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PROSLAVA OBLJETNICE VODNOG GOSPODARSTVA I DODJELA GODIŠNJIH NAGRADA  

U prepunoj je dvorani u zgradi Hrva-
tskih voda u Zagrebu 10. rujna 2008. 
održana prigodna svečanost kojom 
je obilježena 132. obljetnica organi-
ziranoga vodnog gospodarstva u 
Hrvatskoj. U prigodnom je podsjeća-
nju na bogatu povijest vodnog gos-
podarstva generalni direktor Hrvats-
kih voda Jadranko Husarić, dipl. ing., 
istaknuo da se obilježava dan kada 
je 1876. u Osijeku na inicijativu 
biskupa Josip Juraja Strossmayera 
osnovano Društvo za regulaciju 
rijeke Vuke. Tada je započelo orga-
nizirano gospodarenje vodama koje 
je bilo utemeljeno na uređenom vod-
nom pravu.  

U nastavku je istaknuo da su ukupne 
zalihe podzemnih voda 9.100.000.000 
m3, a da se za vodoopskrbu iskoriš-
tava svega 4,5 posto ukupnih zaliha. 
Hrvatske vode i državni proračun u 
posljednje su vrijeme na temelju 
Plana upravljanja vodama na godinu 
ulagali približno 350 milijuna kuna 
u vodoopskrbu i gotovo 300 miliju-
na kuna u sustave odvodnje, a upra-
vo se gradi više od 500 km cjevovo-
da, 10 crpnih stanica, 15 vodospre-
ma te drugih vodnih građevina. Na 
sustavima se odvodnje gradi 200 km 
kanalizacijske mreže i 15 uređaja za 
pročišćavanje. Sadašnja je priključe-
nost stanovništva na sustav vodoop-
skrbe 77 posto, na sustave odvodnje 
44 posto, a na uređaje za pročišća-
vanje priključeno je samo 28 posto 
stanovništva.  

Strategijom upravljanja vodama od-
ređena su i ulaganja do 2038. koja 
iznose 53 milijarde kuna. Tako je, 
primjerice, u zaštitu voda potrebno 
uložiti 20 milijardi kuna da bi se su-
stigao standard Europske unije koja 
ima razinu od 90 posto priključenos-
ti na sustav odvodnje i pročišćava-
nja otpadnih voda. U vodoopskrbu 

je do 2023. potrebno uložiti 13 mili-
jardi kuna, a tada bi razina priklju-
čenosti iznosila prihvatljivih 85 do 
90 posto, rekao je između ostalog 
ing. Husarić.  
U nastavku je ministar regionalnog 
razvoja, šumarstva i vodnog gospo-
darstva Petar Čobanković istaknuo 
važnost financijskih ulaganja u vod-

no gospodarstvo te zajamčio da se 
više neće dogoditi da vodno gospo-
darstvo padne u zapećak, kao što je 
to bilo od 1999. do 2005., inače naj-
težem razdoblju za Hrvatske vode, 
kada je bio ukinut vodni doprinos 
kao stabilan izvor prihoda i iznimno 
važan za zaštitu od poplava, vodo-
opskrbu, odvodnju i pročišćavanje 
otpadnih voda. Također je najavio 
da će do konca 2008. biti potpuno 
usklađen naš zakonodavni okvir sa 
zakonodavstvom Europske unije jer 
su u pripremi novi zakon o vodnom 
gospodarstvu i zakon o financiranju 
vodnog gospodarstva.  

Skupu se obratio i potpredsjednik 
Hrvatskog sabora Josip Friščić koji 
je posebno istaknuo važnost donoše-
nja Strategije koja je odredila pravce 
razvoja u desetljećima što slijede. 
Uskoro se očekuju i dva velika gos-
podarska iskoraka – kanal Dunav-
Sava i rješavanje odnosa grada Zag-
reba prema rijeci Savi. 

Proslava 132. obljetnice organizira-
noga vodnog gospodarstva bila je 
prilika i za godišnje nagrade Hrvats-
kih voda koje se redovito dodjeljuju 
od 1998. godine. Stručno je Povje-
renstvo za dodjelu godišnjih nagrada 
imenovao generalni direktor Hrvats-
kih voda, a radilo je u sastavu: pred-
sjednik prof. dr. sc. Josip Marušić, 
(Građevinski fakultet, Zagreb), taj-
nica mr. sc. Bojana Horvat (Hrvats-
ke vode), prof. dr. sc. Nevenka Oža-
nić (Građevinski fakultet, Rijeka), 
prof. dr. sc. Davor Romac (Agro-
nomski fakultet, Zagreb), dr. sc. 
Siniša Rimac (Hrvatske vode), prof. 
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dr. sc. Lidija Tadić (Građevinski 
fakultet, Osijek) i prof. dr. sc. Mijo 
Vranješ (Građevinsko-arhitektonski 
fakultet, Split). Za nagrade je stiglo 
14 prijedloga, a nagrade su dobili: 
- Branimir Barač, dipl. ing. građ., 

s Građevinskog fakulteta Sveu-
čilišta Josipa Jurja Srossmayera 
u Osijeku za najbolji diplomski 
rad iz područja hidrotehnike pod 
naslovom: Odvodnja poljopriv-
rednog zemljišta – unapređenje 
postojećeg sustava površinske 
odvodnje (na melioracijskom 
 

području). Iznos je nagrade 4000 
kuna, a razmatrana su 4 prijed-
loga. 

- Helena Čipčić, dipl. ing. geol., s 
Rudarsko-geološko-naftnog fa-
kulteta Sveučilišta u Zagrebu za 
najbolji diplomski rad iz pod-
ručja vodnog gospodarstva pod 
naslovom: Utjecaj vodne stube 
kod termoelektrane-toplane Za-
greb na razine podzemnih voda 
zagrebačkoga aluvijalnog vo-
donosnika. Nagrada također  
 

iznosi 4000 kuna, a bilo je 6 
prijedloga. 

- Mr. sc. Ivan Vučković, dipl. ing. 
biol., s Prirodoslovno-matema-
tičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu za najbolji magistarski 
rad pod naslovom: Utjecaj eko-
loških čimbenika na zajednice 
ličinki tulara (Insecta: Trichop-
tera) rijeke Cetine. Iznos je na-
grade 6000 kuna, a razmatrana 
su 2 prijedloga. 

- Prof. dr. sc. Jure Margeta, dipl. 
ing. građ., s Građevinsko-arhi-
tektonskog fakulteta Sveučilišta 
u Splitu za najbolji objavljeni 
rad pod naslovom: Oborinske i 
otpadne vode: teret onečišće-
nja, mjere zaštite. Iznos je nag-
rade 12.000 kuna, a Povjerens-
tvo je odlučivalo između 2 pri-
jedloga. 

Posebna je zanimljivost da ovu go-
dinu nije dodijeljena nagrada za naj-
bolju disertaciju iz područja vodnog 
gospodarstva i srodnih djelatnosti. 
Razlog je u tome što jednostavno ni-
je pristigao ni jedan prijedlog iako je 
u procesu izrade čak 11 doktorata.  

B. Nadilo 
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