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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA – OBJAVA ISPRAVLJENIH AKATA

83.
Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine",
broj 6/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 29. Statuta Općine Đurđenovac
("Službeni glasnik Općine Đurđenovac", broj 6/13, 2/14 i 6/14) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac
na 3. sjednici održanoj dana 9. studenoga 2017. godine donijelo je,

ODLUKU
o III. izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti
na području Općine Đurđenovac
Članak 1.
U Odluci o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Đurđenovac
(„Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, br. 5/09, 8/13, 2/14) u članku 2. stavak 1. briše se točka
17. dezinsekcija i deratizacija te dosadašnja točka 18. postaje točka 17.
Članak 2.
U članku 10. stavak 1. točka 2. se briše.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Đurđenovac“.
KLASA : 363-02/17-01/3
URBROJ:2149/02-01-17-2
Đurđenovac, 9. studenoga 2017.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Abičić, dipl. ing., v. r.

84.
Temeljem članka 17. stavka 1. podstvka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne
novine", br. 82/15.) i članka 29. Statuta Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik Općine Đurđenovac",
br. 6/13., 2/14. i 6/14, Općinsko vijeće Općine Đurđenovac na 3. sjednici održanoj 9. studenoga 2017.
godine donijelo je

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Đurđenovac
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Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Đurđenovac.
Članak 2.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Đurđenovac su:
1. Komunalno poduzeće "Rad" d.o.o. Đurđenovac, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 31511 Đurđenovac,
2. Vodorad d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju,Trg dr. Franje Tuđmana 6,3 1511 Đurđenovac
3. PROWOOD d.o.o.,Trg dr.Franje Tuđmana 1, 31511 Đurđenovac
4. FENIKS DRVO d.o.o. Trg dr. Franje Tuđmana 1, 31511 Đurđenovac
5.Vatrogasna zajednica Općine Đurđenovac zajedno sa svim članicama (DVD-ovi sa područja Općine
Đurđenovac).
Članak 3.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Đurđenovac su one pravne osobe
koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji
nositelji tih djelatnosti na području Općine Đurđenovac.
Članak 4.
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite općine
Đurđenovac.
Članak 5.
Pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana zaštite i
spašavanja te Plana civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju
provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 6.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
općine Đurđenovac u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i
aktivnosti.
Članak 7.
Po jedan primjerak (kopija) ove Odluke dostavit će se svakoj pravnoj osobi navedenoj u ovoj
Odluci i DUZS –u -Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Osijek .
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Đurđenovac".
Članak 9.
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Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite Općine Đurđenovac, KLASA: 810-01/15-01/11, URBROJ: 2149/0201-15-2 ( Službeni glasnik Općine Đurđenovac br. 6/15) donijeta od strane Općinskog vijeća dana 21.
prosinca 2015. godine.

KLASA: 810-01/17-01/14
URBROJ:2149/02-01-17-4
Đurđenovac, 9. studenoga 2017.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Abičić, dipl. ing., v. r.

85.
Temeljem članka 67. stavak 3. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 153/09.,
63/11.,130/11., 56/13. i 14/14.) i članka 29. Statuta Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik Općine
Đurđenovac", broj 2/13.), po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda, Općinsko vijeće Općine
Đurđenovac na 3. sjednici, održanoj 9. studenoga 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o odvodnji otpadnih voda na području
Općine Đurđenovac

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Odredbe ove Odluke odnose se na odvodnju otpadnih voda Općine Đurđenovac i to:
-

aglomeraciju Đurđenovac koja obuhvaća naselja: Đurđenovac, Beljevinu, Krčevinu,
Gabrilovac, Ličko Novo Selo, Našičko Novo Selo, Pribiševce, Sušine i Teodorovac,
podsustav Šaptinovci koji obuhvaća naselja Bokšić i Šaptinovci ili sustav individualne
odvodnje naselja Bokšić i Šaptinovci (pomoću sabirnih i septičkih jama),
sustav individualne odvodnje (pomoću sabirnih i septičkih jama) u naseljima Klokočevci,
Bokšić Lug i Lipine

Obuhvat zahvata Aglomeracije Đurđenovac u prostoru je određen izrađenom Studijom
izvodljivosti za „Razvoj vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđenovac“,
koju je izradila zajednica ponuditelja koju čine tvrtke I D T - inženjering d.o.o., Kralja Petra Svačića
16, 31000 Osijek; PROVOD – inženýrská společnost“ s.r.o., V Podhájí 226/28, Bukov, 400 01 Ústí
nad Labem, Češka Republika; Prongrad biro d.o.o., Vrisnička 16, 10000 Zagreb, Eurovision, d.o.o.
Savska 102, 10000 Zagreb i IPSA institut d.o.o., Put života bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina .
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Ova Odluka uređuje način odvodnje otpadnih voda, način odvodnje onečišćenih oborinskih
voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje, uvjete ispuštanja otpadnih voda na područjima na
kojima je i na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje, mjesto ispuštanja otpadnih voda iz sustava
javne odvodnje u tijelo površinskih voda, granične vrijednosti emisija otpadnih voda koje nisu
tehnološke u građevine javne odvodnje, sabirne i septičke jame, nadležnosti održavanja sustava javne
odvodnje, uvjeti održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, održavanja i
pražnjenja sabirnih i septičkih jama, te obveza priključenja na građevine javne odvodnje sukladno
odluci o priključenju i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.
Članak 2.
Javna odvodnja je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za
pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u površinske vode, obrade mulja
koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne
odvodnje, upravljanje tim građevinama, te crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.
Djelatnost javne odvodnje na području aglomeracije iz prethodnog članka obavljat će javni
isporučitelj vodne usluge (Nastavno: Isporučitelj vodne usluge).
Članak 3.
U sustav javne odvodnje ispuštaju se otpadne vode, kako slijedi:
a) Komunalne otpadne vode:
-sanitarne otpadne vode,
-oborinske vode i
-otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s tehnološkim otpadnim vodama
i/ili oborinskim vodama određene aglomeracije.
b)Tehnološke otpadne vode koje nastaju u tehnološkim postupcima i ispuštaju se iz
industrijskih objekata za obavljanje bilo kakve gospodarske djelatnosti, osim sanitarnih otpadnih
voda i oborinskih onečišćenih voda.

II.

SUSTAV ODVODNJE
Članak 4.

Otpadne vode odvode se:
-sustavom javne odvodnje s privremenim ispustom u potok Bukvik do izgradnje ispusta pročišćenih
otpadnih voda u potok Bukvik za aglomeraciju Đurđenovac koji prema načinu odvodnje može biti
mješoviti i razdjelni
-sustavom unutarnje odvodnje
-sustavom oborinske odvodnje.
U aglomeraciji Đurđenovac, sustav javne odvodnje je predviđen u naseljima Đurđenovac,
Beljevina, Krčevina, Gabrilovac, Ličko Novo Selo, Našičko Novo Selo, Pribiševci i Sušine, dok je za
naselje Teodorovac predviđen individualni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda ( pomoću
sabirnih i septičkih jama ).
Mješovitim sustavom javne odvodnje odvode se zajedno sve otpadne vode iz
članka 3. ove Odluke.
Razdjelni sustav javne odvodnje je sustav kod kojeg se oborinske vode odvode sustavom
oborinske odvodnje, odvojeno od sustava odvodnje ostalih otpadnih voda.
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Članak 5.
Sustav javne odvodnje sastoji se od slijedećih građevina i uređaja:
-kolektora,
-sekundarne mreže,
-precrpne stanice,
-uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s ispusnom građevinom
-uređaja za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanje otpadnih voda
-drugih građevina pripadajućih navedenim građevinama.
Članak 6.
Sustav unutarnje odvodnje u vlasništvu je vlasnika nekretnine.
Sustav unutarnji odvodnje korisnika sačinjavaju: instalacije i objekti za sakupljanje otpadnih i
oborinskih voda iz objekata i s katastarskih čestica - nekretnina, kontrolno okno i priključak.
Sastavni dio sustava unutarnje odvodnje je i uređaj za prethodno pročišćavanje, ako je
potrebna obrada tehnoloških otpadnih voda u skladu sa zahtjevima za ispuštanje tehnoloških otpadnih
voda u sustav javne odvodnje.
Članak 7.
Pravne i fizičke osobe, korisnici sustava javne odvodnje dužne su priključiti svoje građevine
na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju i općim i tehničkim uvjetima isporuke
vodnih usluga jedinice lokalne samouprave na čijim se području nalazi građevina.
Odluke o priključenju donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave iz članka
1.stavak 1.ove Odluke na prijedlog Isporučitelja vodne usluge.
Članak 8.
Oborinske onečišćene vode su otpadne vode koje nastaju oborinskim ispiranjem površina
prometnica, parkirališta ili drugih manipulativnih površina, postupno otapajući one čišćenja na
navedenim površinama te utječu u sustave javne odvodnje ili izravno u površinske vode.
Oborinske onečišćene vode s uređenih javnih površina, izgrađenog i neizgrađenog
građevinskog zemljišta, zelenih površina, prometnica te drenažne vode, odvodit će se:
- sustavom javne odvodnje otpadnih voda kod mješovitog načina odvodnje,
- sustavom oborinske odvodnje kod razdjelnog načina odvodnje.
Članak 9.
Sustav oborinske odvodnje može biti riješen zatvorenim ili otvorenim kanalima.
Oborinske vode s prometnih i manipulativnih površina koje mogu biti onečišćene pročišćavaju
se u odgovarajućim uređajima (pjeskolovi, taložnice, odjeljivaći masnoća) te ispuštaju u sustav
oborinske odvodnje odnosno površinske vode.
Članak 10.
Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada poslovnih i drugih prostora grade i
održavaju njihovi vlasnici.
Građevine oborinske odvodnje s javnih površina i iz građevina iz prethodnog stavka koje se na
njih moraju priključiti, u građevinskim područjima grade i održavaju jedinice lokalne samouprave, a
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mogu njihova gradnja i/ili održavanje može se ustupiti Isporučitelju vodne usluge.
Kanale oborinske odvodnje s prometnica koje su izgrađene na cestovnom ili željezničkom
zemljištu, održavaju osobe koje su posebnim propisima određene za gospodarenje prometnicom,
ukoliko posebnim propisom nije drugačije određeno.

III.

UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA
Članak 11.

Otpadne vode koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje i otpadne vode koje se spuštaju iz
sustava javne odvodnje u prirodni prijemnik, po svom sastavu moraju biti u okvirima graničnih
vrijednosti emisija otpadnih voda koje su utvrđene posebnim propisom.
Članak 12.
U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati vode i otpadne tvari kojima se narušava
projektirani hidraulički režim, stabilnost građevina, rad strojeva, tehnički nadzor i održavanje sustava
ili povećavaju troškovi odvodnje i pročišćavanja voda.
U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati naročito:
- krute i viskozne tvari, koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu prouzročiti smetnje u protoku
vode kroz cijevi ili druge smetnje u radu objekata i uređaja za odvodnju kao što su: pepeo, drozga,
slama, otpaci i strugotine metala, plastike i drva, staklo, krpe, perje, dlake, meso, životinjske utrobe,
vapneni mulj, ostaci vapna, otpad od proizvodnje piva, konzerve i ostaci destilacija, ostaci kemikalija,
boja i sl., te talozi koji nastaju pri pročišćavanju voda, cementni mulj, ostaci betona kod proizvodnje
betona, tvari koje nastaju čišćenjem i održavanjem betonara i asfaltnih baza kao i kruti otpaci hrane,
plivajuće tvari i drugo;
- kisele i alkalne, agresivne i ostale štetne tvari koje nepovoljno djeluju na materijal od kojega su
izgrađene cijevi, građevine i uređaji sustava za odvodnju; tvari koje same ili u kontaktu s drugim
tvarima mogu izazvati smetnje i opasnosti po zdravlje ili život ljudi ili spriječiti ulaz u kanale,
građevine i uređaje radi održavanja i popravka kao što su: zapaljive i eksplozivne tekućine, štetni i
otrovni plinovi neugodnog mirisa sumporovodik, sumporni dioksid, dušikovi oksidi, cijanidi, klor i
drugi),
patogene bakterije ili virusi, radioaktivne materije, ostale štetne tvari;
- vode iz rashladnih sustava koje su toplije od 40° C.
Članak 13.
Provjera sastava otpadnih voda provodi se redovitim i izvanrednim analizama.
Redovite i izvanredne analize obuhvaćaju ispitivanja fizikalnih, kemijskih, bakterioloških i
bioloških svojstava otpadnih voda, ovisno o tehnološkom procesu.
Redovito uzorkovanje i ispitivanje sastava otpadnih voda obvezne su osigurati pravne i fizičke
osobe koje su u obvezi imati vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda ili okolišnu dozvolu
prema posebnim propisima, te o tome voditi očevidnik.
Učestalost uzorkovanja ovisi o količini ispuštene otpadne vode, provodi se u rokovima
utvrđenim posebnim propisima.
Članak 14.
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Na području gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda, obvezna je izgradnja
sabirnih, odnosno septičkih jama, prema posebnim uvjetima za njihovu izgradnju i korištenje.
Vlasnici, odnosno posjednici sabirnih odnosno septičkih jama dužni su kontrolu ispravnosti,
osobito na svojstvo vodonepropusnosti, strukturnu stabilnost i funkcionalnost provoditi u rokovima
utvrđenim posebnim propisima.
Članak 15.
Sabirna, odnosno septička jama mora se ovisno o kapacitetu i dinamici punjenja redovito
prazniti.
Crpljenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih, odnosno septičkih jama obavlja Isporučitelj vodne
usluge.
Članak 16.
Pravna ili fizička osoba koja čisti sabirne i septičke jame, mora ispuštati njihov sadržaj na
mjestu koje će odrediti Isporučitelj vodne usluge.
Pravna ili fizička osoba koja čisti sabirne i septičke jame, dužna je oprati i dezinficirati mjesto
na kojem je ispustila sadržaj iz sabirnih i septičkih jama u sustav javne odvodnje te nakon dnevne
uporabe oprati i dezinficirati posebna vozila kojima se prevozi sadržaj septičkih i sabirnih jama, te
nastalu otpadnu vodu ispustiti u javni sustav za odvodnju.
Članak 17.
U sabirne i septičke jame ne smiju se ispuštati oborinske i drenažne vode.
Otpadne vode koje nisu tehnološke, a ispuštaju se u sabirne, odnosno septičke jame po svom
sastavu moraj ubiti u skladu s graničnim vrijednostima emisija koje su posebnim propisom propisane
za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u građevine javne odvodnje, sabirne i septičke jame.

IV.

ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE
Članak 18.

Isporučitelj vodne usluge dužan je održavati sustav javne odvodnje otpadnih voda i
pripadajući uređaj za pročišćavanje u skladu s vodopravnom dozvolom u stanju funkcionalne i
tehničke sposobnosti u svrhu neprekidnog obavljanja i redovite isporuke vodne usluge.
Isporučitelj vodne usluge mora građevine za javnu odvodnju otpadnih voda, osim onih
građevina koje su posebnim propisima izuzete, podvrći kontroli ispravnosti na svojstvo strukturne
stabilnosti i funkcionalnosti, kao i svojstvu vodonepropusnosti u rokovima utvrđenim posebnim
propisima.
Članak 19.
Pravne i fizičke osobe koje posjeduju biološke uređaje za pročišćavanje sanitarnih otpadnih
voda dužne su ih održavati posredstvom Isporučitelja vodne usluge ili druge osobe registrirane za
obavljanje navedene djelatnosti sukladno uvjetima i rokovima iz vodopravne dozvole te uputstvima
proizvođača za upotrebu i održavanje ovih uređaja.
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Članak 20.
Kod predviđenih obustava odvodnje otpadnih voda, Isporučitelj vodne usluge dužan je o tome
unaprijed obavijestiti korisnike sustava javne odvodnje putem sredstava javnog priopćavanja.
O dužem prekidu obavljanja djelatnosti Isporučitelj vodne usluge je dužan izvijestiti jedinice
lokalne samouprave na čijem području obavlja djelatnost javne odvodnje.
Članak 21.
Ako uslijed iznenadnog slučaja, kvara ili iz drugih razloga nastane opasnost od onečišćenja
voda, pravna, odnosno fizička osoba u vezi sa čijim je djelovanjem ili propustom takva opasnost
nastala, dužna je bez odlaganja, o tome izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje na broj 112.

V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi se sukladno zakonskim propisima.
Članak 23.

Pravna ili fizička osoba koja postupa protivno odredbama ove Odluke snosit će odgovornost
prema odredbama važećih zakonskih propisa.
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Đurđenovac“.
Članak 25.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odvodnji otpadnih voda na
području Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, broj 6/13. ).
KLASA:325-01/17-01/5
URBROJ:2149/02-01-17-2
Đurđenovac, 9. studenoga 2017.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Abičić, dipl. ing., v. r.
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