UVODNIK

Poštovani čitatelji,
I u ovom uvodniku imam potrebu podsjetiti
naše čitatelje na rasprave o aktualnom Zakonu o
vodama (ZV, NN 153/09) i Zakonu o financiranju
vodnog gospodarstva (ZFVG, NN 153/09) koji se
primjenjuju od 1. siječnja 2010. godine. U broju
71 našeg časopisa od stranice 47 do 58 (ožujak
2010.), dati su osnovni pokazatelji o ZV i ZFVG koje
je usvojio Hrvatski sabor na sjednici, održanoj 11.
prosinca 2009. Autorica prikaza je Ružica Drmić,
dipl. ing. građ. – ravnateljica Uprave vodne politike i
međunarodnih projekata u Ministarstvu regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Pored
ostalih pokazatelja, naglašeno je sljedeće:
- Zakon o vodama izrađen je sukladno smjernicama
i odrednicima Strategije upravljanja vodama iz
2008. i Planom usklađivanja zakonodavstva RH
s pravnom stečevinom EU (NPPEU, 2009.),
- ZV, voda i vodno dobro imaju potpunu zaštitu i
nemoguće ih je privatizirati,
- Voda je zaštićena kao institut općeg dobra koje
ima osobitu zaštitu R. Hrvatske,
- ZV se provodi u djelo osnovno načelo upravljanja
vodama „Voda nije komercijalni proizvod, već je
naslijeđe koje treba čuvati i štititi te mudro i
racionalno koristiti“,
- ZV donesen je zbog potrebe usklađivanja propisa
vodnog gospodarstva s Okvirnom direktivom o
vodama i ostalih devet vodnih direktiva EU,
- ZV je jasno razrađen institut vodnog i
javnog dobra te upravljanje, raspolaganje i
gospodarenje vodama u skladu s usvojenom
Strategijom upravljanja vodama (2008.),
- Nacionalno značenje vodnog sektora poštivano
je načelima ravnoteže u procesu gospodarenja
vodama podjelom nadležnosti Ministarstva
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog
gospodarstva (MRRŠVG) i tvrtke Hrvatske vode
(HV),
- Hrvatske vode ostaju nadležne za poslove
operativnog upravljanja vodama i upravljanja
posebnim projektima od nacionalnog interesa
po odluci Vlade RH ili Upravnog vijeća HV,
- MRRŠVG koordinira pripremu planskih
dokumenata upravljanja vodama, koje izrađuju
Hrvatske vode,
- Poglavlje Koncesija je potpuno usklađeno sa
Zakonom o koncesijama (NN 125/08),
- Prijelaznim i završnim odredbama dat je propis i
rokovi za izradu i donošenje provedbenih akata
u nadležnosti Vlade RH i ministra MRRŠVG,
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ZFVG je donijet zbog usklađivanja zakonodavstva iz područja vodnog gospodarstva sa zakonodavstvom EU i osiguranja dostatnih sredstava za provedbu mjera zaštite voda s ciljem
postizanja dobrog stanja svih voda u vodnom
području,
Donošenjem Zakona o vodama, usklađenog
s pravnom stečevinom EU u području voda,
Republika Hrvatska je zaokružila pravni okvir
svoje vodne politike koja se zasniva na načelu
održivog razvoja i principu integralnog upravljanja vodama.

Na žalost, i prije donošenja svih provedbenih
akata, Zaključkom Vlade RH od 30. rujna 2010.
zadužuje se MRRŠVG za pripremu prijedloga
zakonskih izmjena radi promjene pravnog statusa
tvrtke Hrvatskih voda u trgovačko društvo
ograničene odgovornosti. Navedenim Zaključkom
Vlade RH još jednom se potvrdila konstatacija da
se u Hrvatskoj ZAKONI brže mijenjaju nego što se
provode i to bez dovoljno stručnog vrednovanja
i sagledavanja negativnih stručnih i financijskih
posljedica, kako za pojedine djelatnosti, tako i za
cjelokupni gospodarski i društveni razvoj države.
Zbog toga su od listopada 2010. uslijedile (ne)
potrebne rasprave o prijedlogu izmjena ZV i ZFVG. O
tome je bilo niz prikaza u javnim medijima i to više
s pozicije institucijskih i stranačkih interesa nego
stručnih i financijskih pokazatelja koji su bitni za
razvoj vodnog gospodarstva kao preduvjeta razvoja
niza gospodarskih i infrastrukturnih djelatnosti
Hrvatske. Odgovarajuće su rasprave u studenom i
prosincu 2010. g. provedene i u dijelu strukovnih
nevladinih udruga i to:
- Hrvatski savez građevinskih inženjera,
- Hrvatska komora inženjera građevinarstva,
- Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje,
- SLAP – udruga za očuvanje hrvatskih voda i
mora.
Osnovni pokazatelji o primjedbama i prijedlozima
navedenih strukovnih udruga dati su u stručnom
prikazu „Prijedlog izmjena Zakona o vodama i
Zakona o financiranju vodnog gospodarstva“. U
veljači 2011. g. Vlada RH je „povukla“ prijedlog
Zakona o izmjenama i dopunama ZV i ZFVG!?!.
Odgovorni dužnosnici u nadležnim državnim,
a i ostalim institucijama trebaju imati na umu da

I

svaka reorganizacija i promjene zakona imaju svoju
vremensku i materijalnu cijenu odnosno troškove.
Istovremeno zaboravljaju na potvrđenu konstataciju
„da je vrijeme novac“ te da je racionalno korištenje
vremena i financijskih sredstava glavni preduvjet
kontinuiranog i kvalitetnog gospodarenja vodama
i vodnim građevinama. A to se odnosi također i na
nadležnosti kao i odgovornosti članova Nacionalnog
vijeća (NV) i Upravnog vijeća (UV) tvrtke Hrvatske
vode. Na žalost, od 11 članova NV samo tri se biraju
iz stručnog područja, a osam po političkoj odnosno
stranačkoj pripadnosti. Od 7 članova UV, prvi put
od 1991. g., niti jedan član nije hidrograđevinske
struke, koja ima veliku ulogu u razvoju vodnog
gospodarstva svake države.
Također je važna spoznaja da provedba ZV i
ZFVG ovisi i o kontinuitetu redovitog stručnog i
znanstvenog obrazovanja kao i provedbi programa
cjeloživotnog obrazovanja djelatnika za potrebe
kvalitetnog i pravovremenog izvršavanja aktivnosti
i poslova u procesu pripreme i ostvarenja planova i
projekata u području vodnog gospodarstva. Tvrtka
Hrvatske vode je od 1995. do 2000. i od 2004. do
2007. g. stipendirala studente na hidrotehničkom
smjeru Građevinskih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
Osijeku, Rijeci i Splitu (diplomski i poslijediplomski
studij). Većina tih stipendista su uspješni djelatnici
tvrtke Hrvatske vode. Na žalost, od 2000. do 2003.
i od 2008. g. nije bilo stipendiranja kadrova za
potrebe kontinuiranog i uspješnog razvoja vodnog
gospodarstva. Također je dio stipendista, nakon
nekoliko godina rada, prestao raditi u tvrtki Hrvatske
vode zbog nemogućnosti stručnog i znanstvenog
usavršavanja iz hidrotehničkih disciplina i područja
vodnog gospodarstva i suradničkih djelatnosti.
U ovom Uvodniku časopisa obavještavamo
naše čitatelje da je Uprava Hrvatskih voda donijela
odluku o ponovnom tiskanju Hrvatske vodoprivrede
mjesečnika odnosno informativnog glasila tvrtke
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Hrvatske vode. Nakon prekida od travnja 2009. (broj 193)
nadamo se da će, kako djelatnici Hrvatskih voda, tako i
ostali čitatelji biti bolje i više informirani o aktivnostima
i poslovima koji su sastavni dio programa ostvarenja
planova i projekata u području vodnog gospodarstva i
suradničkih djelatnosti. Putem stručnih prikaza čitatelji
Hrvatske vodoprivrede od 1992. do travnja 2009. g. su
bili informirani o nizu aktivnosti i poslova u vodnom
gospodarstvu i srodnim djelatnostima, a to se očekuje i
u narednom razdoblju. Posebno se očekuje više stručnih
prikaza od djelatnika tvrtke Hrvatske vode – od VGI-a
i VGO-a do Direkcije HV te Ministarstva regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.
U skladu s odlukom Glavnog odbora Ujedinjenih
naroda (18. poglavlje Agende 21) obilježavanje Svjetskog
dana voda, 22. ožujka 2011. je s glavnom temom i
porukama Voda za gradove – što ukazuje na značenje
i važnost gospodarenja vodama imajući na umu glavne
teme i poruke UN-a od 1993. godine, navedene u
Uvodniku časopisa broj 67, ožujak 2009.
U sadržaju ovog časopisa vidljiv je popis
kategoriziranih članaka te ostali prilozi cijenjenih
(ko)autora i suradnika. Još jednom molimo autore i
recenzente da se korektno pridržavaju uputa za pisanje
i ocjenu odnosno vrednovanje i kategorizaciju radova
u našem časopisu odnosno na njihovo međusobno
uvažavanje. Članovi Redakcijskog odbora imaju kod dijela
radova dodatne aktivnosti i rasprave zbog prekomjerne
subjektivnosti kako pojedinih autora tako i recenzenata
radova – što dovodi do produženja roka pripreme radova
za objavljivanje.
U cilju stalnog poboljšanja kvalitete našeg časopisa
molimo autore i recenzente kao i naše čitatelje na
korektnu suradnju.
prof.dr.sc. Josip Marušić, dipl.ing.građ.
Glavni urednik
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