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SUDJELOVANJE 

JAVNOSTI 
a) Javne rasprave 

Javne rasprave o prijedlogu dokumenta održane su u sjedištima vodnih područja, Splitu 
(14. ožujka 2006.), Rijeci (21. ožujka 2006.), Osijeku (23. ožujka 2006.) i Zagrebu (28. 
ožujka 2006.). Pozivi za javne rasprave bili su na vrijeme oglašeni u svim najtiražnijim 
nacionalnim i regionalnim dnevnim glasilima zajedno s navedenim web adresama 
(http://www.duv.hr i http://www.voda.hr ) na kojima su svi zainteresirani unaprijed mogli 
pročitati dokument. Na svim održanim javnim raspravama objavljena je e-mail adresa 
(zavod@voda.hr) na koju su zainteresirani i nakon održanih skupova mogli dostavljati 
svoje primjedbe i sugestije.  

b) Javni uvidi 

Usklađeni prijedlog dokumenta nakon održanih javnih rasprava ponovno je objavljen na 
web stranicama (http://www.duv.hr i http://www.voda.hr), a zainteresiranoj javnosti 
također je pružena mogućnost javnog uvida u tiskanu inačicu prijedloga dokumenta u 
prostorijama vodnogospodarskih odjela Hrvatskih voda u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu 
tijekom razdoblja od 26. lipnja 2006. do 7. srpnja 2006. Obavijesti o obavljenom 
usklađivanju dokumenta, o njegovoj ponovnoj objavi na webu, te pozivi na javni uvid, 
zajedno s javnim pozivima za ponovno očitovanje o dokumentu na e-mail adresu 
zavod@voda.hr, objavljeni su 23. lipnja 2006. u svim najtiražnijim nacionalnim i 
regionalnim dnevnim glasilima. 

c) Okrugli stolovi priređivača i recenzenata 

Okrugli stolovi o usklađenom prijedlogu dokumenta nakon javnih rasprava i javnih uvida 
na kojima su sudjelovali priređivači i recenzenti održani su 31. srpnja 2006. u Zagrebu u 
organizaciji Hrvatskih voda i 22. kolovoza 2006. godine u Sinju u organizaciji tadašnjeg 
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Usklađeni prijedlog 
dokumenta nakon održanih okruglih stolova priređivača i recenzenata ponovno je 
objavljen na web stranicama (http://www.duv.hr i http://www.voda.hr), a zainteresiranoj 
javnosti opetovano je pružena mogućnost javnog uvida u njegovu tiskanu inačicu u 
prostorijama vodnogospodarskih odjela Hrvatskih voda u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu 
tijekom razdoblja od 5. do 13. listopada 2006. godine. Obavijesti o obavljenom 
usklađivanju dokumenta s recenzentima, o njegovoj ponovnoj objavi na web-u, te pozivi 
na javni uvid, zajedno s javnim pozivima za ponovno očitovanje o dokumentu na e-mail 
adresu zavod@voda.hr, objavljeni su 3. listopada 2006. godine u svim najtiražnijim 
nacionalnim i regionalnim dnevnim glasilima.    

d) Ostale javne prezentacije i rasprave o dokumentu 

 

1 Prezentacija i rasprava na Okruglom stolu održanom tijekom 32. Susreta radnika 
hrvatskoga vodnog gospodarstva: Šibenik, 9. lipnja 2005. 
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2 Prezentacija i rasprava za tijela državne uprave, državne agencije, znanstvene 
institucije i vodeće projektantske tvrtke: Zagreb, 7. srpnja 2005. 

3 Prezentacija i rasprava u organizaciji Hrvatskog društva za zaštitu voda: Zagreb, 
14. prosinca 2005.  

4 Reportaža i razgovor s novinarom „uživo“ u emisiji Hrvatske televizije “Dobro jutro 
Hrvatska”: Zagreb, 9. veljače 2006. 

5 Prezentacija i rasprava u organizaciji Hrvatske gospodarske komore - Županijske 
komore Rijeka: Rijeka, 14. veljače 2006. 

6 Prezentacija i rasprava na edukacijskom skupu „Infrastruktura i lokacija“ u 
organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva: Petrčane, 11. svibnja 
2006. 

7 Prezentacija i rasprava na 5. Skupu poslovnog vodstva Hrvatske: Koprivnica, 6. 
lipnja 2006. 

8 Prezentacija i rasprava u organizaciji Grupacije vodovoda i kanalizacija: Zagreb, 6. 
srpnja 2006. 

9 Prezentacija i rasprava na Regionalnoj radionici "Network Development of Local 
Actors in the Sava River Basin" (Razvoj mreže lokalnih dionika na slivu rijeke 
Save) u organizaciji OESS-a: Stubičke Toplice, 11. rujna 2006. 

10 Prezentacija i rasprava na panel diskusiji “Geopolitički aspekti nafte i vode” u 
organizaciji Centra za politološka istraživanja i Fondacije Heinrich Böll: Zagreb, 15. 
prosinca 2006. 

11 Prezentacija i rasprava na 4. Hrvatskoj konferenciji o vodama: Opatija, 17. svibnja 
2007. 

12 Prezentacija i rasprava na regionalnom forumu “Učinci pristupanja Europskoj uniji 
u području zaštite okoliša: Hrvatska očekivanja i irska iskustva” u organizaciji 
Instituta za međunarodne odnose iz Zagreba i Ekonomskog fakulteta iz Splita: 
Split, 14. lipnja 2007. 

13 Prezentacija i rasprava na Završnoj konferenciji EC CARDS regionalnog projekta 
“Pilot plan upravljanja slivom rijeke Save”: Zagreb, 18. rujna 2007. 


