
za izradu i
donošenje
prostornih
planova.

*Mjera primjenjiva i kao mjera ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže
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6. PRIJEDLOG PROGRAMA PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA U ODNOSU NA PROVEDBU PROGRAMA
Praćenje stanja okoliša u odnosu na provedbu Programa provodit će se putem indikatora definiranih u donjoj tablici, koji su određeni na temelju
rezultata strateške studije.
Program praćenja stanja okoliša uključujući i program praćenja utjecaja Programa na ekološku mrežu s predloženim indikatorima

Indikator

Način praćenja indikatora

1. Količinsko stanje tijela
podzemnih voda

Redovnim monitoring stanja
voda

2. Povećanje broja, odnosno
priključenosti stanovnika na
sustav javne odvodnje otpadnih
voda s pročišćavanjem otpadnih
voda, koje će nastati provedbom
Programa.

Evidentiranjem podataka o broju
novopriključenih korisnika,
uključujući i gospodarske
subjekte, na sustave javne
vodoopskrbe i odvodnje

Nosilac odgovornosti
praćenja

Izvor podataka

Vremenski okvir praćenja

Hrvatske vode

Redovni izvještaji

Za vrijeme provođenja
Programa

Isporučitelji vodnih
usluga i Hrvatske
vode

Evidencija podataka
o novopriključenim
korisnicima/novih
ugovora o pružanju
vodnih usluga

Tijekom provođenja i po
završetku provedbe
Programa

3. Gubici vode iz vodoopskrbnog
sustava

Redovito praćenje gubitaka iz
Isporučitelji vodnih
vodoopskrbne mreže (razlika
usluga i Hrvatske
između zahvaćenih i korisnicima
vode
isporučenih količina vode).

Očevidnik
zahvaćenih i
korištenih količina
voda koji vode
Hrvatske vode

Tijekom provođenja i po
završetku provedbe
Programa

4. Postignuto najmanje dobro stanje
onih vodnih tijela površinskih i
podzemnih voda, čije bi stanje
provedba Programa trebala

Redovnim monitoringom stanja
voda

Izvješće o stanju
voda u RH

Tijekom provođenja i po
završetku provedbe
Programa

Hrvatske vode
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Indikator

Način praćenja indikatora

Nosilac odgovornosti
praćenja

Izvor podataka

Vremenski okvir praćenja

zadržati, odnosno poboljšati.
5. Količine proizvedenog i udjeli
na propisan način zbrinutog
mulja

Praćenje količina na propisan
način zbrinutog mulja

Isporučitelji vodnih
usluga

Izvještaji
isporučitelja vodnih
usluga o količinama
i načinu zbrinutog
mulja

6. Slučajevi potencijalne
ugroženosti staništa i područja
ekološke mreže

Praćenje stanja ekološke mreže

Provoditelj zahvata

Izvještaji o stanju
ekološke mreže

Tijekom provođenja i po
završetku provedbe
Programa

Za vrijeme provođenja
Programa
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Dodatak: Tablični prikaz zaprimljenih mišljenja/primjedbi relevantnih tijela na nacrt Prijedloga odluke o donošenju Višegodišnjeg programa
gradnje komunalnih vodnih građevina
TIJELO
DRŽAVNE
VLASTI /

PRIMJEDBE

SREDIŠNJE
TDU
VLADA
REPUBLIKE
HRVATSKE

PRIMJEDBA
SE PRIHVAĆA
/ NE
PRIHVAĆA

OBRAZLOŽENJE NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBI

Nema primjedbi.

Ured za
zakonodavstvo
Ministarstvo
financija

Nema primjedbi.
Predlažemo da se u točki 3.1.1. Javna vodoopskrba u dijelu koji govori: “
Dio stanovništva koji se koristi lokalnim vodovodima i individualnim
načinom vodoopskrbe (bunari, cisterne, čatrnje i slično) postupno će se
uključivati u sustave javne vodoopskrbe, čime će se uspostaviti nadzor nad
kakvoćom isporučene vode i sanitarnom sigurnosti korisnika, te nadzor nad
naplatom korištenja vodnih resursa. „ brišu riječi: „te nadzor nad naplatom
korištenja vodnih resursa“.

Ministarstvo
gospodarstva

Nadalje u istoj točki u dijelu koji kaže: „Uvođenje ekonomske cijene vode
uz poštivanje temeljnog načela „potrošač plaća“ biti će postupno do 2015.
Godine“, smatramo nejasnim do kojeg datuma se uvodi ekonomska cijena
vode, do kraja ove godine ili je već uvedena, pa predlažemo precizirati rok.

Primjedba se
ne prihvaća.

Primjedba se ne prihvaća jer se u predmetnom tekstu citiraju
strateške odrednice upravljanja vodama koje su definirane u
Strategiji upravljanja vodama („Narodne novine“ broj
91/2008), koju je donio Sabor RH

Također u istoj točki u dijelu: „Korekcije cijene vode omogućit će povećanje
sigurnosti javne vodoopskrbe. Izgradnju i pogon uređaja za kondicioniranje
vode prema europskim standardima, te pojačani nadzor nad kakvoćom
isporučene vode i razinom usluge.“, potrebno razjasniti što se događa ako se
cijena ne korigira.
Držimo potrebnim obratiti pažnju na pravopisne i gramatičke pogreške u
tekstu.
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TIJELO
DRŽAVNE
VLASTI /

PRIMJEDBE

SREDIŠNJE
TDU
Ministarstvo
graditeljstva i
prostornog
uređenja

PRIMJEDBA
SE PRIHVAĆA
/ NE
PRIHVAĆA

OBRAZLOŽENJE NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBI

Nema primjedbi.
Primjedba se prihvaća na način da se briše podatak o broju
projekata (ne smatra se potrebnim u ovom kontekstu):
U točki 5.8., tekst rečenice koja glasi: „Ministarstvo nadležno za vodno
gospodarstvo i Hrvatske vode u suradnji s isporučiteljima vodnih usluga
trenutačno pripremaju preko 80 vodno-komunalnih projekata, s namjerom
da se taj broj značajnije poveća još tijekom u 2014. g.“ potrebno je izmijeniti
s obzirom da je 2014. već prošla i postoje ažurirani podaci o broju projekata
koji su u pripremi.

Ministarstvo
regionalnog
razvoja i
fondova
Europske unije

U točki 5.9., u prvom paragrafu izraze „Provedbena tijela 1 i 2“ potrebno je
zamijeniti s izrazima „Posrednička tijela 1 i 2“.

Tekst sada glasi:
Primjedba se
djelomično
prihvaća

„..., već niz godina značajna sredstva i angažman ulažu se u
pripremu vodno-komunalnih projekata za financiranje
sredstvima strukturnih instrumenata Europske unije za
financijsko razdoblje 2007. - 2013. i europskih strukturnih i
investicijskih fondova – ESI fondova za financijsko razdoblje
2014. - 2020., u organizaciji ministarstva nadležnog za vodno
gospodarstvo i Hrvatskih voda u suradnji s isporučiteljima
vodnih usluga.“

Primjedba se
prihvaća.

Ispravljeno u odgovarajućem dijelu teksta.

U točki 7.2.1. EU Projekt predlažemo zamijeniti naslov s „EU fondovi“ ili
„EU strukturni instrumenti“.
Osim toga, napominjemo da je rok za realizaciju projekta u smislu
prihvatljivosti troškova u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i
kohezija“ 31. prosinca 2023. Projekte je moguće provoditi i nakon tog roka
(do zatvaranja Operativnog programa) ali svi troškovi koji nastanu nakon
isteka roka prihvatljivosti (tj. nakon 31. prosinca 2023.) ne mogu se više
sufinancirati sredstvima iz EU fondova.

Primjedba se
djelomično
prihvaća.

Kada se govori o EU Projektu (dijelu Programa koji sadrži i
druge Projekte) kojim se realiziraju pojedinačni projekti u
određenom/zadanom vremenu pod točno određenim uvjetima
i načinom financiranja, riječ je o Projektu koji se realizira uz
pomoć sredstava fondova Europske unije.
Respektirajući primjedbu u cilju jasnoće naziv EU Projekta se
preimenovao u Projekt EU strukturni instrumenti ali se
koristi i njegov skraćeni naziv, na način npr.:
„Projekt EU strukturni instrumenti koristi bespovratna
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sredstva Europske unije (u daljnjem tekstu EU Projekt),
kojima Republika Hrvatskoj ima pristup kroz ....
Ispravljen navod na razdoblje 2015. - 2023.

Nadalje, predlažemo ispraviti dio teksta: „ukupno raspoloživa sredstva
u razdoblju 2015. - 2013. iznose 8.000 milijuna kuna" u „ukupno
raspoloživa sredstva u razdoblju 2015. - 2023. iznose 8.000 milijuna
kuna‘,
zatim, izbrisati dio teksta: „približno istom iznosu kao i u drugom
planskom ciklusu (2014. - 2020.).“, jer u ovom trenutku ne postoji
uporište za takvu tvrdnju.

Vezano uz točku 9.7., Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske
unije je koordinacijsko tijelo za sve europske strukturne i investicijske
fondove u programskom razdoblju 2014. – 2020.., a Upravljačko tijelo za
Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Primjedba se
djelomično
prihvaća.

Primjedba se
prihvaća.

Drugi dio primjedbe se djelomično prihvaća, paragraf je
preformuliran na način da se jasnije kaže da je riječ o
pretpostavci, odnosno mogućem izvoru financiranja
(umjerena pretpostavka, iznos se optimistično ne povećava
niti se konzervativno smanjuje).
Sada predmetni paragraf glasi:
„S obzirom da je razdoblje provedbe Programa duže od
aktualnih operativnih programa kroz koje Republika
Hrvatskoj ima pristup bespovratnim sredstvima Europske
unije, a u nedostatku drugih izvora i/ili informacija, koristi se
umjerena pretpostavka pristupa bespovratnim sredstvima
Europske unije u trećem planskom ciklusu odgovarajućeg
operativnog programa 2021. - 2027. u približno istom iznosu
kao i u drugom planskom ciklusu (2014. - 2020.).“
„MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA FONDOVE EUROPSKE
UNIJE priprema strateške dokumente koji uređuju nacionalne
razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova
Europske unije te prati provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih
takvim
strateškim
dokumentima.
Ministarstvo
je
koordinacijsko tijelo za sve europske strukturne i investicijske
fondove u programskom razdoblju 2014. - 2020., a
Upravljačko tijelo za Operativni program „Konkurentnost i
kohezija 2014. - 2020., te u okviru svojeg djelokruga surađuje
s institucijama i tijelima Europske unije i državama
članicama.“
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U tekstu Programa istodobno se koriste puni nazivi pojedinih središnjih
tijela državne uprave sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu
ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“,
broj 150/11, 22/12, 39/13,125/13 i 148/13), kao i općeniti nazivi tih tijela
prema njihovom djelokrugu (primjerice: ministarstvo nadležno za vodno
gospodarstvo i ministarstvo nadležno za pitanje okoliša), slijedom čega
predlažemo radi urednosti teksta ujednačiti izričaj u cijelom Programu.
Pritom upozoravamo na potrebu pisanja općenitih naziva tijela malim
početnim slovom,budući da nije riječ o njihovim službenim nazivima.

Primjedba se
prihvaća.

Dokument se korigira na način da se ne koriste puni nazivi
središnjih tijela državne uprave već općeniti nazivi tijela
prema njihovom djelokrugu.

Predlažemo ujednačiti naznačivanje pravnih izvora u kojima su objavljeni
propisi i dugi akti koji se spominju u tekstu dosljednim opredjeljivanjem
bilo za korištenje punog naziva „Narodnih novina“ bilo za korištenje kratice
„NN“.

Primjedba se
prihvaća.

Tekst je ispravljen na način da se koristi izričaj: „Narodne
novine“, broj xx

Primjedba se
prihvaća.

Tekst je ispravljen na način da se koristi naziv „jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave“

SREDIŠNJE
TDU

Ministarstvo
uprave

Na stranici 28. u prvom odlomku Programa riječi: „jedinica lokalnih i/ili
područnih (regionalnih) samouprava“ potrebno je zamijeniti riječima:
„jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“, u skladu s
odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („
Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i
144/12).

OBRAZLOŽENJE NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBI

Navedena se primjedba sukladno odnosi također i na korištenje pojma:
„regionalne i lokalne samouprave“ u posljednjem odlomku na stranici 132.
Programa.
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U tablici na stranici 127. Programa potrebno je radi određenosti teksta
precizirati o kojem je ministarstvu koje se u tablici navodi riječ.
Navedena se primjedba sukladno odnosi na korištenje tog pojma na
stranicama 134. i 135. Programa, kao i na korištenje pojma „nadležno
ministarstvo“ na stranici 128. Programa.

PRIMJEDBA
SE PRIHVAĆA
/ NE
PRIHVAĆA

Primjedba se
prihvaća.

OBRAZLOŽENJE NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBI

Primjedba se prihvaća i tekst je korigiran na način da se
dopunjuju izrazi djelokruga nadležnosti u slučaju kada se
koristio samo izraz ministarstvo.

Na stranici 131. Programa potrebno je ispravno navesti naziv Ministarstva
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sukladno članku 2.
podstavku 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih
središnjih tijela državne uprave.

Primjedba se
prihvaća.

Primjedba se prihvaća te vezano za usklađenje s prvom
primjedbom Ministarstva uprave, naziv je ispravljen:
Ministarstvo nadležno za fondove europske unije.

U preambuli Prijedloga odluke smatramo potrebnim, u skladu s načelom
pravne sigurnosti, prilikom navođenja pravnih izvora u kojima je objavljen
Zakon o vodama naznačiti da je u “Narodnim novinama“ broj 63/11
objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom
zemljištu, kojim je u članku 57. stavku 1. propisano da stupanjem na snagu
tog Zakona prestaje važiti odredba članka 163. stavka 1. točka 9. i članka
168. Zakona o vodama u dijelu koji se odnosi na obračun i naplatu naknade
za koncesiju za korištenje kopnenih voda za uzgoj riba i drugih vodenih
organizama.

Primjedba se
ne prihvaća.

Ured za zakonodavstvo Vlade RH je prihvatio tekst odluke na
način kako je predloženo.

Klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj Prijedloga odluke, kao i akta koji se
navodi u točki I. stavku 1. istog, potrebno je pisati velikim slovima sukladno
članku 46. stavku 2. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj
7/09).

Primjedba se
prihvaća

Ispravljeno u tekstu na odgovarajućem mjestu.
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Potrebno je prilikom navođenja u tekstu, upotrijebiti puni službeni naziv
propisa Europske unije na hrvatskom jeziku iz Službenog lista Europske
unije, kao i broj Službenog lista i datum objave u zagradi, na primjer
Direktiva 200/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 200. o
uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L
327, 22.12.200.).
Ministarstvo
vanjskih i
europskih
poslova

Ministarstvo
zaštite okoliša i
prirode

Imajući u vidu da su sve direktive koje se navode u Nacrtu višegodišnjeg
programa u potpunosti prenesene u pravni poredak Republike Hrvatske,
uključujući i sve obveze koje proizlaze iz istih, potrebno je, umjesto na
direktive pozvati se na propise Republike Hrvatske kojima su predmetne
direktive prenesene u nacionalno zakonodavstvo.

Na stranici 25. u sklopu poglavlja 3.3.2. Javna odvodnja sagledavaju se
rezultati konačne ocjene kakvoće mora za kupanje za 2009. i 2010. godinu,
pa predlažemo koristiti najnovije podatke i ažurirati poglavlje prema
sljedećem dokumentu: Nacionalno izvješće o godišnjoj i konačnoj ocjeni
kakvoće mora na plažama hrvatskog Jadrana u 2014. godini, koje je
objavljeno na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode:
http://www.mzoip.hr/doc/izvjesce_o_kakvoci_mora_za_kupanje_u_rh_2014.
pdf;

PRIMJEDBA
SE PRIHVAĆA
/ NE
PRIHVAĆA

Primjedba se
prihvaća.

Primjedba se
djelomično
prihvaća

OBRAZLOŽENJE NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBI

Navedena primjedba se prihvaća na način da je kod prvog
navođenja EU propisa u tekstu naveden skraćeni naziv
direktive, a u fusnoti je naveden puni naziv na engleskom i
hrvatskom jeziku.
Primjedba se djelomično prihvaća na način da je u Uvodu,
Poglavlju 1.1. Pravna osnova i svrha dokumenta navedeno u
koje su propise RH preuzete predmetne direktive.
Činjenica da se u cijelom tekstu spominju Vodno-komunalne
direktive, povezana je s tim da ovaj Program u najvećem
dijelu predstavlja ispunjenje obveza RH u provedbi tih
direktiva sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske
Europskoj uniji
Primjedba se djelomično prihvaća na način da se briše
rečenica: Sagledavanjem rezultata konačne ocjene kakvoće
mora za kupanje za 2009. i 2010. godinu zamjetno je da je na
području predmetnih aglomeracija kakvoća mora ocijenjena
kao izvrsna i dobra, uostalom kao i na najvećem dijelu
lokacija u Republici Hrvatskoj.

Primjedba se
djelomično
prihvaća

Objašnjenje:
Citirani tekst predstavlja navod iz usvojenog dokumenta
„Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva (2010.)“ kada
su izvedeni određeni zaključci na temelju tada dostupnih
izvješća, te ga se kao takvog sada ne može mijenjati s novim
izvješćima.
Međutim, s obzirom na to da se predmetna rečenica ne smatra
ključnom u odrednicama koje proizlaze iz planskih
dokumenata upravljanja vodama, te kako ne bi izazivala
zabunu, briše se iz predmetnog dijela teksta.
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Na stranici 136. u sklopu poglavlja 10.3.1. Zakonska osnova;Relevantni
propisi, navodi se Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana,programa i
zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09); na snazi je novi Pravilnik –
Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/2014), pa
predlažemo ažurirati predmetni pravni izvor.

Primjedba se
prihvaća.

SREDIŠNJE
TDU

OBRAZLOŽENJE NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBI

Ispravljeno na odgovarajućem mjestu u tekstu.

Na stranici 140. u sklopu točke 2.7. Sprječavanje utjecaja klimatskih
promjena na provedbu programa, točku 2.7.1. potrebno je nadopuniti na
sljedeći način:
2.7.1. Programom se treba propisati da se pri projektiranju pojedinačnih
zahvata UPOV i drugih nadzemnih dijelova sustava javne odvodnje ili
javne odvodnje pri njihovom smještaju u prostoru (pri odabiru lokacije, kote
i drugo) uzmu u obzir i procjene rizika od poplava, procjene rizika od
podizanja razine mora i procjene rizika od ekstremnih suša.

Primjedba se
prihvaća.

Primjedba se prihvaća na način da je tekst nadopunjen kako je
predloženo.

Isto je potrebno unijeti iz razloga što je prilikom pripreme projekta potrebno
odrediti sve ključne elemente za određivanje ranjivosti projekta s aspekta
klimatskih promjena i procjena rizika te analiza osjetljivosti na određene
klimatske promjene i procjena izloženosti na trenutne i buduće klimatske
promjene, a to se ne odnosi samo na procjenu rizika od poplava.
U cijelom tekstu Programa pojam „voda za piće“ potrebno je zamijeniti s
pojmom „voda za ljudsku potrošnju".

Primjedba se
prihvaća.

Ispravljeno u cijelom tekstu.

Primjedba se
prihvaća.

Ispravljeno u cijelom tekstu.

Primjedba se
prihvaća.

Ispravljeno u cijelom tekstu.

Napomena uz točku 1.1., str. 2.
Ministarstvo
zdravlja

Umjesto naziva „Direktiva Vijeća o kakvoći vode namijenjene za ljudsku
potrošnju“ treba stajati naziv „Direktiva Vijeća o kvaliteti vode namijenjene
za ljudsku potrošnju.“ Također, navedeno je potrebno ispraviti i u cijelom
tekstu Programa.
Napomena uz točku 1.1., str. 3.
44

Potrebno je navesti sve brojeve objava u „Narodnim novinama , kako
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slijedi: Zakon o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine 44, broj 56/13 i
64/15) te Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za
ljudsku potrošnju („Narodne novine44, broj 125/13 i 141/13).
Napomena uz točku 2.2., str. 13.
Riječi: „Ispravnost vode za piće na javnim i lokalnim vodoopskrbnim
sustavima prati HZJZ, na temelju plana monitoringa izvorišta vode za piće i
monitoringa zdravstvene ispravnostivode za piće iz razvodne mreže,..."
treba zamijeniti riječima:
„Ispravnost vode za ljudsku potrošnju na javnim i lokalnim vodoopskrbnim
sustavima prati HZJZ, na temelju plana monitoringa izvorišta vode za
ljudsku potrošnju i monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku
potrošnju iz razvodne mreže,

Primjedba se
prihvaća.

Ispravljeno u predmetnom tekstu.

Primjedba se
prihvaća.

Primjedba je prihvaćena na način da je brisana sporna
rečenica.

Primjedba se
prihvaća.

Primjedba je u cijelosti prihvaćena te je tekst ispravljen na
stranici 38.

Napomena uz fusnotu 23.
U fusnoti 23 na str. 24. Programa navedena je pogrešna tvrdnja da se
Direktiva Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju
primjenjuje na prirodne mineralne vode, vode koje su medicinski proizvod,
vode koje se koriste za neke druge svrhe te ukoliko je riječ o opskrbi ispod
10 nr/dan ili za manje od 50 osoba (a nije dio javne vodoopskrbe), a
uključuje i obveze monitoringa i izvješćivanja.
Napominjemo da se na prirodne mineralne vode, vode koji su medicinski
proizvod, vode koje se koriste za neke druge svrhe te ukoliko je riječ o
opskrbi ispod 10 nr/dan ili za manje od 50 osoba (a nije dio javne
vodoopsrbe) uključujući i na obveze monitoringa i izvješćivanja, ne
primjenjuje Direktiva Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku
potrošnju.
Napomena uz točku 5.3. str. 39.
Napominjemo da navod: „Procjenu rizika za sva odstupanja indikatorskih
parametara i parametara zdravstvene ispravnosti na temelju podataka o
potrošnji i kakvoći vode za piće obavlja isključivo HZJZ.“, u točki 5.3., str.
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39. nije točan i treba ga brisati.
Naime, u slučaju odstupanja indikatorskog parametra od maksimalno
dopuštene koncentracije procjenu utjecaja parametra koji odstupa od
propisane vrijednosti na ljudsko zdravlje obavlja nadležni zavod za javno
zdravstvo te jc subjekt sukladno tome obvezan poduzeti sve potrebne mjere
kako bi se parametar uskladio s propisanom vrijednosti. Kod donošenja
procjene, nadležni zavod za javno zdravstvo koji je proveo analizu surađuje
sa Stručnim povjerenstvom za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji
osnovanog pri Ministarstvu zdravlja.
U slučaju kada se sustavom samokontrole, monitoringom ili temeljem druge
službene kontrole, utvrdi da voda za ljudsku potrošnju ne ispunjava
propisane parametre sukladnosti, uzimajući u obzir mišljenje nadležnog
zavoda za javno zdravstvo i/ili mišljenje Stručnog povjerenstva pravna
osoba obvezna je ograničiti isporuku vode, obavijestiti Stručno
povjerenstvo i mjesno nadležnu sanitarnu inspekciju, obavijestiti potrošače i
dati im odgovarajuće preporuke, osim u slučaju kada Stručno povjerenstvo
ocijeni daje prekoračenje vrijednosti takvo da ne može imati utjecaja na
zdravlje, istražiti uzrok odstupanja od parametara i provesti hitne mjere radi
uklanjanja uzroka zdravstvene neispravnosti vode.
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