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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O 
IZMJENAMA I DOPUNI ZAKLJUČKA 

O PROVEDBI NACIONALNOG PROJEKTA 
NAVODNJAVANJA I GOSPODARENJA 
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM I 

VODAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE U 2011. GODINI 
 
 

Cilj Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i 
vodama (NAPNAV), koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske na svojoj 121. sjednici od 17. studenog 
2005. godine, je organiziranje navodnjavanja, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, izmjena 
strukture poljoprivredne proizvodnje, te uvođenje dohodovnih kultura. Ispunjavanjem navedenog 
osiguraju se preduvjeti za primjenu novih tehnologija u uvjetima navodnjavanja, što bi trebalo 
rezultirati boljim korištenjem prirodnih resursa za učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju, a u 
konačnici voditi razvoju ruralnih prostora. 
 

Navodnjavanje je jedna od mjera kojom se štete od suše mogu smanjiti, a u nekim područjima 
i potpuno izbjeći. Redukcije prinosa poljoprivrednih kultura uzgajanih bez navodnjavanja na području 
Republike Hrvatske iznose u prosječnim klimatskim uvjetima od 10 - 60%, a u sušnim i do 90% od 
biološkog potencijala, ovisno o kulturi, tipu tla i području. Pored toga, mjesto navodnjavanja u 
poljoprivredi razvijenih susjednih zemalja dovoljni su argumenti za tvrdnju o boljoj perspektivi i 
mjestu ove mjere u poljoprivredi i gospodarstvu općenito. Jedno od važnih polazišta za planiranje 
navodnjavanja jest utvrđivanje raspoloživosti i kvalitete vodnih resursa. Danas se u Hrvatskoj za sve 
namjene zahvati manje od 1% obnovljivih vodnih resursa. Kada se radi o racionalnom gospodarenju 
vodnim resursima za potrebe navodnjavanja tada se to prvenstveno odnosi na stvaranje uvjeta za 
osiguranje zaliha vode za navodnjavanje. 
 

U skladu s NAPNAV-om Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Zaključak o 
provedbi Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u 
Republici Hrvatskoj na području Osječko-baranjske županije u 2011. ("Županijski glasnik" broj 
4/11.). Zaključkom je utvrđen raspored sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije 
za 2011. godinu namijenjenih za izradu projektne i druge dokumentacije za sustave navodnjavanja na 
području Osječko-baranjske županije u 2011. godini, a sukladno Planu navodnjavanja područja 
Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 3/06). Zaključkom su obuhvaćeni sustavi 
navodnjavanja: 
 
- ugovoreni u 2010. godini 

1. Sustav navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek, Glavni projekt, iznos od 
199.260,00 kuna, 

2. Sustav navodnjavanja Karašica (podsustavi Kapelna, Viljevo i Kitišanci), idejna 
rješenja, studije utjecaja na okoliš i prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu, glavni 
i izvedbeni projekt, iznos od 700.000,00 kuna; 

 
- koji će biti ugovoreni u 2011. godini 

3. Sustav navodnjavanja Dalj, Studija izvodljivosti s tehničkom revizijom, ukupno 
planirana sredstva u iznosi od 200.000,00 kuna 

4. Sustav navodnjavanja Baranjsko brdo, Idejno rješenje s predinvesticijskom studijom, 
ukupno planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna, 

5. Sustav navodnjavanja Mala šuma - Veliki vrt (Kiserdo-Nagykert), Glavni projekt, 
ukupno planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna i 

6. Sustav navodnjavanja Baranja, Studija o utjecaju na okoliš, ukupno planirana 
sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna. 
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Također, Zaključkom je definirano kako će međusobni odnosi između Županije, Hrvatskih 
voda i drugih sudionika u sufinanciranju provedbe NAPNAV-a na području Županije biti uređeni 
posebnim ugovorima koji će biti sklopljeni tijekom 2011. godine. 
 

Sukladno navedenom, Hrvatske vode uputile su Osječko-baranjskoj županiji prijedlog 
Ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Osječko-baranjske županije, Program 
navodnjavanja Osječko-baranjske županije (nastavno: Ugovor o sufinanciranju) kojim su utvrđeni 
iznosi sredstava za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za pojedine sustave navodnjavanja, 
udjeli u sufinanciranju, kao i ostale odredbe. 
 

U odnosu na planirano u 2011. godini došlo je do sljedećih promjena: 
 
- uvršten je Sustav navodnjavanja PI Osijek - Posebna geodetska podloga, ukupan iznos 

sufinanciranja za 2011. godinu 61.500,00 kuna, 
 
- Sustav navodnjavanja Dalj proširen je na dodatne površine i sada obuhvaća 3.500 ha: 

- Sustav navodnjavanja Dalj - Idejno rješenje sustava (3.500 ha), novelacija idejnog 
projekta 1 faze (906 ha) i Studija izvodljivosti, ukupan iznos sufinanciranja 
900.000,00 kuna, od toga u 2011. godini 200.000,00 kuna, a preostali iznos planiran 
je u 2012. godini. 

 
 Financijska sredstva potrebna za izradu projektne i druge dokumentacije za navedene sustave 
navodnjavanja planirana su u Proračunu Županije za 2011. godinu u okviru Programa "Razvoj i 
unaprjeđenje poljoprivrede", Potprograma "Provedba NAPNAV-a na području Osječko-baranjske 
županije", račun 412 "Nematerijalna imovina" (pozicije 248 i 249 "Ostala nematerijalna imovina"). 
Sredstva će se raspoređivati na navedene sustave prema dinamici izrade projektne dokumentacije. Dio 
planiranih sredstava je prihod od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta i koristi se za 
ovu namjenu sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije 
za ribnjake ("Narodne novine" broj 45/09.). 
 

S obzirom na promjene koje su uslijedile nakon donošenja Zaključka o provedbi Nacionalnog 
projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj 
na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske 
županije donošenje Zaključka, u predloženom tekstu: 
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 Temeljem članka 30. točka 5., 13. i 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski 
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), članka 3. stavak 2. 
Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake ("Narodne 
novine" broj 45/09.), a u svezi s Nacionalnim programom navodnjavanja i gospodarenja 
poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj i točkom 7. stavak 8. Plana 
navodnjavanja područja Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 3/06.), Skupština 
Osječko-baranjske županije donijela je na ______ sjednici ______________________ 2011. godine 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o izmjenama i dopuni Zaključka o provedbi 
Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja 

poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici 
Hrvatskoj na području Osječko-baranjske 

županije u 2011. godini 
 
 

I. 
 
 U Zaključku o provedbi Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim 
zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini 
("Županijski glasnik" broj 4/11.), u točki II. stavku 1. iznos od "1.649.260,00" kuna zamjenjuje se 
iznosom "1.714.260,00" kuna. 
 
 

II. 
 
 U točki II., podstavak 2. točka 1. mijenja se i glasi: 
 
"1. Sustav navodnjavanja Dalj - Idejno rješenje sustava (3.500 ha), novelacija idejnog projekta I 

faze (906 ha) i Studija izvodljivosti, ukupno planirana sredstva u iznosu od 900.000,00 kuna, 
od toga iznosa 200.000,00 kuna u 2011. godini, a preostali iznos planiran je u 2012. godini,". 

 
 Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi: 
 
"5. Sustav navodnjavanja PI Osijek - Posebna geodetska podloga, ukupno planirana sredstva u 

iznosu od 61.500,00 kuna.". 
 
 

III. 
 

U točki III. iznos od "775.000,00" kuna zamjenjuje se iznosom "835.375,00" kuna, a iznos od 
"874.260,00" kuna zamjenjuje se iznosom "878.885,00" kuna. 
 
 

IV. 
 
 Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 Predsjednik 
 
 mr.sc. Zlatko Maksimović 
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Prilog 
 
 
 
 

ODREDBE ZAKLJUČKA O PROVEDBI 
NACIONALNOG PROJEKTA NAVODNJAVANJA I 

GOSPODARENJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 
I VODAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2011. GODINI 
ČIJE SE IZMJENE I DOPUNA PREDLAŽU 

 
 
 

II. 
 

"Za izradu projektne i druge potrebne dokumentacije za pojedine sustave navodnjavanja na 
području Osječko-baranjske županije, u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2011. godinu 
sredstva planirana u Razdjelu 5 "Upravni odjel za poljoprivredu i gospodarstvo", u okviru Programa 
"Razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede", Potprograma "Provedba NAPNAV-a na području Osječko-
baranjske županije", račun 412 "Nematerijalna imovina" u ukupnom iznosu 1.649.260,00 kuna 
raspoređuju se, kako slijedi: 
 
- za sustave navodnjavanja ugovorene u 2010. godini 
1. Sustav navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek, Glavni projekt, prema Ugovoru od 29. 

prosinca 2010. godine iznos od 199.260,00 kuna, 
2. Sustav navodnjavanja Karašica (podsustavi: Kapelna, Viljevo i Kitišanci), idejna rješenja, 

studije utjecaja na okoliš i prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, glavni i izvedbeni 
projekti, prema Sporazumu od 16. studenoga 2010. godine iznos od 700.000,00 kuna; 

 
- za sustave navodnjavanja koji će se ugovoriti u 2011. godini 
1. Sustav navodnjavanja Dalj, Studija izvodljivosti s tehničkom revizijom, ukupno planirana 

sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna, 
2. Sustav navodnjavanja Baranjsko brdo, Idejno rješenje s predinvesticijskom studijom, ukupno 

planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna, 
3. Sustav navodnjavanja Mala šuma-Veliki Vrt (Kiserdo-Nagykert), Glavni projekt, ukupno 

planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna, 
4. Sustav navodnjavanja Baranja, Studija o utjecaju na okoliš, ukupno planirana sredstva u 

iznosu od 150.000,00 kuna. 
 
 

III. 
 

Sredstva za sustave navodnjavanja iz točke II. ovoga Zaključka u iznosu od 775.000,00 kuna 
osigurat će se iz namjenskih prihoda Županije od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske, a preostali iznos od 874.260,00 kuna osigurat će Hrvatske vode i 
korisnici sustava navodnjavanja." 
 
 
 
 


