
ZAPISNIK 

sa drugog sastanka Dunavskog foruma dionika projekta „Poboljšanje uvjeta plovnosti 

rijeke Drave od ušća (rkm 0) do luke Osijek (rkm 12)“  

 

 

 

Dana 8. rujna 2014. godine, u prostorijama Hrvatskih voda u Osijeku održan je drugi 

sastanak Dunavskog foruma dionika projekta „Poboljšanje uvjeta plovnosti rijeke Drave od 

ušća (rkm 0) do luke Osijek (rkm 12)“. Sastanak je započeo u 11:00 sati. 

Sukladno prvom sastanku Dunavskog foruma te dogovoru sa dionicima odlučeno je da se 

promjeni naziv projekta „Uređenje plovnog puta rijeke Drave od ušća (rkm 0) do luke Tranzit 

(rkm 12)“ u novi naziv projekta koji glasi: „Poboljšanje uvjeta plovnosti rijeke Drave od ušća 

(rkm 0) do luke Osijek (rkm 12)“. 

Pored predstavnika Agencije za vodne putove kao nositelja budućeg projekta, na forumu su 

sudjelovali predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva 

poljoprivrede, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, Grada Osijeka, JU za upravljanje zaštićenim 

prirodnim vrijednostima na području OBŽ, Lučke uprave Osijek, Luke Tranzit Osijek, Lučke 

kapetanije Osijek, JU Park prirode Kopački rit, Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, 

Udruge Zeleni Osijek te predstavnici izrađivača Hidroing d.o.o. i Geonatura d.o.o.  

Predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Državnog zavoda za zaštitu prirode su 

se ispričali zbog nedolaska. Na sastanku nisu nazočili predstavnici općine Bilje. Lista 

prisutnih nalazi se u prilogu zapisnika. 

 

Redoslijed događanja odvijao se prema slijedećem Dnevnom redu: 

 

1. Predstavljanje plana izrade Koncepcijskog rješenja od strane izrađivača  

2. Pitanja i odgovori, diskusija 

3. Zaključci, završne riječi 

 

Ad. 1.  

U okviru prve točke Dnevnog reda u ime organizatora - Agencije za vodne  putove Vukovar, 

sve prisutne je pozdravio pomoćnik ravnatelja gosp. Miroslav Ištuk. Govori da je prema planu 

realizacije projekta bilo planirano da se sastanak sa svim dionicima projekta održi u roku od 

7 dana nakon potpisa ugovora, što je i ispoštovano budući da je Ugovor o izradi 



koncepcijskog rješenja potpisan 08.09.2014. Također je rekao da su se predstavnici 

Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Državnog zavoda za zaštitu prirode ispričali zbog 

nedolaska te je riječ prepustio gosp. Tadiću iz Hidroing d.o.o. Osijek kao predstavniku 

izrađivača . 

Gospodin Tadić iz Hidroing-a pozdravio je sve prisutne te prezentirao Projektni zadatak 

projekta „Poboljšanje uvjeta plovnosti rijeke Drave od ušća (rkm 0) do luke Osijek (rkm 12)“. 

Rekao je da su prema planu realizacije projekta početne aktivnosti vremenski točno 

određene dok će ostale aktivnosti projekta tek nakon dodatnih razrada te dogovora sa 

dionicima foruma dobiti svoj konačni vremenski tijek. 

Uslijedilo je predstavljanje „Valorizacije ekološki prihvatljivih varijanti koncepcijskog rješenja 

poboljšanja uvjeta plovnosti rijeke Drave od ušća (rkm 0) do luke Osijek (rkm 12)“ od strane 

gospodina Peternela iz Geonatura d.o.o. Gosp. Peternel je također napomenuo da su 

početne aktivnosti određene a dinamika ostalih aktivnosti projekta će se definirati tijekom 

izrade projekta. 

 

Ad.2. 

Gosp. Ištuk se zahvaljuje izlagačima te poziva na diskusiju. Naglašava da je sugestijama 

članova foruma došlo do proširenja obima projektnog zadatka što uključuje izradu ihtiološke, 

ornitološke te studije rasprostranjenosti ključnih stanišnih tipova, što je dovelo do vremenske 

odgode u realizaciji potpisa ugovora za izradu koncepcijskog rješenja te održavanja drugog 

sastanka foruma.   

Gđu. Pinter iz Ministarstva poljoprivrede zanima koliko izrada dodatnih studija poskupljuje 

izradu cijelog projekta. 

Gosp. Ištuk odgovara da nema poskupljenja projekta te objašnjava da je izrada navedenih 

studija obavezna, bilo da se odlučilo njih izraditi sada, u sklopu ovog projekta, ili nakon 

završetka ovog projekta, kao podloga za izradu studije utjecaja na okoliš. 

Gđa. Pinter govori da će izrada studija biti također korisna jer će se prikupiti velik broj 

podataka od kojih će se moći kreirati baza podataka. 

Gosp. Rožac iz JU Park prirode Kopački rit  se nadovezuje na prethodni komentar gđe Pinter 

te govori da postoje podaci za ornitofaunu, ihtiofaunu i staništa. Također postavlja pitanje o 

istraživanju rijeke i njenog zaobalja. Zanima ga što to znači i kako će se odrediti veličina 

zaobalja te kako će se istraživati. 



Gosp. Peternel razlaže da se istraživanjem rijeke i njenog zaobalja točno definira koje će to 

biti šire područje predmetnih studija.  

Gosp. Pfeifer iz Hrvatskih šuma ističe da se posebna pažnja posveti divljači na dijelu 

predmetnog područja. 

Gosp. Mikuška iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode daje primjedbe na 

transparentnost rada foruma. Također ga zanima trajanje pojedinih aktivnosti projekta te 

preklapanje sa izradama ihtiološke, ornitološke te studije rasprostranjenosti ključnih stanišnih 

tipova. 

Gosp. Tadić odgovara da će se 3 mjeseca nakon uvodnog izvještaja doći do varijantnih 

rješenja, nakon čega će stručnjaci iz Geonature pristupiti izradi gore spomenutih studija.  

 

Gosp. Mikušku zanima definiranja područja rijeke Drave i njenog poplavnog područja. 

Gosp. Ištuk odgovara da za projekt ne treba definirati karte poplavnog područja jer se radi o 

plovidbi te se svi zahvati izvode u koritu rijeke te samim time nema potrebe za tim. 

Gosp. Mikuška daje prijedlog Geonaturi o mjerilima pojedinih karti koje će se izraditi u 

ihtiološkoj, ornitološkoj i studiji rasprostranjenosti ključnih stanišnih tipova te također daje 

prijedlog metode za istraživanje ptica. 

 

Ad.3.  

Gosp. Ištuk je zahvalio svim prisutnima na aktivnom sudjelovanju te naglasio da će se u 

budućnosti svi sastanci održavati u Osijeku.  

 

 

 

 

Sastanak je završio u 11:50 sati. 

 

  



Lista prisutnih: 

 

1. Agencija za vodne putove 

  Miroslav Ištuk, Ljiljana Klasanović, Lidija Hubalek 

2. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 

  Srećka Mamić-Vučić  

3. Ministarstvo poljoprivrede 

  Marija Pinter, Ana Mesarić, Sandra Sokolić 

4. Hrvatske vode, VGO za vodno područje Drave i Dunava 

  Silvija Sitar 

5. Lučka uprava Osijek 

Darko Takalić, Nada Klepo 

6. Hrvatske šume, UŠP Osijek 

Dragomir Pfeifer 

7. Luka Tranzit Osijek  

  Dalibor Džojić, Igor Bartolović 

8. Lučka kapetanija Osijek  

  Marko Čordašić 

9. Grad Osijek 

  Denis Ambruš 

10. Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode 

  Tibor Mikuška 

11. Zeleni Osijek  

Marija Jovanovac 

12. JU Park prirode Kopački rit 

  Vlatko Rožac 

13. Hidroing d.o.o.  

Zdenko Tadić, Eldar Ibrahimović, Antonija Barišić- Lasović, Igor Tadić, Branimir 

Barač 

14. JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području OBŽ  

  Ivana Buzuk 

15. Geonatura d.o.o.  

Hrvoje Peternel, Ana Đanić, Elena Patčev 

 

 

 


