UVODNIK

Od osnutka Družtva za regulaciju rieke Vuke u
Klisi kod Osijeka 7. rujna 1876. godine s biskupom
Josipom Jurajom Strossmayerom kao svojim prvim
predsjednikom, pa sve do današnjih dana, Hrvatske vode
već 135 godina sustavno pridonose poboljšanju općih
životnih uvjeta u Hrvatskoj i stvaraju preduvjete za
njen održivi gospodarski razvoj. Današnje Hrvatske vode
kao javna ustanova za upravljanje vodama u Republici
Hrvatskoj imaju oko 800 zaposlenika, kvalitetno su
ustrojene i teritorijalno su svuda zastupljene. Među
rijetkim su hrvatskim institucijama sa tako dugom
tradicijom.
Ove jubilarne godine Hrvatske vode provode
Plan upravljanja vodama s dosad najvišim ukupnim
iznosom od oko 3 milijarde kuna, investirajući u radove
preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te
u razvojne projekte svih vodnogospodarskih djelatnosti,
zaštite od štetnog djelovanja voda, korištenja voda i
zaštite voda. Time doprinose postupnom ostvarenju
ciljeva postavljenih u Strategiji upravljanja vodama, a
istovremeno omogućuju zaposlenost mnogim hrvatskim
tvrtkama koje se bave pojedinim segmentima vodnoga
gospodarstva.
Zadnjih dvadesetak godina se kao i svuda drugdje
na svijetu, i u Hrvatskoj učestalo javljaju sve intenzivniji
hidrološki ekstremi, poplave i suše, vjerojatno kao
posljedice evidentnih klimatskih promjena. Hrvatske
vode su s time u svezi značajno intenzivirale dogradnje
sustava zaštite od poplava na kritičnim mjestima,
čime će se smanjiti rizici od poplava i poplavnih šteta
u budućnosti, a također vrlo intenzivno provode i
Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem i vodama, čime će se
smanjiti štete od suša u poljoprivredi.
Hrvatske vode se u suradnji s resornim Ministarstvom
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
već nekoliko godina intenzivno pripremaju za izvršenje
preuzetih obveza vezanih uz skoro članstvo Republike
Hrvatske u Europskoj uniji. Godine 2008. donešena je
Strategija upravljanja vodama, godine 2009. donešeni
su Zakon o vodama i Zakon o financiranju vodnog
gospodarstva, a prošle godine je donešeno gotovo
pedesetak podzakonskih akata, čime je zaokružen
pravni okvir za upravljanje vodama usklađen s pravnom
stečevinom Europske unije. Stručnjaci Hrvatskih voda
također su pripremili nacrte Plana provedbe vodnokomunalnih direktiva i Plana upravljanja vodnim
područjima čime su odrađene sve potrebne predradnje
za privremeno zatvaranje pristupnih pregovora s
Europskom unijom za poglavlje 27. “Okoliš”, što je
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ostvareno u prosincu 2010. godine. Ove se godine u
suradnji s resornim ministarstvom provode postupci
javne rasprave i strateške procjene utjecaja na okoliš za
Plan upravljanja vodnim područjima, te se očekuje da će
ga potkraj ove godine ili početkom sljedeće u konačnici
donijeti Vlada Republike Hrvatske.
Prije nekoliko mjeseci donešen je novi Statut Hrvatskih
voda prema zakonskim rješenjima usklađenim s pravnom
stečevinom Europske unije, čime su stvoreni preduvjeti
za daljnje prilagodbe organizacije Hrvatskih voda novim
potrebama i izazovima u upravljanju vodama.
Prošle su godine Hrvatske vode značajno pojačale
aktivnosti na pripremi studijske i projektne dokumentacije
za sustave javne vodoopskrbe, te odvodnje i pročišćavanja
komunalnih otpadnih voda, kako bi što spremnije dočekale
mogućnost povlačenja sredstava iz europskih fondova kada
Republika Hrvatska postane država članica Europske unije.
U tu se svrhu tijekom 2010. i 2011. godine ukupno ulaže
oko 220 milijuna kuna u pripremu 39 velikih projekata
širom Hrvatske. Kao akreditirana agencija od strane
Europske unije, Hrvatske vode istovremeno provode velike
razvojne vodno-komunalne projekte u Slavonskom Brodu,
Kninu i Drnišu, sufinancirane od strane pretpristupnog IPA
fonda, a na odobrenje Europskoj komisiji upućeni su takvi
projekti za Sisak i Poreč. Cilj kojem se teži je da vrijednost
pripremljenih projekata vodno-komunalne infrastrukture
uvijek bude veća od sredstava koja će Europska unija za
te namjene alocirati Republici Hrvatskoj u svakom svom
proračunskom razdoblju.
Uvažavajući temeljna načela europske vodne politike,
Hrvatske vode sustavno poduzimaju brojne mjere
za unapređivanje svojih odnosa s javnošću, čime se
postupno moderniziraju i učvršćuju svoju poziciju kao
javna ustanova za upravljanje vodama u službi hrvatskih
građana. Redovito izlaženje naših časopisa Hrvatske vode i
Hrvatska vodoprivreda važan je doprinos takvim naporima.
Na kraju koristim prigodu da se u ime današnjih
zaposlenika Hrvatskih voda i u svoje osobno ime zahvalim
svima koji su tijekom 135 godina svojim trudom i
stručnošću sustavno pridonosili očuvanju i održivom
upravljanju vodnim resursima u Hrvatskoj. S ponosom ih
se prisjećamo i gledamo u budućnost uvažavajući njihova
iskustva.
Svim zaposlenicima Hrvatskih voda čestitam 7. rujna,
Dan Hrvatskih voda.
Generalni direktor Hrvatskih voda
Jadranko Husarić, dipl.ing.
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