Tablica sa zaprimljenim mišljenjima/primjedbama nadležnih tijela na Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje
regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije 2013 – 2017.
Tijelo državne vlasti/
središnje tijelo
državne uprave
Vlada Republike
Hrvatske
Ured za zakonodavstvo
Trg sv. Marka 2,
Zagreb

Primjedbe

Primjedba
se prihvaća
/ ne prihvaća

Obrazloženje neprihvaćanja primjedbi

Nema primjedbi

Ministarstvo financija
Katančićeva 5, Zagreb Sukladno obrazloženju predlagatelja u Obrascu PFU,
sredstva potrebna za provedbu ovog Višegodišnjeg programa
koja se osiguravaju u državnom proračunu Republike
Hrvatske planirana su na pozicijama Ministarstva
poljoprivrede u okviru aktivnosti K819065 OP
Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Prioriteti 5 i 6 te
K819050 CEB – Obrana od poplave
Kako je prvi Nacrt Višegodišnjeg programa izrađen u srpnju
2013, a uzimajući u obzir da se konačni Nacrt Višegodišnjeg
programa izrađuje u lipnju 2015. godine., mišljenja smo da bi
razdoblje na koje se predloženi Višegodišnji program odnosi
trebalo revidirati.
Sukladno gore navedenome, potrebno je ispraviti i
dostavljeni Obrazac PFU

Vezano za
primjedbu na
tekst Programa,
primjedba se
prihvaća na način
opisan u
obrazloženju

S naslovne stranice dokumenta brisano je razdoblje
2013-2017., ostao samo datum izrade Nacrta: „Kolovoz,
2015.“;
U PREDGOVOR-u se navodi kako je „...Prvi Nacrt
dokumenta izrađen je u srpnju 2013., nakon čega je i
objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskih voda .....
Donošenjem Odluke o provođenju postupka strateške
procjene utjecaja na okoliš, kolovoz 2013. (čemu je
prethodilo obrazloženje Ministarstva zaštite okoliša i
prirode o potrebi provedbe postupka strateške procjene
utjecaja na okoliš te rješenje o potrebi provođenja
Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu),
pokrenut je postupak strateške procjene, u sklopu kojeg
se od 30. travnja do 30. svibnja 2015. provodila javna
rasprava, nakon čega je slijedilo njegovo usklađenje s
rezultatima strateške procjene, mišljenjima tijela i/ili
osoba određenih posebnim propisom, te usklađenje s
primjedbama, prijedlozima i mišljenjima javnosti ..... S
obzirom na vrijeme kada se izrađuje konačni Prijedlog
(kolovoz, 2015.), a kako bi se ostalo u okvirima
postupka, dokument se usklađuje na način da se:
poglavlje 6. Tehnički aspekti Programa i poglavlje 8.
Financijski aspekti Programa, dopunjuju s

Tijelo državne vlasti/
središnje tijelo
državne uprave

Primjedbe

Primjedba
se prihvaća
/ ne prihvaća

Obrazloženje neprihvaćanja primjedbi
dijelovima/odjeljcima u kome se naznačuju značajnije
promjene koje su nastale u razdoblju nakon objave
prvog Nacrta dokumenta, poglavlje 11. Očekivani
utjecaj na okoliš i prirodu u potpunosti usklađuje s: (i)
aktualnim propisima zaštite okoliša i prirode, (ii)
rezultatima strateške procjene, te (iii) mišljenjima tijela
i/ili osoba određenih posebnim propisom.“
Usklađeno Poglavlje 1.2.3. Programski pristup na način:
da se rečenica: „Prilikom izrade programskog
dokumenta sagledan je duži vremenski period, a
prihvaćanje Programa se predlaže za prvo programsko
razdoblje, 2013. - 2017., nakon čega se predviđena
njegova revizija.“ mijenja i glasi: „Prilikom izrade
programskog dokumenta sagledan je duži vremenski
period (2013. - 2022.), a prihvaćanje Programa se
predlaže za prvo programsko razdoblje, zaključno s
2017., nakon čega se predviđena njegova revizija.“
Pojam 2013. – 2017. se u određenom broju slučajeva
zamjenjuje s „razdoblje zaključno s 2017.“, osim u:
o poglavlju 6. Tehnički aspekti Programa
ostale su oznake 2013. – 2017., zbog
toga što se identifikacija projekata,
investicijska procjena Programa,
vrednovanje i prijedlog odnosio na to
razdoblje (što je bila i podloga za
stratešku studiju). Radi potrebe
aktualizacije nacrta iz 2013. predmetno
poglavlje dodatno sadrži i poglavlje
6.2.3. Aktualizacija dokumenta
(kolovoz, 2015.) , a sadrži stanje
realizacije projekata zaštite od štetnog
djelovanja voda s 2015. (naznačeni su
projekti čija je izgradnja započela, u
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Tijelo državne vlasti/
središnje tijelo
državne uprave

Primjedbe

Primjedba
se prihvaća
/ ne prihvaća

Obrazloženje neprihvaćanja primjedbi
većini slučajeva izgradnja još traje u
2015. ili još dalje), a kao cjelina su se i
procjenjivali u postupku strateške
procjene). Isti princip primijenjen na
projekte navodnjavanja, poglavlje 6.3.3.
Odsjedanje informacija o projektima iz
2013. i 2014. bi na određeni način
isključilo dio informacija/podataka koji
su se obrađivali i bili podloga u
postupku strateške procjene, uključujući
ocjenu kumulativnih efekata kako na
razinu zaštite od poplava tako i na
okoliš i ekološku mrežu.
o Na isti način obrađeni i Financijski
aspekti Programa (ostale su oznake
2013. – 2017.), dodano poglavlje 8.1.6.
i 8.2.5. Aktualizacija dokumenta
(kolovoz, 2015.) s pregledom
ostvarenog i očekivanog dinamičkog
plana i raspodjelom troška tijekom
provedbe. Dodatno su korigirani
dijagrami na str. 79. i str. 86. na način
da se bolje naznači ostvareno do 2015. i
planirano zaključno s 2017.).

Ministarstvo financija
Katančićeva 5, Zagreb
(ponovljeno slanje na
mišljenje nakon
traženih korekcija)
Ministarstvo vanjskih
i europskih poslova
Trg N. Š. Zrinskog 7-8,
Zagreb

Nema primjedbi

Nema primjedbi
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Tijelo državne vlasti/
središnje tijelo
državne uprave
Ministarstvo
regionalnog razvoja i
fondova EU,
Račkoga 6, Zagreb

Primjedbe

Primjedba
se prihvaća
/ ne prihvaća

Iza reference na datum 15. Veljače 2025 ubacuje se
fusnota sadržaja: „Realizacija Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020 moguća je do
2025., međutim krajnji rok prihvatljivosti nastanka
troškova unutar Operativnog programa Konkurentnost i
kohezija 2014. – 2020. je 31. prosinca 2023. Dakle,
isključivo troškovi koji nastanu do tog datuma moći će
se sufinancirati sredstvima iz Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Preostalo
razdoblje do 2025. odnosi se na period „zatvaranja“
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. 2020.“

U Višegodišnjem programu gradnje regulacijskih i zaštitnih
vodnih građevina i građevina za melioracije 2013. – 2017. (u
nastavku teksta: Program) u poglavlju 8.1.6 Aktualizacija
konačnog Nacrta dokumenta (2015.) navodi se da Republika
Hrvatska ima pristup bespovratnim sredstvima Europske
unije za projekte smanjenja rizika od poplava kroz Operativni
program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (u nastavku
teksta OPKK) te da realizacija OPKK traje do 15. Veljače
2025

Skrećemo pozornost na činjenicu da je realizacija OPKK
zaista moguća do 2025., kako je navedeno u Programu,
međutim ističemo da je krajnji rok prihvatljivosti nastanka
troškova unutar OPKK 31. prosinca 2023. Dakle, isključivo
troškovi koji nastanu do tog datuma moći će se sufinancirati
sredstvima iz OPKK. Preostalo razdoblje do 2025. Se odnosi
na period „zatvaranja“ OPKK.
Također, u naprijed navedenom poglavlju predviđena je stopa
sufinanciranja iz OPKK (tj. iz bespovratnih sredstva
Europskog fonda za regionalni razvoj) 75%, dok je ranije u
tekstu (npr. točka 8.1.3, tablica 8.5 ili poglavlju 5.) predviđen
postotak 70%
Smatramo da je nužno upozoriti na činjenicu da je u točkama
8.2.1. do 8.2.4 Programa navedeno da se projekt
navodnjavanja može financirati iz OPKK. Međutim,
financiranje projekta navodnjavanja nije moguće iz OPKK,
već isključivo kroz Plan ruralnog razvoja.

Obrazloženje neprihvaćanja primjedbi

Usklađena je stopa sufinanciranja iz OPKK (tj. iz
bespovratnih sredstva Europskog fonda za regionalni
razvoj) i u poglavlju 8.1.6. Aktualizacija, te sada također
iznosi prosječnih 70%.
Primjedba se
prihvaća na način:

Navodi u točkama 8.2.2.1. do 8.2.4 Programa da se
projekti navodnjavanja mogu financirati iz OPKK, se
korigiraju u poglavlju 8.2.5. Aktualizacija, na način da
se dodaje rečenica:
„U odnosu na pretpostavke iz poglavlja 8.2.2.1. do
8.2.4., financiranje projekata navodnjavanja nije
predviđeno kroz Operativni program Konkurentnost i
kohezija 2014. 2020., već isključivo kroz Program
ruralnog razvoja 2014. - 2020.“
Također se dodaju 2 fusnote, uz vremensko trajanje
Programa ruralnog razvoja do 2025, te uz
pretpostavljeno sudjelovanje bespovratnih sredstava:
„Realizacija Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020
moguća je do 2025., međutim krajnji rok prihvatljivosti
nastanka troškova unutar Programa ruralnog razvoja
2014. – 2020. je 31. prosinca 2023. Dakle, isključivo
troškovi koji nastanu do tog datuma moći će se
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Tijelo državne vlasti/
središnje tijelo
državne uprave

Primjedbe

Primjedba
se prihvaća
/ ne prihvaća

Obrazloženje neprihvaćanja primjedbi
sufinancirati sredstvima iz Programa ruralnog razvoja
2014. - 2020. Preostalo razdoblje do 2025. odnosi se na
period „zatvaranja“ Programa ruralnog razvoja 2014. 2020.
U odnosu na procjene iz poglavlja 8.2.2.1.,
pretpostavlja se nešto veće sudjelovanje bespovratnih
sredstava u odnosu na investicijsku vrijednost projekata
navodnjavanja iz Programa ruralnog razvoja 2014.2020., dočim financiranje projekata navodnjavanja kroz
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.
2020., za sada uopće nije predviđeno.“

Ministarstvo Uprave
Maksimirska 63
Zagreb

Budući da je riječ o aktu čije se donošenje izravno predlaže
Vladi Republike Hrvatske, upozoravamo na činjenicu da bi
njegov naziv trebao ispravno glasiti: Prijedlog odluke o
donošenju Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i
zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije 2013. –
2017. godine
Budući da se u Programu koriste različiti izrazi za jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave, primjerice:
„jedinice regionalne samouprave“ (stranice 2. i 34.), lokalna
uprava“ (stranica 37.), „jedinice regionalne samouprave“
(stranica 40.), „jedinice područne (regionalne) i lokalne
samouprave“ (stranica 48.) odnosno: „regionalne i lokalne
samouprave“ (stranica 97.), u cijelom tekstu Programa
smatramo potrebnim ujednačiti izričaj 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)
Također smatramo potrebnim radi urednosti teksta Programa
ujednačiti korištenje opisnih naziva ministarstava i točnih
naziva istih (primjerice: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Prihvaća se

Prihvaća se

Prihvaća se

Primjedba se prihvaća uz korekciju razdoblja (2013. –
2017.) sukladno primjedbi Ministarstva financija.

U tekstu se sada navode jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, te općeniti nazivi
ministarstava, primjerice ministarstvo nadležno za
vodno gospodarstvo, ministarstvo nadležno za okoliš i
prirodu i slično, osim u slučajevima kada je određeno
ministarstvo izradilo određeni dokument, kada se navodi
točan naziv ministarstva (primjerice Izvješće
Ministarstva financija, 2008.).

Na str. 130. i 131. Ostala su skraćenice u legendi tablice
(MZOP) jer se iste koriste u odgovarajućem tabličnom
prikazu u strateškoj studiji i Mišljenju stručnog
povjerenstva, s tim da su u zagradama nazivi
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Tijelo državne vlasti/
središnje tijelo
državne uprave

Primjedbe

Primjedba
se prihvaća
/ ne prihvaća

promijenjeni u općenite nazive, primjerice (ministarstvo
nadležno za zaštite okoliša i prirode, ministarstvo
nadležno za kulturu i slično).

– ministarstvo nadležno za pitanje okoliša; ministarstvo
nadležno za vodno gospodarstvo - Ministarstvo) dosljednim
opredjeljivanjem za samo jedan od navedenih izričaja. Pritom
napominjemo da se prilikom navođenja opisnih naziva
ministarstava riječ „ministarstvo“ piše malim početnim
slovom, budući da nije riječ o točnom nazivu tog tijela.
Na stranici 27. Programa iza riječi: „Ministarstvo financija“
potrebno je brisati riječi: „Republike Hrvatske“, sukladno
službenom nazivu tog tijela propisanom u članku 2.
podstavku 1. 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)
S tim u svezi, na stranici 96. Programa i u legendi na
stranicama 130. i 131. istog potrebno je ispravno naznačiti
naziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja,
sukladno članku 2. podstavku 15. Zakona o ustrojstvu i
djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne
uprave.
U tablici na stranici 95. Programa potrebno je ispraviti navod
da „Upravni postupci izdavanja dozvola traju duže od
propisanih 30 dana“, budući da ovaj rok nije propisan
Zakonom o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13), dok je
člankom 101. stavkom 2. Zakona o općem upravnom
postupku („Narodne novine“, broj 47/09) propisano da je
službena osoba dužna je u slučajevima vođenja ispitnog
postupka na zahtjev stranke rješenje donijeti i dostaviti ga
stranci najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja
urednog zahtjeva, a samo u slučaju neposrednog rješavanja
na zahtjev stranke taj rok iznosi 30 dana od dana podnošenja
urednog zahtjeva, sukladno stavku 1. tog članka.

Obrazloženje neprihvaćanja primjedbi

Prihvaća se

Prihvaća se

Vezano za trajanje upravnog postupka tekst se mijenja u
„Upravni postupci izdavanja dozvola traju duže od
predviđenog roka, što može dovesti do kašnjenja u
provedbi.“
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Tijelo državne vlasti/
središnje tijelo
državne uprave

Primjedbe

Klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj Prijedloga odluke
potrebno je pisati velikim slovima sukladno članku 46.
stavku 2. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“,
broj 7/09)

Primjedba
se prihvaća
/ ne prihvaća

Prihvaća se

Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode
Radnička cesta 80,
Zagreb

U predmetnom Programu na stranici 132. u tekstu je
navedeno sljedeće: „U Hrvatskoj su prosječni prinosi
povrtnih, voćarskih ali i ratarskih kultura niski, te osciliraju
kroz godine što je najčešće povezano s klimatskim
promjenama“. Smatramo da je potrebno navesti izvor ove
informacije te s čime je još povezano osciliranje prosječnih
prinosa povrtnih, voćarskih i ratarskih kultura.

Nadalje, predlaže se na 133. stranici tekst koji glasi: „Potreba
za Programom je proistekla iz potrebe za zaštitom života i
zdravlja stanovništva, zaštitom dobara, te stabilizacijom
poljoprivredne proizvodnje.“ izmijeniti tako da tekst glasi:
„Potreba za Programom je proistekla iz potrebe za zaštitom
života i zdravlja stanovništva, zaštitom dobara i okoliša, te
stabilizacijom poljoprivredne proizvodnje“.

Obrazloženje neprihvaćanja primjedbi

Prihvaća se

Tekst se nadopunjuje na način:
„U Republici Hrvatskoj su prosječni prinosi povrtnih,
voćarskih ali i ratarskih kultura niski, te osciliraju kroz
godine što je najčešće povezano sa klimatskim
promjenama, odnosno prvenstveno se povezuje s
pojavom suša, koje se u Republici Hrvatskoj javljaju u
prosjeku svake treće do pete godine, a ovisno o
intenzitetu i dužini trajanja mogu smanjiti urode raznih
poljoprivrednih kultura od 20-92% . Od posljedica suša
šira društvena zajednica podnosi velike financijske
štete.„
te se u fusnoti dodaje izvor navoda: Nacionalni projekt
navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim
zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV)
(status: NAPNAV izrađen u srpnju 2005., naručitelj
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga
gospodarstva, izrađivač Agronomski fakultet,
Zaključkom Vlade RH i Nacionalnog povjerenstvo
prihvaćen u listopadu 2005.).

Prihvaća se

7

Tijelo državne vlasti/
središnje tijelo
državne uprave
Ministarstvo
pomorstva, prometa i
infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000
Zagreb

Ministarstvo
graditeljstva i
prostornog uređenja
Ulica Republike
Austrije 20, Zagreb

Primjedbe
…izvještavamo da smo suglasni s predmetnim nacrtom
prijedloga Odluke uz uvjet da se u Višegodišnji program
gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina
za melioracije, u točki 2.1.4 Druga korištenja voda koji
imaju utjecaj na uređenje voda i obranu od poplava na kraju
doda „Osim navedenih luka unutarnjih voda na rijeci Neretvi
nalazi se i luka Metković kao luka otvorena za međunarodni
pomorski promet.“

Primjedba
se prihvaća
/ ne prihvaća

Obrazloženje neprihvaćanja primjedbi

Prihvaća se

Nema primjedbi
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