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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

 

1. Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18. i 

110/18.) te  članka  29. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik Općine Đurđenovac”, broj 

6/13., 2/14., 6/14., 1/18. i 2/18.), Općinsko  vijeće  Općine  Đurđenovac  na 10.   sjednici održanoj  5. 

ožujka 2019. godine,  donijelo je 

 

  

O D L U K U 

 o komunalnoj naknadi Općine Đurđenovac 

 

 

  

Članak  1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje komunalne naknade na području  Općine Đurđenovac, 

a  naročito: 

1. područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada 

2. koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje 

komunalna naknada 

3. koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada 

4.  rok plaćanja komunalne naknade 

5. nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju 

od plaćanja komunalne naknade 

6. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno 

oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. 

7. druga pitanja od važnosti za provedbu ove odluke. 

   

Članak  2. 

 

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture. 

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje 

održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela 

jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, 

školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te 

poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Đurđenovac, ako se time ne dovodi u 

pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture. 

 Komunalna naknada plaća se za: 

1. stambeni prostor 

2. garažni prostor 

3. poslovni prostor 

4. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti 
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5. neizgrađeno građevinsko zemljište. 

Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 1. ovoga članka koje se nalaze na području na 

kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne 

rasvjete te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i 

vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Općine Đurđenovac. 

 Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi 

unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost. 

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog 

područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja mogu 

graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji 

privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim 

građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade. 

 

Članak  3. 

 

Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz članka 2. stavka 3. ove Odluke. 

Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka plaća komunalnu naknadu: 

1. ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom 

2. ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili 

3. ako se ne može utvrditi vlasnik. 

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade 

prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom. 

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje: 

1.danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez 

uporabne dozvole 

2. danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine 

3. danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine 

4. danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove. 

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja 

komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje 

obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu 

tih podataka. 

Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz prethodnog stavka 

smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine. 

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu 

osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne 

naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze. 

 

Provjeru prijavljenih površina koje su temelj za obračun komunalne nakanade, te nove izmjere provodi 

Jedinstveni upravni odjel ili druga osoba ovlaštena od strane Općine Đurđenovac. 

U slučaju da obveznik plaćanja komunanalne naknade ne dozvoli izmjeru površina stambenog ili 

poslovnog prostora, površina će  se  utvrditi na slijedeći način: 

vanjske mjere  x  broj etaža  x  0,75. 

 

Članak  4. 

 

Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru (m²) površine nekretnine za koju se utvrđuje 

obveza plaćanja komunalne naknade, i to za: 
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1. stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan 

Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine«, br. 40/97.) 

2. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko 

zemljište po jedinici stvarne površine. 

Obveza plaćanja komunalne naknade za stambeni, poslovni ili garažni prostor počinje od prvog 

useljenja u stambeni ili poslovni prostor, odnosno od početka korištenja garažnog prostora, a za 

zemljište od dana stjecanja vlasništva. 

  

Članak  5.  

 

Visina komunalne nakande na području Općine Đurđenovac određuje se ovisno o: 

- lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina, iz članaka  10. ove Odluke 

- vrsti nekretnine iz članka  3. stavka  1. ove Odluke. 

 

Članak  6. 

 

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: 

 vrijednost boda ( B ) u kunama po m2 (u daljnjem tekstu vrijednost boda), 

 koeficijent zone ( Kz ),  

 koeficijent namjene ( Kn ), 

                           Komunalna naknada/m2  =  B x Kz x Kn 

 

Članak  7. 

 

Vrijednost boda ( B ) određuje odlukom Općinsko vijeće do kraja studenog tekuće godine za slijedeću 

kalendarsku godinu. 

Vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka jednaka je godišnjoj visini komunalne naknade po m2  

korisne površine stambenog prostora u Općini Đurđenovac. 

Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda do kraja studenog tekuće godine, za obračun 

komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja. 

 

Članak 8.  

 

Komunalna naknada plaća se u svim naseljima Općine Đurđenovac 

  

Članak  9. 

 

Ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti naselja, u Općini Đurđenovac u kojima se 

plaća komunalna naknada, svrstavaju se u slijedeće zone:           

I.   zona -   obuhvaća  naselje Đurđenovac. 

II.   zona -  obuhvaća  naselja : Beljevina, Bokšić, Gabrilovac, Klokočevci, Ličko 

                   Novo Selo, Našičko Novo Selo, Šaptinovce, Teodorovac , Pribiševci i Sušine. 

III.   zona -  obuhvaća  naselja : Bokšić Lug, Krčevina, Lipine . 

 

 

Članak  10. 

 

Utvrđuju se koeficijenti zona (Kz) za zone utvrđene člankom 10. ove Odluke kako slijedi: 

           -    I.      zonu ...................  koeficijent   1,00 

           -   II.      zonu ...................  koeficijent   0,95 

           -  III.      zonu .................. . koeficijent   0,90 

            

Članak  11.  

 

Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti nekretnine za koju se plaća komunalna naknada i iznosi za: 
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      -   stambeni prostor  ..................................................................................koeficijent     1,00 

      -   stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana….koeficijent    1,00 

      -   garažni prostor  ....................................................................................koeficijent     1,00 

      -   neizgrađeno građevno zemljište........................................................ ...koeficijent     0,05 

 

Članak  12. 

 

Koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja 

poslovne djelatnosti, ovisi o vrsti djelatnosti za koju se koristi i iznosi za: 

- poslovni prostor za proizvodnju drvnih proizvoda................koeficijent     2,62 

- poslovni prostor za ostale proizvodne djelatnosti……….....koeficijent      3,00 

- proizvodnja i prerada ruda, te opskrba i prodaja plina..........koeficijent      5,00 

-     poslovni prostor za trgovinu i ugostiteljstvo…………….koeficijent     6,00 

      -    poslovni prostor za djelatnosti: 

         bankarske, financijske, osiguranja osoba i imovine,  

 distribucije električne energije, prometa i veza,   

 benzinske crpke, kladionice, prodaja igara na sreću,   

 mjenjačnice, odvjetnici, ljekarne i javni bilježni..........koeficijent    10,00 

- građevno zemljište  koje služi u svrhu obavljanja  poslovne djelatnosti 10% od             

pripadajućeg koeficijenta. 

Za poslovni se prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja djelatnosti, u slučaju kad se 

poslovna djelatnost na obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene 

umanjuje za  50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno 

neizgrađeno građevinsko zemljište.   

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 

1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim 

naseljima i kampovima koji se nalaze na području Općine Đurđenovac. 

 

Članak  13. 

 

Obvezu plaćanja komunalne naknade na osnovu zakona i ove odluke rješenjem o komunalnoj 

nakanadi utvrđuje Jedinstveni upravni odjel Općine Đurđenovac. Rješenje se donosi po službenoj 

dužnosti u slučaju kad je Općinsko vijeće Općine Đurđenovac donijelo odluku kojom se mijenja visina 

komunalne naknade, najkasnije do      31. ožujka  za tekuću godinu. 

Rješenje se donosi i na temelju prijave o promjenama u vlasništvu odnosno korisnicima, površinama i 

namjeni prostora ili zemljišta koju izvrši sam obveznik plaćanja. 

 

 

Članak  14. 

 

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se: 

1. iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) nekretnine 

2. obračunska površina nekretnine 

3. godišnji iznos komunalne naknade 

4. mjesečni iznos komunalne naknade odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se naknada 

ne plaća mjesečno i 

5. rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade odnosno iznosa obroka komunalne 

naknade ako se naknada ne plaća mjesečno. 

 Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje 

obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine 

nekretnine. 

Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema sadržaj propisan stavkom 1. ovoga članka. 

Protiv rješenja iz prethodnog stavka može se izjaviti žalba upravnom tijelu Osječko-baranjske županije 

u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva. 
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Članak  15. 

 

Komunalnu naknadu za stambeni i garažni prostor i neizgrađeno građevno zemljište obveznici plaćaju 

tromjesečno do 15-tog dana u mjesecu iza obračunskog tromjesečja. 

Komunalnu naknadu za poslovne prostore kao i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja 

poslovne djelatnosti, obveznici plaćaju mjesečno do 15-tog dana u mjesecu za prethodni mjesec. 

Članak  16. 

 

Plaćanja komunalne naknade oslobađaju se u potpunosti nekretnine: 

- u kojima se obavlja djelatnost javnih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu  Općine 

Đurđenovac, zgrada sjedišta Općine Đurđenovac, 

- u kojima djelatnost obavljaju udruge građana iz oblasti športa, kulture i fizičke kulture, 

humanitarne i slične udruge, 

- koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje obreda, 

- koje se upotrebljava za djelatnost vatrogasnih službi, 

- građevna zemljišta na kojima su spomen obilježja, spomen područja i masovne grobnice, 

- središnje odlagalište komunalnog otpada,  

- groblja. 

Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se djelomično nakretnine u kojima obavljaju 

djelatnost javne ustanove i trgovačka društva u suvlasništvu Općine Đurđenovac, prema suvlasničkom 

udjelu Općine Đurđenovac u javnoj ustanovi, odnosno trgovačkom društvu. 

Članak  17. 

 

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor privremeno ili trajno  može se 

odobriti i to uz priložene dokaznice obveznicima kako slijedi: 

1. razvojačeni hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ako je nositelj kućanstva, a trenutno je bez  

zaposlenja, oslobađa se privremeno, dok ne stekne status zaposlenika 

2. roditelji poginulog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata oslobađaju se trajno 

3. nositelj kućanstva korisnik  stalne socijalne pomoći, uz uvjet da i ostali članovi kućanstva nemaju 

primanja, oslobađa se privremeno, na  rok od jedne godine 

4. ako nositelj kućanstva,  a i njegovi članovi nemaju nikakve prihode, oslobađa se plaćanja 

privremeno dok nositelj ili bilo koji član kućanstva ne stekne status zaposlenika,               a 

najduže na rok od jedne godine 

5. ako su oba člana kućanstva (bračni par) ili samac stariji od  65 godina, a žive sami oslobađaju se 

od plaćanja komunalne naknade  trajno 

6. druge fizičke osobe  samo po osobnom zahtjevu na temelju posebne odluke Općinskog vijeća 

Općine Đurđenovac.  

  

Članak  18. 

 

Zahtjev sa svim potrebnim dokaznicama za privremeno ili trajno oslobađanje od plaćanja komunalne 

naknade iz članka 17. ove Odluke, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurđeneovac podnosi se 

najkasnije do 28. veljače tekuće godine poštom preporučeno ili osobno. 

  

Ukoliko obveznik komunalne naknade ne dostavi dokaze u roku iz prethodnog stavka, smatrat će se da 

ne ispunjava uvjete za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. 

  

Članak  19. 

 

Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade donosi Jedinstveni upravni odjel. 

 

Članak  20. 

 

U slučaju djelomičnog ili potpunog oslobođenja od plaćanja komunalne naknade sredstva će se 

namiriti iz redovnih nenamjenskih prihoda proračuna Općine Đurđenovac.  
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Članak  21. 

 

Općinsko vijeće Općine Đurđenovac, nakon donošenja odluke o komunalnoj naknadi, za svaku 

kalendarsku godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program 

održavanja komunalne infrastrukture. 

 

Članak  22. 

 

Izvršno tijelo Općine Đurđenovac dužno je svake godine Općinskom vijeću Općine Đurđenovac 

podnijeti izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  a koje se podnosi 

istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Općine Đurđenovac. 

 

Članak  23. 

 

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluke o komunalnoj naknadi Općine Đurđenovac 

("Službeni glasnik Općine Đurđenovac", broj 5 /09., 9/18.). 

 

Članak  24. 

 

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

 

KLASA:363-03/19-01/1 

URBROJ:2149/02-01-19-2 

Đurđenovac, 5. ožujka 2019.  

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK 

                  OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

                                                                                                   Tomislav Abičić, dipl. ing., v. r. 

 

 

2.          Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18. i 

110/18.)te  članka  29. Statuta Općine Đurđenovac(“Službeni glasnik Općine Đurđenovac”,broj 6/13., 

2/14., 6/14., 1/18. i 2/18.), Općinsko  vijeće  Općine  Đurđenovac  na     10. sjednici održanoj  5. 

ožujka 2019. godine,  donijelo  je 

 

O D L U K U 

O  KOMUNALNOM  DOPRINOSU 

 

 

Članak  1. 

 

Ovom Odlukom određuje se pojam komunalnog doprinosa, utvrđuju se obveznici plaćanja 

komunalnog doprinosa, područja zona u Općini prema položajnoj pogodnosti i komunalnoj 

opremljenosti, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekta i zoni, postupak izdavanja 

rješenja i nadležna upravna tijela, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa te opći uvjeti i razlozi 

zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od 

plaćanja komunalnog doprinosa kao i izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos u kojem je 

oslobađanje odobreno. 

 

Članak  2. 
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Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na 

području cijele općine Đurđenovac i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom 

građenja ili ozakonjenja građevine. 

 

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena 

građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja 

komunalnog doprinosa.        

Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Đurđenovac koji se koristi samo za financiranje 

građenja i održavanja komunalne infrastrukture. 

 

Članak  3. 

 

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena 

građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja 

komunalnog doprinosa. 

Komunalni doprinos plaća se jednokratno. 

 

Članak  4. 

 

 Općina Đurđenovac ne plaća komunalni doprinos na svom području. 

 

 Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje: 

1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova 

2. vojnih građevina 

3. prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture 

4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova 

5. sportskih i dječjih igrališta 

6. ograda, zidova i potpornih zidova 

7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih 

kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru 

postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine 

8. spomenika. 

 

Članak  5. 

 

 

Rješenjem se može odobriti djelomično ili potpuno oslobađenje obveze plaćanja komunalnog 

doprinosa, na zahtjev obveznika ako je : 

       - objekt u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Đurđenovac, 

       -  investitor  gradnje  u   kojoj  sudjeluje  i  Općina Đurđenovac,  pod uvjetom da se iznos       

          komunalnog doprinosa ima smatrati udjelom Općine Đurđenovac u financiranju, 

       -  s  Općinom Đurđenovac  zaključio  partnerski, darovni  ili  srodan  ugovor, a u  svezi   s 

         realizacijom projekta od općinskog interesa, 

       - u drugim slučajevima koji su propisani posebnim zakonima. 

 

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka Obveznik je dužan podnijeti zajedno s prilozima kojima argumentira 

zahtjev. 

 

Članak 6. 
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U slučaju djelomičnog ili potpunog oslobađanja od obveze plaćanja komunalnog doprinosa manje 

uplaćeni iznos sredstava potrebnih za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 

4. i  5. ove Odluke osigurat će se u proračunu Općine Đurđenovac iz sredstava poreznih prihoda. 

 

Članak 7. 

 

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena 

izraženog u kubnim metrima (m³) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se 

zgrada gradi ili je izgrađena. 

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge 

tekućine s pokrovom  čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine 

koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m²) s jediničnom vrijednošću komunalnog 

doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena. 

Ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo pravilnikom pobliže propisuje način 

utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa. 

 

Članak  8. 

 

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili 

nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji 

obujam zgrade. 

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili  jednak obujmu  postojeće zgrade koja se uklanja, ne 

plaća se komunalni doprinos, a o čemu nadležno tijelo donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji 

obveza plaćanja komunalnog doprinosa. 

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za 

građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine. 

Članak  9. 

 

S obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone na 

području Općine Đurđenovac utvrđuju se ukupno 4 (četiri)  zone i to :  

          

      I.  ZONA         Obuhvaća cijelo naselje Đurđenovac. 

      II. ZONA          Obuhvaća naselja:  Beljevina, Bokšić, Gabrilovac, Klokočevci, Ličko N. 

                               Selo, Našičko N. Selo, Pribiševci i Sušine. 

      III. ZONA       Obuhvaća  naselja: Šaptinovci i Bokšić Lug, 

      IV. ZONA       Obuhvaća naselja:  Krčevine, Lipine i Teodorovac. 

 

    

 

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za   m3  svih vrsta građevina po zonama kako 

slijedi : 

 

I.   ZONA ………………………………………………………………………0,50 kn 

II.  ZONA……………………………………………………………………… 0,45 kn 
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III.ZONA……………………………………………………………………….0,40 kn 

IV.ZONA……………………………………………………………………… 0,35 kn 

 

 

 

Članak  10. 

 

         Visina komunalnog doprinosa za pojedinog obveznika obračunava se na način da se ukupna  

jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za pojedinu zonu iz članka 9. ove Odluke, pomnoži s 

ukupnim obujmom građevine koju obveznik gradi. 

           

 

Članak  11. 

 

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi upravno tijelo Općine Đurđenovac nadležno za poslove 

komunalnog gospodarstva odnosno jedinstveni upravni odjel, Odsjek nadležan za poslove 

komunalnog gospodarstva (u daljnjem tekstu: upravno tijelo) u skladu s odlukom o komunalnom 

doprinosu u postupku pokrenutom  po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke. 

Ako je Općina Đurđenovac u skladu s posebnim  zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje 

sklopila ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja 

komunalnog doprinosa, rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se i u skladu s tim ugovorom. 

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim  

se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o 

porezima i drugim javnim davanjima, ako  Zakonom nije propisano drukčije. 

 

Članak  12. 

 

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja 

o izvedenom stanju,  a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez 

građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja. 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu 

namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se 

građevina te namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole. 

Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji dostavlja se na znanje jedinici 

lokalne samouprave na čijem se području nalazi skladište odnosno građevina. 

 

Članak 13. 

 

Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži: 

1. podatke o obvezniku komunalnog doprinosa 

2. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti 

3. obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i 

4. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s 

iskazom obujma odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa. 

Ništavo je rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan stavkom 1. ovoga članka. 
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Članak  14. 

 

Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke donosi se u skladu s 

odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za 

donošenje tog rješenja. 

Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti donosi se u skladu s 

odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, 

pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o 

komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje 

gradnja može graditi bez građevinske dozvole. 

 

 

Članak  15. 

 

Upravno tijelo izmijenit će po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa 

odnosno investitora ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je izmijenjena 

građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekt na način koji utječe na obračun 

komunalnog doprinosa. 

Rješenjem o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka obračunat 

će se komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima i odrediti plaćanje odnosno povrat razlike 

komunalnog doprinosa u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu u skladu s kojom je rješenje o 

komunalnom doprinosu doneseno. 

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka 

nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat 

doprinosa. 

Članak 16. 

 

Upravno tijelo poništit će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora ovršno 

odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je građevinska dozvola odnosno drugi akt 

za građenje oglašen ništavim ili poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti investitora. 

Rješenjem o poništavanju rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka 

odredit će se i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u roku koji ne može biti dulji od dvije godine 

od dana izvršnosti rješenja. 

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka 

nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat 

doprinosa. 

 

Članak 17. 

 

Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole odnosno 

drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili građevinske dozvole 

odnosno drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora uračunava se 

kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na 

području iste jedinice lokalne samouprave, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa odnosno 

investitor. 
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Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor nema pravo na kamatu za iznos koji je uplaćen 

niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa kojim se plaća 

građenje na istom ili drugom zemljištu.           

 

Članak  18. 

 

Komunalni doprinos po rješenju iz članka 11. stavak 1. ove Odluke, obveznik je dužan uplatiti 

jednokratno u roku 15 dana od primitka rješenja. 

Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava Jedinstveni upravni odjel Općine Đurđenovac.  

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, 

dopuni,  ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja 

te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije 

nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.  

 

 

  

Prijelazne i završne odredbe 

 

Članak  19. 

 

             Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti  Odluka o komunalnom doprinosu 

(“Službeni glasnik Općine Đurđenovac”, br. 7/04. 5/05., 3/06., 3/13.). 

             Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se na temelju Odluke iz stavka 

1. ovog članka. 

              

Članak  20. 

 

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

Đurđenovac”. 

 

 

 

KLASA: 361-03/19-01/4 

URBROJ: 2149/02-01-19-2 

Đurđenovac, 5. ožujka 2019. 

 

 

 

                                                                                                     PREDSJEDNIK      

                                                                                               OPĆINSKOG  VIJEĆA: 

  

                                                                                         Tomislav Abičić, dipl. ing., v. r. 

              

 

 

3. Na temelju članka 3. i članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 2/14., 96/16. i 70/17.) i članka 29. Statuta 

Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, br. 6/13., 2/14. 6/14., 1/18. i 2/18.) 

Općinsko vijeće Općine Đurđenovac, na 10. sjednici od 5. ožujka 2019. godine donijelo je                                                       

                                                                                                                    

      

                               ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE   

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje  

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Đurđenovac u 2019.  godini 
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Članak 1. 

  

 U Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Đurđenovac u 2019. godini („Službeni glasnik Općine 

Đurđenovac“, broj:9/18.), mijenja se članak 3., te on glasi: „Godišnji iznos sredstava političkim 

strankama prema kriterijima iz članka 1. i članka 2. ove Odluke iznosi: 

 

Naziv stranke: Iznos: 

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ  10.000,00 

Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP 3.000,00 

Hrvatska seljačka stranka – HSS 1.000,00 

Lista gupe birača – nositeljica Ana Magaš 1.000,00 

Ukupno: 15.000,00 

 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Đurđenovac u 2019. godini 

stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Đurđenovac“. 

 

 

KLASA:402-01/18-01/8 

URBROJ:2149/02-01-19-4 

Đurđenovac, 5. ožujka 2019. 

 

 

                           PREDSJEDNIK  

                                  OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                                                                                               Tomislav Abičić,  dipl. ing., v. r.  

 

 

4. 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., 6/14., 1/18. i 2/18) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac, na 10. 

sjednici održanoj 5. ožujka 2019. godine,  donosi 

 

 

ODLUKU o dodjeli 

priznanja Općine Đurđenovac 

 

Članak 1. 

 

Dodjeljuju se priznanja Općine Đurđenovac kako slijedi : 

 

1. „Nagrada za izuzetna ostvarenja“ Draganu Kneževiću iz Đurđenovca, Radnička 16 za 

dobrovoljno davanje krvi 76 puta s kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti 

mnoge živote. 

2. „Nagrada za izuzetna ostvarenja“ Zvonku Murkoviću iz Đurđenovca, Radnička 14 za 

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

mnoge živote. 
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               Visina novčanog iznosa Nagrade iznosi 500,00 kuna. 

 

3. "Povelja humanosti" Siniši Bodišu iz Đurđenovca, V. Nazora 18, za dobrovoljno davanje krvi 

53 puta s  kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti mnoge živote. 

4. "Povelja humanosti" Zoranu Dekoviću  iz Našičkog Novog Sela,  B. Radića 38 za 

dobrovoljno davanje krvi 50 puta s kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti 

mnoge živote. 

5. "Povelja humanosti“ Dragutinu Domiteru iz Našičkog Novog Sela, B. Radića 43 za 

dobrovoljno davanje krvi  51 puta s kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti 

mnoge živote. 

 

Članak 2. 

 

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

Općine Đurđenovac“. 

 

KLASA:061-01/19-01/1 

URBROJ:2149/02-01-19-3 

Đurđenovac, 5. ožujka 2019. 

         

                 PREDSJEDNIK 

         OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                                                              Tomislav Abičić, dipl. ing., v. r. 

 

 

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

broj 6/13.,  2/14.,  6/14., 1/18. i 2/18.) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac,   na  10. sjednici održanoj 

5. ožujka  2019.  godine, donijelo je 

 

 

ZAKLJUČAK  

o usvajanju Informacije o stanju sigurnosti na 

području općine Đurđenovac za 2018. godinu 

 

 

 

 

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

siječnja do 31. prosinca 2018. godine. 

 

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

 

 

KLASA:210-01/19-01/1 

URBROJ:2149/02-01-19-3 

Đurđenovac,  5. ožujka 2019. 

 

 

 

         PREDSJEDNIK 

                OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                        Tomislav Abičić, dipl. ing., v. r. 
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6. Temeljem članka  29.   Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“,  

broj 6/13., 2/14., 6/14., 1/18. i 2/18.) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac,  na  10.  sjednici održanoj 

5. ožujka 2019.  godine, donijelo je 

 

 

 
ZAKLJUČAK 

o usvajanju  Izvješća o radu  

i Financijskog izvješća Hrvatske knjižnice 

 i čitaonice Đurđenovac za 2018. godinu 

 

 

 

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

Đurđenovac za 2018. godinu. 

 

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

 

 

 

KLASA:612-04/19-01/2 

URBROJ:2149/02-01-19-3 

Đurđenovac, 5. ožujka 2019. 

 

 

           PREDSJEDNIK  

                  OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

            Tomislav Abičić, dipl. ing., v. r. 

 

 

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

broj 6/13., 2/14., 6/14., 1/18. i 2/18.) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac,  na  10.  sjednici održanoj 

5. ožujka 2019.  godine, donijelo je 

 

 
ZAKLJUČAK 

povodom razmatranja Izvješća o radu  

davatelja usluge prikupljanja  

komunalnog otpada za 2018. godinu 

 
 

1. Usvaja se  Izvješće o radu davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2018. godinu 

tvrtke Rad d.o.o. Đurđenovac. 

 

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

 

 

 

KLASA:363-01/19-01/4 

URBROJ:2149/02-01-19-3 

Đurđenovac, 5. ožujka 2019.  
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           PREDSJEDNIK 

                  OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                Tomislav Abičić, dipl. ing., v. r. 

 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

 

3.  Na temeljučlanka 36. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik Općine Đurđenovac” br. 

6/13., 2/14., 6/14., 1/18. i 2/18) te članka 14. i 15. Odluke o uvjetima, načinu i postupcima 

raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Đurđenovac(“Službeni glasnik Općine Đurđenovac” 

br. 2/17) , općinski načelnik Općine Đurđenovac, donosi  

 

ODLUKU 

o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Đurđenovac putem javnog natječaja 

 

 

 

1. Oznaka nekretnine koja je predmet prodaje : 

 

- Katastarska čestica broj 1189/5,oznaka zemljišta - ekonomsko dvorište ul. Kolodvorska, 

ukupne površine 1140 m2,upisana  u zemljišnoknjižni uložak broj 1322 u katastarskoj 

općini: 336572, Đurđenovac. 

 

2. Početni iznos kupoprodajne cijene nekretnine : 

 

21.480,00 HRK 

 

3. Uvjet prvenstvenog prava kupnje: 

 

Ne primjenjuje se. 

 

4. Podaci o namjeni nekretnine:  

Ponuditelj je obvezan priložiti idejno rješenje uređenja predmetne čestice. 

 

5. Iznos i način uplate jamčevine, te odredbu o načinu povrata odnosno uračunavanja 

jamčevine u kupoprodajnu cijenu: 

 

Jamčevina za učešće u natječaju iznosi 10% od početne cijene nekretnine i uplaćuje se 

najkasnije osmog dana prije dana isteka roka za dostavu ponuda, u korist proračuna Općine 

Đurđenovac.  

Ponuditeljima čije ponude nisu odabrane kao najpovoljnije jamčevina će se vratiti u roku od 8 

dana od dana okončanja postupka natječaja. 

 

Ponuditelju čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, jamčevina se uračunava u ponuđenu 

cijenu. 

 

Ponuditelj čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija i naknadno odustane od zaključenja 
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ugovora, nema pravo na povrat jamčevine. 

Ponuda ponuditelja  koji ne uplati jamčevinu ili je ne uplati u roku će se odbaciti kao 

nepotpuna. 

 

 

      6.   Kriterij za odabir najpovoljnije ponude : 

 

             Najviše ponuđena cijena uz uvjet da ispunjava i sve uvjete navedene u natječaju. 

 

      7.   Rok u kojem se ponuđači obavještavaju o rezultatima provedenog javnog natječaja: 

            Otvaranje ponuda mora se provesti u roku od najduže 15 dana od isteka roka za podnošenje     

            ponuda. Odmah nakon donošenje Odluke o odabiru, sudionici javnog natječaja se   

            obavještavaju o rezulatu provedenog natječaja putem Oglasne ploče Općine Đurđenovac i    

            web stranice www.djurdjenovac.hr. 

     

    8.     Rok za zaključenje ugovora: 

 

            Općina i najpovoljniji ponuditelj sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine najkasnije u  

            roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 

    

    9.    Način i rok plaćanja kupoprodajne cijene: 

        

           Kupac je dužan jednokratno ugovorenu cijenu platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja  

           ugovora. U slučaju obročne otplate slučaju kupac je dužan platiti prvi obrok u roku 30 dana  

           od dana sklapanja ugovora, a svaki slijedeći obrok do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec 

     

   10.    Mogućnost obročnog plaćanja kupoprodajne cijene: 

 

          Dozvoljena je obročna otplata najviše u tri rate.  

 

   11.     Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda : 

 

          Ponude će se otvoriti u zgradi Općine Đurđenovac, dana 18.03.2019. godine u zgradi Općine   

          Đurđenovac,Ulica grada Vukovara 1 u Đurđenovcu, u 08:00 sati. 

 

   12.     Mogućnost i vrijeme obilaska nekretnine: 

 

          Nekretnina se može obići svakim danom za vrijeme trajanja natječaja u vlastitoj režiji. 

 

   13.    Uputa o dostavi dokumenata potrebnih za sudjelovanje u javnom natječaju: 

 

         Ponude na javni natječaj dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno na adresu sjedišta   

         Općine Đurđenovac,Ulica grada Vukovara 1, 31511 Đurđenovac u zatvorenoj omotnici s  

         obveznom naznakom „Ponuda za natječaj - prodaja nekretnine u vlasništvu Općine      

         Đurđenovac,k.č.br. 1189/5 u k.o. Đurđenovac-ne otvaraj“ 

 

   14.   Potvrda porezne uprave  o stanju duga 

 

        Ponuditelj je dužan dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti  

        starija od 30 dana od dana objave natječaja.Ukoliko ponuditelj ne dostavi potvrdu  

        njegova ponuda se odbacuje kao nepotpuna.Ako se iz podataka u potvrdi ustanovi da  

        ponuditelj nije ispunio obveze  plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za  

        mirovinsko i zdravstveno osiguranje,smatrati će se da njegova ponuda ne ispunjava  

        uvjete iz natječaja. 

 

http://www.djurdjenovac.hr/
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15.   Potvrda o nepostojanju duga prema proračunu Općine Đurđenovac 

         

        Ponuditelj je dužan dostaviti potvrdu Općine Đurđenovac o nepostojanju duga prema  

        proračunu Općine Đurđenovac. Ukoliko ponuditelj ne dostavi potvrdu njegova ponuda se   

        odbacuje kao nepotpuna. Ako se iz podataka u potvrdi ustanovi da ponuditelj nije  

        ispunio obveze  plaćanja dospjelih obveza prema proračunu Općine Đurđenovac,   

        smatrati će se da njegova ponuda ne ispunjava uvjete iz natječaja 

 

16. Općina Đurđenovac zadržava pravo da može poništiti javni natječaj u cijelosti ili u     

      jednom dijelu, bez obrazloženja.           
 

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

      Đurđenovac“. 

 

KLASA: 406-01/19-01/1 

URBROJ: 2149/02-02-19-1 

Đurđenovac, 27. veljače 2019.  

 

 

  

       OPĆINSKI NAČELNIK 

 

       Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r. 

 

 

 

 

4. Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ , br. 

94/13.) i članka 43. Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac “, br. 6/13., 

2/14.,6/14,1/18 i 2/18.), Jedinstveni upravni odjel Općine Đurđenovac izradio je sljedeće 

 
 

 
 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE 

ZA RAZDOBLJE 2017. - 2022.  GODINE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURĐENOVAC ZA 2018. 

GODINU 
 
 
 
 

1.   UVOD: 
 
 
Općina Đurđenovac obuhvaća 14 naselja: Đurđenovac, Beljevina, Šaptinovci, Pribiševci, Klokočevci, 

Lipine, Bokšić, Bokšić Lug, Krčevina, Gabrilovac, Sušine, Teodorovac, Našičko Novo Selo i Ličko 

Novo Selo. 

Općinsko  središte  je  naselje  Đurđenovac.  Općina  broji  6750 stanovnika  prema  službenom 

popisu stanovništva iz 

2011.godine. 

Na području općine Đurđenovac djeluje komunalno poduzeće  RAD d.o.o. iz  Đurđenovca, 

Trg dr. Franje Tuđmana 6, OIB: 01752409363.  

Na  području  općine  Đurđenovac   postoji sanirano odlagalište  otpada Teodorovac čija je 

sanacija izvršena u 2016. godini.  Trenutno se otpad s područja Općine Đurđenovac odvozi na 

odlagališta „Vitika“ u Đakovu. 
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  Plan  gospodarenja  otpadom  općine  Đurđenovac  za  razdoblje  od  2007.-2015.  donesen  je 

22.12.2008. godine  (Klasa :351-02/08-01/09,Urbroj:2149/02-02-08-1). Predmetna  Odluka  zajedno  

s Planom  gospodarenja  otpadom  općine  Đurđenovac   objavljena  je  u  Službenom  glasniku  

Općine Đurđenovac broj 06/2008 od 27.12.2008. godine. Trenutno je u fazi izrade novi Plan. 
 
 

2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: 
 
 

2.1. Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati: 
 
 
-  javnu  uslugu  prikupljanja  miješanog  komunalnog  otpada,  i  biorazgradivog  komunalnog 

otpada, 

-  odvojeno  prikupljanje  otpadnog  papira,  metala,  stakla,  plastike  i  tekstila  te  krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada, 

-  sprječavanje  odbacivanja  otpada  na  način  suprotan  ovom  Zakonu  te  uklanjanje  tako 

odbačenog otpada, 

- provedbu Plana, 

- donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave 

- provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području, 

- mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne    

ili  više  obveza,  te  su  dužne  sudjelovati  u  sustavima  sakupljanja  posebnih  kategorija      otpada 

sukladno  propisu  kojim  se  uređuje  gospodarenje  posebnom  kategorijom  otpada,  te  osigurati 

provedbu  obveze  na  kvalitetan,  postojan  i  ekonomski  učinkovit  način  u  skladu  s  načelima 

održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada. 
 
3. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA     

PODRUČJU     OPĆINE     ĐURĐENOVAC     UKLJUČUJUĆI     OSTVARIVANJE 

CILJEVA: 
 
 

3.1. Provedba plana gospodarenja 

otpadom: 
 
 

Kako je u fazi izrade novi Plan gospodarenja otpadom, provode se zakonske obveze na 

sukladno mogućnostima Općine.  

Poslovi prikupljanja komunalnog otpada za područje Općine Đurđenovac povjereni su komunalnom 

poduzeću Rad d.o.o. Đurđenovac koji se , uz ostale djelatnosti bavi i poslovima gospodarenja 

komunalnim otpadom.  

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 prikupljanje otpada je prema 

popisu stanovnika iz 2011. god. 6750. (100%). 

Rad d.o.o. organizira i obavlja djelatnost prikupljanja miješanog komunalnog otpada, odvojenog 

prikupljanja selektivnog otpada, prikupljanje i odvoza glomaznog otpada. Organiziranim 

prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada obuhvaćeno je 100% stanovništva, odnosno sva 

kućanstava te svi gospodarski subjekti. 

Korisnici usluge otpad odlažu na različite načine: kućanstva imaju plastične kante volumena 120 l kao 

i manji poslovni prostori, kućanstva iz stambenih zgrada odlažu otpad u kontejnere volumena 1.100 l 

koji su postavljeni na javnim površinama ispred zgrada te veći poslovni prostori imaju kontejnere od 

1.100 l.  
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Miješani komunalni otpad se prikuplja jednom tjedno, a glomazni jednom godišnje.  

Komunalno poduzeće raspolaže jednim specijaliziranim vozilom za odvoz otpada te pet zaposlenih 

koji rade na poslovima javne usluge. U 2018. nije nabavljeno niti jedno specijalno vozilo za odvoz 

otpada, iz razloga što se čekalo na raspisivanje natječaja od strane FZOEU koje nije realizirano. Zbog 

toga planirana nabava vozila očekuje se u 2019.  

Za sve korisnike koji žive u stambenim jedinicama komunalne usluge sakupljanje i odvoz komunalnog 

otpada kao minimalni standard usluge određena je kanta od 120 litara, tj. obračunska jedinica za jedno 

domaćinstvo = jedna kanta od 120 litara. 

Plaćanje cijene komunalne usluge sakupljanje i odvoz otpada vrši se na osnovu ispostavljenih 

mjesečnih računa isporučitelja komunalnih usluga s rokom dospijeća od 25 dana od ispostavljanja 

računa. 

Broj obračunskih jedinica domaćinstva je 2073. Za sve pravne korisnike minimalni standard je kanta 

od 120 litara koja je ujedno i obračunska jedinica.. Svakom korisniku je dodijeljen je broj tipskih kanti 

od 120 i tipskih kontejnera od 1100 litra ovisno o njihovim potrebama. Za obračun će se koristiti 

odnos 1kontejner = 9 kanti. 

Broj pravnih korisnika je 65 koji ukupno korite 65 kanti od 120 litara i 28 kontejnera od 1100l. 

Ukupan broj obračunskih jedinica za pravne osobe iznosi: 65+(28x9)= 317.     

 

Odlagalište otpada „Teodorovac“ je zatvoreno 2011. godine, a sanirano je u 2016. godini. Dana 

13.10.2016. uspješno je obavljen tehnički pregled projekta sanacije odlagališta otpada „Teodorovac“ i 

izdana je uporabna dozvola. Trenutno se komunalni otpad odvozi na odlagalište otpada „Vitika“ u 

Đakovo.  

Razmatrajući trenutno stanje, potrebno je provoditi izobrazno-informativne aktivnosti namijenjene 

građanima vezano za selektivno odvajanje otpada, što prije uspostaviti reciklažno dvorište i postaviti 

spremnike za odvojeno prikupljanje papira i kartona te biootpada mjestu korištenja usluge. 

3.2. Odvojeno prikupljanje 

otpada: 
 
 

Odvojeno prikupljanje putem spremnika postavljenim na javnim površinama je uspostavljeno 2016. 

godine – reciklažni otoci (papir i karton, plastika i staklo). Građani su do sada predavali povratnu 

ambalažu u trgovine na području Općine Đurđenovac koji preuzimaju ovlašteni sakupljači Flora VTC 

d.o.o. i Unija Nova d.o.o. Uspostavljen je i jedan spremnik za odvajanje tekstila i obuće.  

Na području Općine potrebno je dodatno uspostaviti infrastrukturu za odvojeno prikupljanje 

biootpada. Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) biorazgradivi otpad 

(biorazgradivi otpad u okviru javne usluge je biootpad i otpadni papir i karton) će se trebati prikupljati 

na lokaciji korisnika usluge, na način da se papir i karton odvojeno prikuplja od biootpada. Građanima 

se uz pomoć sufinanciranja komunalne opreme mogu podijeliti i komposteri za kućno kompostiranje. 

Općina Đurđenovac je nabavila je posebne vreće za odvajanje otpada na kućnom pragu. 

Domaćinstvima se namjeravaju podijeliti plave vreće za papir i karton te žute za plastiku. Vreće su 

privremeno rješenje dok se ne nabave plave i žute kante. 

 
 

3.3. Zeleni otoci 
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U 2016. godine na području Općine Đurđenovac uređene su ukupno 4 lokacije u naselju 

Đurđenovac. Na eko otocima nalaze se spremnici za skupljanje papira i kartona, stakla i plastike a 

postavljen je i jedan spremnika za otpadni tekstil. Spremnici su veličine 1100 l, i to plavi za papir, 

zeleni za staklo i žuti za plastiku.Na zelenim otocima osiguran je slijedeći broj spremnika: 

 
 

Vrsta otpada Broj spremnika 
PAPIR,KARTON 5 

STAKLO 5 
PLASTIKA 5 
TEKSTIL 1 
Ukupno: 16 

 

Otpad  s  zelenih  otoka  odvozi  komunalno  poduzeće  RAD  d.o.o.  i to prema potrebi. 

 

 

4.   PODACI   O   VRSTAMA   I   KOLIČINAMA   PROIZVEDENOG   OTPADA, 

ODVOJENO   SAKUPLJENOG   OTPADA   TE   BROJU   KORISNIKA   USLUGA 

SAKUPLJANJA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURĐENOVAC: 
 
 
U  program  odvojenog  sakupljanja  otpada  koji  na  području  Općine  Đurđenovac  provodi RAD 

d.o.o. u 2018. godini uključeno je ukupno 2073 korisnika i kako slijedi; 

RAD  d.o.o.  za  odvojeno  prikupljanje  otpada  po  vrstama  i  prikupljanje  miješanog 

komunalnog otpada koristi 1 komunalno vozilo. 

              U vremenskom periodu od 01.01.2018. – 31.12.2018. na području općine Đurđenovac 

ukupno je sakupljeno ukupno 1072,36 tone mješanog komunalnog otpada.  

Vozilo za prijevoz otpada u izvještajnom razdoblju prešlo je 12.900 km. 

Ukupni prihod u izvještajnom razdoblju komunalne usluge prikupljanje i odvoz otpada iznosi 
925.252,84 kn. 

Ukupni troškovi javne usluge iznose 1.300.308,61 kn i to: 

1. Troškovi nabave i održavanje opreme za prikupljanje otpada 60.000,00 kn 

2. Troškovi prijevoza otpada 998.964,98 kn 

3. Troškovi obrade otpada 241.343,63 kn 

Prigovora i reklamacija za javnu uslugu nije bilo u izvještajnom razdoblju. 

 

5. PODACI O RECIKLAŽNIM DVORIŠTIMA: 

 
Obzirom na broj stanovnika općina Đurđenovac u obvezi je osigurati jedno reciklažno 

dvorište. Općina Đurđenovac je ishodila građevinsku dozvolu za reciklažno dvorište koje se planira 

napraviti u naselju Đurđenovac. Odmah nakon pribavljanja građevinske dozvole Općina se prijavila 

na natječaj za sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta. Sufinanciranje je prihvaćeno i tijekom 

2018. godine se obavljaju pripremne radnje za provođenje projekta tj. izgradnju reciklažnog dvorišta 

koji bi trebao biti realiziran tijekom 2019. godine.  

 

6.    PODACI    O    LOKACIJAMA    ODBAČENOG    OTPADA    I    NJIHOVOM 

UKLANJAN

JU: 

 
U 2018. godini nisu utvrđeni divlji deponiji na području Općine, a tijekom cijele godine 

vrši se kontinuirani nadzor područja općine. 
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7.   MJERE   PODUZETE   ZA   OSTVARENJE   CILJEVA   SMANJIVANJA   ILI 

SPRJEČAVANJA    NASTANKA    OTPADA,    UKLJUČUJUĆI    IZOBRAZNO- 

INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA: 

 
Kućanstva  su  u  2018.  godini  obavještavana  o  lokacijama  odvojenog  prikupljanja  i 

odvoza otpada s područja općine Đurđenovac putem mrežnih stranica općine Đurđenovac i putem 

lokalne radio postaje.  

 

 

8. ZAKLJUČAK: 

 

Na temelju  članka  20.  Zakona  o  održivom  gospodarenju  otpadom  („Narodne  novine“, 

broj  94/13,  73/17.)  Općina  Đurđenovac  godišnje  izvješće  o  provedbi  Plana  gospodarenja  

otpadom dostaviti  će  jedinici  područne  (regionalne)  samouprave,  a  Zaključak  o  donošenju  

Izvješća objaviti u Službenom glasniku Općine Đurđenovac. 
 
 
 

KLASA: 351-01/19-01/1 

URBROJ: 2149/02-03-19-2 

Đurđenovac, 28. veljače 2019. 
 
 
 
 
 

                                                                                                  PROČELNIK: 

 

Mario Kores, dipl. iur.,v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Na temelju članka 36. Statuta Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik Općine Đurđenovac", br. 

6/13. 2/14., 6/14., 1/18. i 2/18.), Općinski načelnik Općine Đurđenovac donosi 
 
 
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

o 

usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 

2017. –2022. godine  na području Općine Đurđenovac za 2018. godinu 

 

 
 

I. 

 

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 

2017. –2022. godine na području Općine Đurđenovac za 2018. godinu. 

 
II. 

 
 Izvješće  iz  točke  1.  ovog  Zaključka  bit  će objavljeno u „Službenom glasniku Općine 

Đurđenovac“ i na     službenim internet stranicama Općine Đurđenovac.  
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III. 

 
 Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine Đurđenovac“. 
 
 
KLASA:  351-01/19-01/1 

UR.BROJ: 2149/02-02-19-3 

Đurđenovac, 4. ožujka 2019. 
 
 
  
                                          OPĆINSKI NAČELNIK 

 

        Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r. 
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