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 Na temelju članka 39., stavak 1., točka 1. Zakona o vodama 
(„Narodne novine“, broj 153/09 i 130/11) Hrvatske vode objavljuju 
Plan izrade Plana upravljanja vodnim područjima i Plana upravljanja 
poplavnim rizicima za razdoblje 2016. - 2021. 
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OKVIRNI PLAN IZRADE PLANA 
2016. - 2021. 

OKVIRNI PLAN IZRADE PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA I PLANA 
UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZICIMA ZA RAZDOBLJE 2016. - 2021. 

Na temelju članka 39., stavak 1., točka 1. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09 i 130/11) (u 
daljnjem tekstu „Zakon“) Hrvatske vode objavljuju plan izrade Plana upravljanja vodnim područjima i 
Plana upravljanja poplavnim rizicima za razdoblje 2016. - 2021. (u nastavku Plan 2016. - 2021.). S 
obzirom na to da je za izradu Plana 2016. - 2021. potrebno dovršiti i postupke donošenja izmjena i 
dopuna određenog broja propisa, ovim dokumentom se planira i donošenje sljedećih akata: 

• izmjene i dopune Uredbe o standardu kakvoće voda prema članku 61. Uredbe o standardu kakvoće 
voda („Narodne novine“, broj 89/10), 

• izmjene i dopune Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda prema članku 14. 
Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, broj 87/10). 

 
SADRŽAJ PLANA 2016. - 2021. 
 
Plan upravljanja vodnim područjima 
 

Plan upravljanja vodnim područjima za svako vodno područje izrađuje se prema članku 36. Zakona i 
sadrži: 

1. Opis prirodnih značajki i stanja voda i u okviru toga osobito: 

1.1. za površinske vode, uključivo priobalne vode: prikaz položaja i granica vodnih tijela, prikaz tipova 
vodnih tijela i opis njihovih značajki i ocjenu količinskog stanja voda, 

1.2. za podzemne vode: prikaz položaja i granica vodnih tijela i opis njihovih značajki, ocjenu 
onečišćenja iz raspršenih izvora uključivo i pregled značajnijih utjecaja na vodni okoliš, 

1.3. sažetak značajnijih opterećenja (pritisaka) i utjecaja ljudske aktivnosti na stanje površinskih voda, 
uključivo i priobalnih voda te podzemnih voda, a osobito ocjenu onečišćenja iz točkastih izvora, 
ocjenu onečišćenja iz raspršenih izvora uključivo i pregled značajnijih utjecaja na vodni okoliš, 
ocjenu količinskog stanja korištenja voda i analizu drugih utjecaja ljudske aktivnosti na stanje 
voda, 

1.4. popis i kartografski prikaz zaštićenih područja uključujući uvjete i mjere zaštite, 
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1.5. kartu mreže monitoringa i prikaz na karti rezultata obavljenih monitoringa površinskih voda, 
uključivo i priobalnih voda, voda teritorijalnoga mora i podzemnih voda i zaštićenih područja u 
pogledu stanja tih voda, 

1.6. ekonomsku analizu korištenja voda, 

2. Popis ciljeva kakvoće za površinske vode, uključivo i priobalne vode, vode teritorijalnoga mora i 
podzemne vode, uključujući i zaštićena područja, te rokovi za postizanje tih ciljeva, 

3. Sažeti prikaz donesenih programa mjera za postizanje ciljeva kakvoće voda, uključujući i načine 
postizanja ciljeva tim mjerama, uključujući osnovne mjere i dopunske mjere; 

4. Utvrđivanje sredstava potrebnih za provedbu programa mjera iz ovoga Plana, 

5. Pravila primjene pojedinih sastavnica Plana. 

Pored navedenog, Plan upravljanja vodnim područjima sadržava i: 

1. Registar detaljnijih planova i programa koji se odnose na određene podslivove, sektore, posebna 
pitanja ili tipove voda na vodnom području na koje se odnosi plan sa sažetkom njihovih sadržaja, te 
registar višegodišnjih programa gradnje komunalnih vodnih građevina, regulacijskih i zaštitnih vodnih 
građevina i građevina za melioracije sa sažetim prikazom njihovoga sadržaja. 

2. Izvješće koje sadrži opis aktivnosti i rezultata sudjelovanja javnosti u pripremi Plana, 

3. Popis nadležnih institucija za primjenu Plana na vodnom području, 

4. Oznaku kontaktnih mjesta na kojima se može steći uvid, odnosno dobiti prateća dokumentacija i 
informacije koje se odnose na izradu, preispitivanje, izmjene i dopune Plana upravljanja vodnim 
područjima, detalji o kontrolnim mjerama donesenim za točkaste izvore onečišćenja i za sve druge 
identificirane negativne utjecaje na stanje vodnih tijela na vodnom području i sadašnji rezultati 
monitoringa. 

Prvi Plan upravljanja vodnim područjima se odnosi na plansko razdoblje do 2015. godine i trenutačno je u 
postupku donošenja. S obzirom na to da je Plan 2016. - 2021. nastavak prethodnog, sadržaj se 
dopunjava i obuhvaća i: 

1. sažetak svih promjena i dopuna Plana od dana njegovog stupanja na snagu, 

2. ocjenu stupnja postizanja ciljeva, 

3. sažetak mjera koje su bile predviđene u prijašnjem Planu, a koje nisu bile provedene s razlozima 
zašto nisu bile provedene, 

4. sažetak dopunskih mjera koje nisu bile predviđene u prijašnjem Planu, a koje su bile izvedene za 
postizanje ciljeva. 
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Plan upravljanja poplavnim rizicima 
 

Izrada dokumenata prema člancima 110., 111. i 112. Zakona vezana je uz provedbu Direktive o procjeni i 
upravljanju poplavnim rizicima. Priprema planova upravljanja poplavnim rizicima će se usklađivati s 
pripremom drugog Plana upravljanja vodnim područjima kojeg Hrvatske vode planiraju dovršiti do kraja 
2015. godine. Planovi upravljanja rizicima od poplava za svako vodno područje, a po potrebi i za njegove 
dijelove na osnovi prethodno izrađenih karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava, su sastavni 
dio Plana upravljanja vodnim područjem prema članku 112. Zakona. Plan upravljanja poplavnim rizicima 
(prema Direktivi o upravljanju poplavnim rizicima) sadrži: 

1. Zaključke prethodne procjene rizika od poplava s odgovarajućim kartografskim prikazima i jasno 
naznačenim područjima koja su obuhvaćena Planom upravljanja poplavnim rizicima. 

2. Karte opasnosti i karte rizika od poplava, s interpretacijom i zaključcima. 

3. Ciljeve upravljanja rizicima od poplava koji se osobito odnose na smanjenje potencijalnih negativnih 
efekata poplava na ljudsko zdravlje, okoliš, kulturno nasljeđe i gospodarske aktivnosti, te, ukoliko se 
pokaže potrebnim, smanjenje vjerojatnosti plavljenja. 

4. Sažetak programa mjera razvrstanih po prioritetnom redoslijedu koje je potrebno provesti kako bi se: 

a. ispunili ciljevi upravljanja rizicima od poplava (točka 3, Direktiva 2007/60/EC),  

b. ispunili ciljevi uspostave dobrog stanja voda prema Zakonu o vodama (Direktiva 2000/60/EC), 

c. ispunili ciljevi zaštite okoliša vezani  

i. uz kontrolu rizika velikih incidenata onečišćenjem opasnim tvarima (Direktiva 85/337/EEC 
dopunjena Direktivom 2003/105/EC),  

ii. uz primjenu propisa o procjeni utjecaja na okoliš (Direktiva 85/337/EEC dopunjena 
Direktivom 2003/35/EC), odnosno o ocjeni utjecaja određenih planova i programa na 
okoliš (Direktiva 2001/42/EC). 

5. Ukoliko se raspolaže takvim informacijama, na međunarodnim vodnim područjima, pregled 
primijenjenih metodologija koristi i troškova koje su zemlje koristile kako bi odredile program mjera, te 
procjenu prekograničnih utjecaja. 

Plan sadrži i dodatne informacije: 

• opis metodologije razvrstavanja po prioritetnom redoslijedu, 

• način praćenja i kontrole provedbe plana, 

• pregled / sažetak provedenih aktivnosti i mjera vezanih uz informiranje i konzultiranje javnosti, 

• popis nadležnih tijela i gdje je to potrebno opis postupaka usklađivanja s međunarodnim tijelima 
nadležnim za upravljanje poplavnim rizicima i nacionalnim tijelima nadležnim za upravljanje 
vodnim područjima u smislu provedbe odredbi Okvirne direktive o vodama (zaštite vodnog 
okoliša). 
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VREMENSKI RASPORED IZRADE PLANA 2016 - 2021 
 

Plan 2016. - 2021. će se u nacrtu učiniti dostupnim javnosti, tako što će se na web stranici Hrvatskih 
voda: 

1. Objaviti vremenski raspored i program rada na izradi Plana 2016. - 2021. uključujući i popis 
konzultacija koje treba obaviti, najmanje 3 godine prije početka razdoblja na koje se Plan 2016. - 
2021. odnosi, 

2. Objaviti privremeni pregled značajnih vodnogospodarskih pitanja uočenih na vodnom području, 
najmanje 2 godine prije početka razdoblja na koje se Plan 2016. - 2021. odnosi, 

3. Objaviti nacrt Plana 2016. - 2021. najmanje godinu dana prije početka razdoblja na koje se Plan 
2016. - 2021. odnosi. 

Na pisani zahtjev pojedinih pravnih i fizičkih osoba odobrit će im se uvid u popratnu dokumentaciju i 
informacije korištene u izradi nacrta Plana 2016. - 2021., a najmanje 6 mjeseci će se osigurati za dostavu 
pisanih primjedbi. 

O nacrtu Plana 2016. - 2021. Hrvatske vode će provesti savjetovanje i putem savjeta vodnoga područja, 
koji se saziva za svako vodno područje i čine ga, među ostalim, predstavnici jedne ili više jedinica 
područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave, korisnika voda i nevladinih udruga. Na 
pitanja sudjelovanja javnosti u izradi Plana 2016. - 2021. koja nisu uređena Zakonom o vodama, 
primjenjuju se propisi o zaštiti okoliša. 

Tijekom pripreme Plana 2016. - 2021. kojeg Hrvatske vode planiraju dovršiti do kraja 2015. godine, 
izraditi će se sljedeći dokumenti: 

1. Okvirni plan izrade Plana 2016. - 2021., s vremenskim rasporedom i programom rada uključivo 
njegov sadržaj i program konzultiranja javnosti, 

2. Izvješće o: 

• značajkama vodnih područja - Karakterizacijsko izvješće te, 

• Prethodne procjene rizika od poplava prema članku 110. stavku 1. Zakona, te karte opasnosti 
od poplava i karte rizika od poplava prema članku 111. stavku 1. Zakona, 

 
na osnovi kojih se izrađuje dokument pod nazivom Pitanja od interesa za upravljanje vodama. 

 

3. Nacrt Plana 2016. - 2021., 

4. Strateška studija utjecaja na okoliš za Plan 2016. - 2021. (SUO), s programom praćenja stanja 
okoliša i Izvješćem o provedenoj Strateškoj procjeni utjecaja Plana 2016. - 2021. na okoliš, 

5. Plan 2016. - 2021. 
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Shematski prikaz okvirne dinamike pripreme Plana 2016. - 2021. nalazi se u prilogu. 

 
POVEZNICE S REGULATORNIM OKVIROM EUROPSKE UNIJE 
 

1. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing 
a framework for Community action in the field of water policy, 

2. Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the 
assessment and management of flood risks. 
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Shematski prikaz okvirne dinamike pripreme Plana 2016. - 2021. 
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Tablični pregled aktivnosti na pripremi i donošenju Plana 2016. - 2021. 

Aktivnost Krajnji rok Nadležna institucija / tijelo 

Objava Okvirnog plana izrade Plana 2016. - 2021.  siječanj 2013. Hrvatske vode 
Osnivanje povjerenstva za prihvaćanje Strateške procjene tjecaja na okoliš lipanj 2013. Ministarstvo nadležno za vode 
Utvrđivanje sadržaja Strateške procjene utjecaja Plana 2016. - 2021. na okoliš, 
priprema projektnog zadatka lipanj 2013. Ministarstvo nadležno za vode 

Krajnji rok za dostavu prijedloga i primjedbi na Okvirni plan izrade Plana 2016. - 2021. 
godina 

lipanj 2013. - 

Donošenje izmjena i dopuna propisa lipanj 2013. Ministarstvo nadležno za vode 
Izbor izrađivača Strateške procjene utjecaja Plana 2016. - 2021. na okoliš rujan 2013. Ministarstvo nadležno za vode 
Završetak Karakterizacijskog izvješća te objava dokumenta Pitanja od interesa za 
upravljanje vodama 

siječanj 2014. Hrvatske vode 

Krajnji rok za dostavu prijedloga i primjedbi na dokument Pitanja od interesa za 
upravljaje vodama 

lipanj 2014. - 

Postupak informiranja i konzultacija s zainteresiranom javnošću (dionici) rujan 2014. 
Hrvatske vode i ministarstvo 
nadležno za vode 

Objava Nacrta Plana 2016. - 2021. siječanj 2015. Hrvatske vode 
Objava dokumenata Strateške procjene utjecaja Plana 2016. - 2021. na okoliš siječanj 2015. Ministarstvo nadležno za vode 
Krajnji rok za dostavu prijedloga i primjedbi na objavljene dokumente lipanj 2015. - 

Završetak postupka prekograničnih konzultacija lipanj 2015. 
Ministarstvo nadležno za zaštitu 
okoliša 

Objava konačnog prijedloga Plana 2015. i početak postupka donošenja na Vladi 
Republike Hrvatske 

rujan 2015. Ministarstvo nadležno za vode 

Donošenje Plana 2016. - 2021.  prosinac 2015. Vlada Republike Hrvatske 
Stupanje na snagu Plana 2016. - 2021. siječanj 2016.  
Dostava Plana 2016. - 2021. Europskoj komisiji ožujak 2017. Hrvatske vode 
Objava Okvirnog plana izrade Plana 2022. - 2027. siječanj 2019. Hrvatske vode 
Nacrt Izvješća o realizaciji Plana 2016. - 2021. za razdoblje 2016. - 2018. veljača 2019. Hrvatske vode 

Prihvaćanje Izvješća o realizaciji Plana 2016. - 2021. za razdoblje 2016. - 2018. ožujak 2019. 
Ministarstvo nadležno za vode i 
Vlada Republike Hrvatske 

Dostava Izvješća o realizaciji Plana 2016. - 2021. za razdoblje 2016. - 2018. Europskoj 
komisiji 

ožujak 2019. Hrvatske vode 
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