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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
                      

       

 

1. Na temelju članka 86.  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i  

članka 29. Statuta Općine Đurđenovac („'Službeni glasnik Općine Đurđenovac“,  broj  6/13., 2/14. i 

6/14.) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac, na 13. sjednici održanoj 13. ožujka 2015. godine, donijelo 

je 

 

 

O D L U K U  

O IZRADI ODLUKE O STAVLJANJA IZVAN SNAGE 

PUP – a RADNIČKO NASELJE II  
 

Članak 1.  

 

Odlukom o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Radničko 

naselje II ( u daljem tekstu: Odluka) započinje se postupak stavljanja izvan snage Provedbenog 

urbanističkog plana Radničko naselje II  ("Službeni glasnik" Općine Našice – broj 6/82, 6/87 i 

"Službeni glasnik" Općine Đurđenovac – broj 7/99 i 8/99) ( u daljnjem tekstu : Plan), sukladno 

članku 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13). 
 

1) PRAVNA OSNOVA ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE PLANA 

 

Članak 2. 
 

Stavljanje izvan snage Plana izrađuje se u skladu s odredbama članka 86. i 113. Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.). 

 

2) RAZLOZI ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE PLANA 
 

Članak 3. 

 

Provedbeni urbanistički plan Radničko naselje II izrađen je 1982.. godine , a izmjene i dopune 

izrađene su 1987. i 1999. godine. 

U međuvremenu su doneseni planovi šireg područja: Prostorni plan uređenja Općine Đurđenovac 

("Službeni glasnik" Općine Đurđenovac – broj 8/06 i 6/12). 
 

Članak 4. 

 

Razlozi za stavljanje  Plana izvan snage su sljedeći: 

- Nakon izrade Provedbenog urbanističkog plana Radničko naselje II stupio je na 

snagu i Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13), s kojim, u 

velikom dijelu, Plan nije usuglašen. 

- Plan nije usklađen s Prostornim planom uređenja općine Đurđenovac (PPUO) - 

''Službeni glasnik'' Općine Đurđenovac 8/06, 6/12  

- Plan je neprovodiv u mnogim svojim dijelovima, te s obzirom na promjene načina 

korištenja prostora i potrebe naselja, predstavlja prepreku razvoju gospodarstva. 

 

 

3) OBUHVAT  PLANA 
 

Članak 5. 
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Obuhvat Plana je 24,83 ha  obuhvaćen je dio građevinskog područja naselja Đurđenovac. Granice 

obuhvata određene su u grafičkom dijelu Plana   ("Službeni glasnik" Općine Našice – broj 6/82, 

6/87 i "Službeni glasnik" Općine Đurđenovac – broj 7/99 i 8/99). 

 

4) OCJENA STANJA U OBUHVATU  PLANA 
 

Članak 6. 

 

Plan nije usklađen s Prostornim planom uređenja općine Đurđenovac (PPUO) - ''Službeni glasnik'' 

Općine Đurđenovac 8/06, 6/12. 

Plan je neprovodiv u mnogim svojim dijelovima, te s obzirom na promjene načina korištenja prostora i 

potrebe naselja, u nekim svojim dijelovima predstavlja prepreku razvoju gospodarstva. 

 

5) CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA  
 

Članak 7. 

 

Stavljanjem izvan snage Plana bit će omogućena realizacija planiranih  sadržaja,  sukladno Plan nije 

usklađen s Prostornom planu uređenja općine Đurđenovac (PPUO) - ''Službeni glasnik'' Općine 

Đurđenovac 8/06, 6/12  

 

6) POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA  
 

Članak 8. 

 

Za potrebe stavljanja izvan snage Plana nije potrebna izrada stručnih podloga nego će se  koristiti  sam 

Plan. 

 

Stručna rješenja se ne pribavljaju, već se koristi Provedbeni urbanistički plan Radničko naselje II  

("Službeni glasnik" Općine Našice – broj 6/82, 6/87 i "Službeni glasnik" Općine Đurđenovac – broj 

7/99 i 8/99). 

 

7) NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 
 

Članak 9. 

 

Za stavljanje izvan snage Plana,  koristiti će se kartografske podloge Provedbenog urbanističkog plana 

Radničko naselje II  ("Službeni glasnik" Općine Našice – broj 6/82, 6/87 i "Službeni glasnik" Općine 

Đurđenovac – broj 7/99 i 8/99). 

 

8) POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA I DRUGIH SUDIONIKA KOJI TREBAJU 

SUDJELOVATI U STAVLJANJU  IZVAN SNAGE PLANA 
 

 

 

 

Članak 10. 

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koji daju zahtjeve, očitovanja, odnosno 

suglasnosti  za stavljanje  izvan snage Plana, iz područja svog djelovanja, te drugih sudionika koji će 

sudjelovati u stavljanju izvan snage Plana, je sljedeći:  
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1. MINISTARSTVO ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 

Zagreb, 10000 ZAGREB  

2. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Osijeku, 

Kuhačeva 27, 31000 OSIJEK 

3. MINISTARSTVO OBRANE, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra 

Krešimira IV, 10000 ZAGREB 

4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ul. Grada 

Vukovara 78, 10000 ZAGREB 

5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Trg kralja 

P.Krešimira IV br. 1, 10 000 ZAGREB 

6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,  Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 

10000 ZAGREB 

7. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO - 

BARANJASKA , Inspekcija zaštite od požara, eksploziva i vatrogastva, Prolaz kod Snježne Gospe 2, 

31000 OSIJEK 

8. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko baranjske županije, Ribarska 1/II, 31000 

OSIJEK 

9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje , PU Osijek, Ribarska 1, 31000 OSIJEK 

10. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, Jurišićeva 13, 10000 

ZAGREB 

11. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje,zaštitu okoliša i prirode, Ribarska 

1/II , 31000 OSIJEK  

12. OSJEČKO – BARANJSKA  ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša, Pejačevićev trg 7, 31 500 Našice 

13. Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, Osijek 

Vijenac I. Meštrovića 14e, 31000 Osijek 

14. Hrvatske ceste d.o.o., Odjel za studije i projekte,  Vončinina 3, 10000 ZAGREB 

15. Hrvatske željeznice-Razvoj i investicije, Zagreb 

16. HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, 31000 OSIJEK 

17. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Služba za razvoj i investicije, 

Odjel za razvoj mreža, Šetalište k. F. Šepera 1a, 31000 OSIJEK 

18. HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Šetalište kardinala F. Šepera 

1A, 31000  OSIJEK 

19. ''PLINACRO'',d.o.o., Zagreb 

20. ''PLINODOM'', Đurđenovac 

21. Hrvatske vode, Zagreb-VGO za vodno područje sliva Drave i Dunava,  VGI ''VUKA'' Osijek 

Splavarska 2a, 31000  OSIJEK 

22. ''RAD'',d.o.o., Đurđenovac 

 

Članak 11. 
 

Rok za dostavu očitovanja, odnosno suglasnosti  za stavljanje izvan snage Plana  ili zahtjeve za 

preispitivanje Odluke  o stavljanju izvan snage Plana, je 15 dana od dana dostave ove Odluke.  

U slučaju da tijela i osobe  iz članka 9. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u 

prethodnom stavku, smatrat će se da ih nemaju. 

 

Članak 12. 
 

U skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), tijela i osobe 

iz članka 9. ove Odluke moraju u svojim zahtjevima navesti važeće propise i njihove odredbe, te druge 

stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve.  



5 

 

Ako to ne učine, nositelj izrade nije dužan poštivati takve zahtjeve.  

U tom slučaju je nositelj izrade Plana dužan posebno obrazložiti nepoštivanje zahtjeva. 

 

Članak 13. 
 

Tijela i osobe iz članka 9. ove Odluke dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez 

naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za 

stavljanje izvan snage Plana. 

 

 

9) PLANIRANI ROKOVI VEZANI UZ PROVEDBU POSTUPKA STAVLJANJA  

IZVAN SNAGE PLANA 

 

Članak 14. 
 

Rok za dostavu očitovanja, odnosno suglasnosti  za stavljanje izvan snage Plana  ili zahtjeve za 

preispitivanje Odluke  o stavljanju izvan snage Plana - 15 dana od dana dostave Odluke.  

Nacrt prijedloga stavljanja izvan snage Plana – 30 dana od primitka zahtjeva tijela i osoba određenih 

posebnim propisima, sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 

153/13.), uz pretpostavku da se zbog navedenih zahtjeva neće u većoj mjeri povećati količina 

predviđenih radova.  

Trajanje Javne rasprave s javnim uvidom – 8 dana. 

Rok za pripremu Izvješće o javnoj raspravi – 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i 

primjedbi, odnosno mišljenja sudionika u javnoj raspravi 

Nacrt konačnog prijedloga stavljanja izvan snage Plana – 25 dana od izrade Izvješća o javnoj raspravi. 

 

Rokovi za provedbu pojedinih faza stavljanja izvan snage Plana utvrđeni ovom Odlukom mogu se 

korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom. 

 

10) IZVORI FINANCIRANJA  STAVLJANJA IZVAN SNAGE PLANA 
 

Članak 15. 
  

Izvor financiranja  je proračun Općine Đurđenovac. 

 

 

11) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 16. 
 

U vrijeme stavljanja izvan snage Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u 

prostoru, odnosno građenje. 

 

Članak 17. 
 

 Sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju ova Odluka dostavlja se: 

- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj  

- tijelima i osobama iz članka 9. ove Odluke zajedno sa pozivom za dostavu zahtjeva iz članka 90. 

Zakona o prostornom uređenju . 

 

Članak 18. 
 

 Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurđenovac. 
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Članak 19. 

Nositelj izrade po objavi odluke o izradi prostornog plana obavještava javnost o izradi prostornog 

plana na: 

1. mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave  

2. mrežnoj stranici područne (regionalne) samouprave  

3. kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj. 

Članak 20. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Đurđenovac“. 

 

 

 
KLASA:350-02/15-01/5 

URBROJ:2149/02-01-15-2 

Đurđenovac,  13. ožujka 2015. 
 PREDSJEDNICA 

         OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

            Ana Magaš, prof., v. r. 

 

                 

 

2. Temeljem članka 32. Odluke o priznanjima Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik Općine 

Đurđenovac", broj  6/05. i 1/09.) i članka 29. Statuta Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik Općine 

Đurđenovac", broj  6/13., 2/14. i 6/14.) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac, na 13. sjednici održanoj 

13. ožujka 2015. godine,  proglašava 

 

 

ODLUKU o dodjeli 

priznanja Općine Đurđenovac 

 

 

Članak 1. 

 

Dodjeljuju se priznanja Općine Đurđenovac kako slijedi : 

 

1. „Nagrada za izuzetna ostvarenja“ Ivanu Cinkušu, K. P. Krešimira IV. 31, Đurđenovac za 

dobrovoljno davanje krvi 78 puta sa kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti mnoge 

živote. 

 

Visina novčanog iznosa Nagrade iznosi 500,00 kuna. 

 

2."Povelja humanosti" Ivanu Abičiću, Taninska 15,  iz Đurđenovca za dobrovoljno davanje krvi  više 

od 50 puta a sa kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti mnoge živote. 

 

3."Povelja humanosti" Draganu Gašparoviću, Kardinala A. Stepinca 13,  iz Đurđenovca, za 

dobrovoljno davanje krvi više od 50 puta a sa kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti 

mnoge živote. 
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4."Povelja humanosti“ Mirku Vuk, Braće Radića 26  iz Našičko Novog Sela, za dobrovoljno davanje 

krvi više od 50 puta a sa kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti mnoge živote. 

 

5."Povelja humanosti“  Damiru Borbašu, Kolodvorska 27 iz Đurđenovca, za dobrovoljno davanje krvi 

više od 50 puta a sa kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti mnoge živote. 

 

6. "Povelja humanosti“ Krunoslavu Horvatu, Ivana Meštrovića 69 iz Đurđenovca , za dobrovoljno 

davanje krvi više od 50 puta a sa kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti mnoge živote. 

 

7. "Povelja humanosti“ Ivici Kardošu, Ljudevita Gaja 53 iz Beljevine, za dobrovoljno davanje krvi 

više od 50 puta a sa kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti mnoge živote. 

 

8. "Povelja humanosti“ Stjepanu Mezaku, Šumska 17c iz Beljevine, za dobrovoljno davanje krvi više 

od 50 puta a sa kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti mnoge živote. 

 

 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku 

Općine Đurđenovac“. 

 

 

 

KLASA:061-01/15-01/1 

URBROJ:2149/02-01-15-2 

Đurđenovac, 13. ožujka 2015. 

           

 

            PREDSJEDNICA 

         OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                                                  Ana Magaš, prof., v. r. 

 

 

 
3.  Temeljem članka 11. stavak 4. Zakona o otpadu („Narodne novine", broj 178/04., 153/05., 

111/06., 110/07., 60/08. i 87/09.), članka  16. i 29.   Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik 

Općine Đurđenovac”,  broj 6/13., 2/14. i 6/14.)  Općinsko vijeće Općine Đurđenovac,   na  13.  

sjednici održanoj 13. ožujka 2015. godine, donijelo je 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

povodom razmatranja Izvješća o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom  

Općine Đurđenovac za razdoblje 

2007. - 2015. godine u 2014. godini 

 

 

 

1.  Općinsko Vijeće Općine Đurđenovac prihvaća Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Đurđenovac za razdoblje 2007. - 2015. godine u 2014. godini, pripremljeno u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurđenovac, Odsjeku za gospodarstvo, gospodarenje 
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prostorom, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove Općine Đurđenovac. 

 

 2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine Đurđenovac“. 

 

 

 

KLASA:351-01/15-01/3 

URBROJ:2149/02-01-15-2 

Đurđenovac, 13. ožujka 2015. 

                                                                                      

                                                             

 

                                                                                        PREDSJEDNICA  

                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                       Ana Magaš,  prof., v. r. 

 

 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

 OPĆINE ĐURĐENOVAC ZA 2014.  GODINU 

 

 Plan gospodarenja otpadom Općine Đurđenovac za razdoblje 2007. -2015. godine donijelo je 

Općinsko Vijeće Općine Đurđenovac na 29. sjednici 22. prosinca 2008. god. («Službeni glasnik 

Općine» br.06/08.). 

 

U gospodarenju otpadom općina ima sljedeće zakonske obveze: 

 

- osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje otpadom, osim za opasni otpad, 

- prostornim planom utvrditi lokacije za gradnju građevina namijenjenih skladištenju, oporabi 

i zbrinjavanju otpada  

- donositi godišnja izvješća o provedbi Plana s naglaskom na izvršenje utvrđenih obveza i 

učinkovitost poduzetih mjera. 

 

 

1. Obuhvaćenost stanovništva organiziranim skupljanjem i odvozom otpada 

 

Otpad se odvozi s područja svih naselja općine Đurđenovac: Đurđenovac, Bokšić. Bokšić Lug, 

Beljevina, Kolokočevci, Našičko Novo Selo, Pribiševci, Šaptinovci, Gabrilovac, Krčevina, Ličko 

Novo Selo, Lipine, Sušine i Teodorovac. Broj stanovnika obuhvaćen za odlaganje otpada na 

odlagalištu je prema popisu stanovnika iz 2011. god. 6750. (100%). 

 

 

2. Način gospodarenja otpadom 

 

 Poslove skupljanja komunalnog i glomaznog otpada na području Općine Đurđenovac i 

odlaganja istog na odlagalište obavlja komunalno društvo Rad d.o.o. Đurđenovac za komunalne 

djelatnosti . Osnivač društva je Općina Đurđenovac. 

 

  Komunalni otpad se odvozi specijaliziranim kamionom sa hidrauličnim hvataljkama za 

prihvat i pražnjenje kanti i kontejnera, a glomazni traktorima s prikolicama. Komunalni otpad se 

prikuplja jednom tjedno, a glomazni prema potrebi, obračunska jedinica je kanta 120 litara. 

 

 Otpad se odlaže na odlagalište «Pepelane» u Našicama sukladno Ugovoru o odlaganju 
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komunalnog i glomaznog otpada sklopljenog između Rada d.o.o. Đurđenovac i Našičkog vodovoda 

d.o.o. Našice.  U 2014. god. ukupno je skupljeno i odloženo na odlagalištu 1058 tona komunalnog, 

odnosno 20 tona glomaznog otpada.  

 

 

3. Prikaz stanja odlagališta otpada 

 

 Plan sanacije odlagališta « Đurđenovac» je izrađen. Dana 08.04.2005. godine potpisan je 

Ugovor između Općine Đurđenovac i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o korištenju 

sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta. U 

Ugovoru je definirano da će Fond sudjelovati u programu sanacije sa 55% sredstava, a Općina 

Đurđenovac s 45% a  temeljem "Okvirnog plana sanacije odlagališta otpada kod Đurđenovca" iz 

listopada 2004. godine gdje je bila predviđena sanacija odlagališta komunalnog otpada sa nastavkom 

rada do njegovog zatvaranja te procjenjeni troškovnik sanacije u iznosu od 8.269.152,00 kuna. 

Po potpisu osnovnog Ugovora Općini Đurđenovac su isplaćena sredstva financijske pomoći na ime 

planiranih troškova za istražne radove, izradu Plana sanacije i izrade Studije utjecaja na okoliš. 

Prema izrađenom Planu sanacije predložena su dva načina snancije odlagališta. 

 

a ) Zatvaranje postojećeg odlagališta "In situ" ( tako je bilo predviđeno "Okvirnim planom 

sanacijeodlagališta otpada kod Đurđenovca" iz listopada 2004. godine). 

b ) Iskop, razvrstavanje, odvod i odlaganje otpada na drugo odlagalište. 

 

Prema Planu sanacije odabran je prijedlog b ) Iskop kompletnog otpada i prebacivanje na odlagalište 

otpada u Našicama. 

Ovaj način sanacije je odabran prema Odluci tadašnjeg načelnika Općine Đurđenovac od dana 28. 

srpnja 2006. godine ( KLASA:351-01/04-01/02, URBROJ:2149/02-01-06-32 ) u kojoj stoji:  

" Okvirni plan sanacije odlagališta otpada kod Đurđenovca iz listopada 2004. godine gdje se navodi 

zatvaranje odlagališta nakon sanacije, mijenja se na način da se izvodi novi Plan sanacije odlagališta sa 

preseljenjem otpada na drugu deponiju u Našicama i sortiranje građevniskog i glomaznog otpada i 

mogučnošću da na tom prostoru bude pretovarna stanica sukladno Srategiji gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske (NN 130/05 ), budućem planu županije Osječko-baranjske po gospodarenju 

otpadom te s Prostornim planom uređenja Općine Đurđenovac, temeljem dogovora Općine 

Đurđenovac i tvrtke Dvokut-ecro d.o.o. Zagreb, a ukoliko ne mijenja prvobitni Ugovor o 

sufinanciranju sanacije odlagališta otpada sklopljenim s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost Zagreb". 

Budući da je varijanta sanacije a ) Zatvaranje postojećeg odlagališta "In situ" ( tako je bilo predviđeno 

"Okvirnim planom sanacije odlagališta otpada kod Đurđenovca" iz listopada 2004. godine) zamjenjena 

varijantom b ) i kompletna dokumentacija je bila izrađena u tom smjeru tj. preseljenju otpada na 

deponiju u Našice te je u dokumentaciji navedeno da je u planu potpisivanje sporazuma s Gradom 

Našice o mogućnostima prebacivanja otpada. 

Izrađeni su slijedeći dokumenti 

- Istražni radovi  

- Plan sanacije odlagališta 

- Elaborat zaštite okoliša 

 

Grad Našice nikada nije dao suglasnost za preseljenje deponije u Našice niti je ikada potpisan bilo 

kakav sporazum te se jednostavno nije moglo pristupiti sanaciji, a izrađena dokumentacija kao takva je 

postala neupotrebljiva. 

Općina Đurđenovac je od tvrtke Dvokut-ecro d.o.o. Zagreb zatražila izmjenu postojeće dokumentacije 

na način da se ista prilagodi sanaciji "In situ"  te da se pribavi lokacijska dozvola, po već ranije 

ugovorenoj cijeni i eventualnim minimalnim troškovima. 

Izrađeno je tehničko rješenje o uzorkovanju i analizama vode iz piezometara i vodotoka sa odlagališta 

kao i analitičko izvješće uzoraka tla na odlagalištu radi daljnje izrade projektne dokumentacije. 

S obzirom da Općina Đurđenovac nije postigla takav sporazum sa trvtkom Dvokut -eckro d.o.o. 

Zagreb mora  započeti postupak javne nabave za izradu dokumentacije kojom će se pribaviti lokacijska 
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dozvola i osigurati sredstva za financiranje iste.  

 

Zbog problema oko realizacije Ugovora ugovora između Fonda i Općine Đurđenovac u tehničkom i 

financijskom dijelu, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pisanim putem se obratio Općini 

Đurđenovac u svezi sanacije odlagališta i očitovanja Općine da li prihvaća program sanacije koji bi bio 

realiziran uz pomoć strukturnih instrumenata EU i da bi se stavio na listu projekata. Po prijedlogu 

Fonda Općina Đurđenovac je prihvatila projekt sanacije kako je gore navedeno.  

Sukladno prijedlogu o financiranju EU, Općina je sa Fondom za zaštitu okoliša sklopila Ugovor o 

neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za 

prijavu projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Teodorovac“ na sufinanciranje iz EU 

Kohezijskog fonda davanjem pomoći. 

 

Zbog pojave požara na odlagalištu, dana 18.01.2010. potpisan je Ugovor o pružanju vatrogasnih 

usluga između DVD –a Šaptinovci i društva Rad d.o.o. gdje je ugovoreno da će pružatelj usluge : 

- u dogovoru s naručiteljem kontrolirati i nadzirati odlagalište u smislu protupožarne i 

preventivne zaštite 

- kontrole vršiti vatrogasnim vozilom koji je opskrbljen vodom za gašenje požara 

- u razdobljima povećanih temperatura povećati broj dnevnih kontrola i nadzora ovisno o 

potrebama 

- gasiti svaki požar u najkraćem mogućem roku 

- odazvati se na svaki poziv na intervenciju u najkraćem mogućem roku 

U 2014. godini nije bilo požara na odlagalištu. 

 Provođenje mjera deratizacije  se radi prema Planu provedbe mjera deratizacije odlagališta 

smeća izrađenog kod Ibis usluge d.o.o. Ribnjak. Deratizacija se provodi postavljanjem mamaka u 

skladu s Pravilnikom o načinu provođenja obveznih DDD mjera (NN 35/07) četiri puta godišnje.   

 

 

 

KLASA: 351-01/15-01/3 

URBROJ: 2149/02-01-15-2 

Đurđenovac,  13. ožujka 2015. 

 

                                                                                      

                                                             

 

                                                                                        PREDSJEDNICA  

                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

              Ana Magaš, prof., v. r. 

 

 
 

 

 

4. Temeljem članka  29.   Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“,  

broj 6/13.,  2/14. i 6/14.) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac,   na  13.  sjednici održanoj 13. ožujka  

2015.  godine, donijelo je 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K   

povodom razmatranja Informacije o stanju 

sigurnosti na području Općine Đurđenovac 

za 2014. godinu 
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- Usvaja se Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Đurđenovac za razdoblje 1. 

siječnja do 31. prosinca 2014. godine. 

 

2.    Ovaj Zaključak bit će  objavljen u „Službenom glasniku Općine Đurđenovac“. 

 

 

 

KLASA:210-01/14-01/1 

URBROJ:2149/02-01-15-14 

Đurđenovac,  13. ožujka 2015. 

 

 

 

         PREDSJEDNICA 

                OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                          Ana Magaš, prof., v. r. 

 

 

 

5. Temeljem članka  29.   Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“,  

broj 6/13., 2/14. i 6/14.) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac,  na  13.  sjednici održanoj 13. ožujka 

2015.  godine, donijelo je 

 

 

 
ZAKLJUČAK 

povodom razmatranja Izvješća o radu  

i Financijskog izvješća Hrvatske knjižnice 

 i čitaonice Đurđenovac za 2014. godinu 

 

 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske knjižnice i čitaonice 

Đurđenovac za 2014. godinu. 

 

2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine Đurđenovac“. 

 

 

 

KLASA:612-04/15-01/1 

URBROJ:2149/02-01-15-3 

Đurđenovac, 13. ožujka  2015. 

 

 

           PREDSJEDNICA  

                  OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                   Ana Magaš, prof., v. r. 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

 

1. Na temelju članka 48.st.1.t.6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

19/13)  te članka 36.st.3.t.9.  Statuta Općine Đurđenovac ( „Službeni glasnik Općine Đurđenovac“ broj 

6/13., 2/14.  i 6/14. )   načelnik Općine Đurđenovac donosi 

 

 

O D L U K U 

o imenovanju predstavnika Općine Đurđenovac u skupštinu društva  

PODUZETNIČKI CENTAR OPĆINE ĐURĐENOVAC VILA d.o.o. 

 

 

I. 

 

U Skupštinu društva PODUZETNIČKI CENTAR OPĆINE ĐURĐENOVAC VILA d.o.o., 

Đurđenovac, OIB:16575670642  kao predstavnik Općine Đurđenovac imenuje se: 

 

- Hrvoje Topalović iz Đurđenovca, Kardinala Alojzija Stepinca 15, OIB:92597281171. 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Đurđenovac“. 

 

KLASA:021-04/15-01/1 

URBROJ:2149/02-02-15-1 

Đurđenovac, 10. siječnja 2015.g. 

 

 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r. 

 

 

2. Na temelju članka 36. Statuta Općine Đurđenovac ( „Službeni glasnik Općine Đurđenovac“,  

broj  6/13., 2/14. i 6/14.) općinski načelnik  donosi  

 

 

 

ODLUKU  

o imenovanju voditelja projekta 

 

 

I. 

 

 Za voditelja projekata nominiranih putem poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekata 

u 2015. godini prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice“ imenuje se : 

 

 Tomislav Majsterić,voditelj Odsjeka za gospodarstvo,gospodarenje 

prostorom,graditeljstvo,urbanizam i stambene i komunalne poslove. 
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II. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku 

Općine Đurđenovac“ 

 

 

KLASA:022-05/15-01/4 

URBROJ:2149/02-02-15-1 

Đurđenovac, 17. veljače 2015. 

 

           OPĆINSKI NAČELNIK 

 

       Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r. 
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Izdaje: Općina Đurđenovac – Odgovorni urednici: Hrvoje Topalović, dipl.iur. i Tomislav Majsterić, 

dipl.iur. - Redakcija i uprava: Jedinstveni upravni odjel Općine Đurđenovac, Odsjek za općinsku 

samoupravu i upravu, Kralja Zvonimira 1,  Đurđenovac, telefon (031) 602-018. 

Cijena pojedinog broja je 12,00 kn, a godišnja pretplata 120,00 kn. Pretplata se vrši uplatom na račun 

broj: HR59 2340 0091 8106 0000 3 (Proračun Općine Đurđenovac) s pozivom na broj 67 7706-OIB 

poduzeća ili 68 7706-OIB  s naznakom «Za Službeni glasnik Općine Đurđenovac». 

 

********************************************************************************** 

 


