UVODNIK

Članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji
donosi nove izazove pred vodno gospodarstvo.
Nakon preuzimanja europske pravne stečevine u
nacionalno vodno zakonodavstvo i usuglašavanja
prijelaznih razdoblja za njenu provedbu, predstoji
nam mukotrpno razdoblje ostvarenja svega što je
dogovoreno tijekom pristupnih pregovora.
Legislativni okvir je dovršen nedavnim
donošenjem izmjena i dopuna Zakona o vodama,
Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva i
pripadajućih podzakonskih akata, a organizacijski
okvir je uspostavljen nedavnim donošenjem
izmjena i dopuna Pravilnika unutarnjem ustrojstvu
Hrvatskih voda. Krajem lipnja ove godine Vlada
Republike Hrvatske je donijela prvi Plan upravljanja
vodnim područjima prema zahtjevima Okvirne
direktive o vodama.
Glavne novine u odnosu na dosadašnju praksu su:
1. Svi razvojni vodnogospodarski projekti
ubuduće se moraju pripremati na način da
budu spremni za sufinanciranje od strane
europskih fondova, što vrijedi ne samo za
vodnokomunalne projekte, već i za projekte
zaštite od poplava i drugih oblika štetnog
djelovanja voda te projekte navodnjavanja.
Načelno govoreći, projekt je spreman kada je
prethodno predviđen usvojenom planskom
i programskom dokumentacijom, kada je
cjelovit i ekonomski održiv, te kada sadrži
sve potrebne mjere za ublažavanje svojih
negativnih utjecaja na okoliš i prirodu.
2. Pri redovitim održavanjima sustava zaštite
od poplava nužno se mora voditi računa o
poštivanju uvjeta, mjera i preporuka zaštite
prirode.
3. Zainteresirana javnost nužno mora
biti od početka uključena u pripreme
vodnogospodarskih planova, programa i
pojedinačnih projekata.
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4. Opseg praćenja stanja voda (monitoring)
treba značajno proširiti, što znači da trajno
treba unapređivati osposobljenost i kapacitete
Glavnog vodnogospodarskog laboratorija
Hrvatskih voda i drugih ovlaštenih laboratorija.
5. Planove upravljanja vodnim područjima treba
novelirati svakih šest godina, što znači da trajno
treba unapređivati osposobljenost i kapacitete
razvojnih sektora Hrvatskih voda i odgovarajućih
znanstveno-istraživačkih institucija.
6. Sve veće hrvatske rijeke su međunarodne,
pa stoga veliku pozornost treba posvetiti
bilateralnoj i multilateralnoj vodnogospodarskoj
suradnji, a naročito treba stručno pomagati
državama iz regije u njihovim pristupnim
procesima Europskoj uniji.
Sufinanciranje razvojnih vodnogospodarskih
projekata iz europskih fondova donijet će svježi novac
u hrvatsko gospodarstvo, čime će doprinijeti njegovom
oporavku koji nije moguć bez velikih investicija.
Hrvatske vode, polazeći od svoje 137-godišnje
tradicije, sustavno poduzimaju velike napore za što
kvalitetniju provedbu navedenih zadaća. Ali to nije
dovoljno. Za uspješno funkcioniranje čitavog sustava,
novim se izazovima nužno moraju prilagođavati i ostali
subjekti: komunalna društva, visokoškolske i znanstvene
ustanove, te projektantske i izvođačke tvrtke.
Časopis Hrvatske vode također će se
prilagođavati novim izazovima. Namjera nam je da
što prije postanemo relevantni znanstveni časopis
sa objavljenim radovima koji će doprinositi njihovim
autorima u znanstvenim napredovanjima.
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