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1. UVODNE INFORMACIJE 

1.1 Obveza izrade elaborata i svrha poduzimanja zahvata 

Predmet ovog Elaborata zaštite okoliša su projekti za koje je u planu financiranje putem NPOO 

(Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.) u okviru Programa vodnog gospodarstva, te je 

potrebno provesti objedinjeni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. 

Zahvati koji se analiziraju ovim elaboratom su zahvati izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje prema 

projektima dostavljenim od strane Naručitelja: 

1. Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Potnjani, Paljevina i Bračevci 

U cilju proširenja vodoopskrbnog sustava općine Drenje na naselja koja nemaju riješenu javnu 

vodoopskrbu, projektnom dokumentacijom predviđeno je proširenje vodoopskrbe od vodocrpilišta 

Kućanci Đakovački na naselja Paljevina, Potnjani i Bračevci, a u skladu s dugoročnim planskim razvitkom 

vodoopskrbe županije. Ukupna duljina projektiranih cjevovoda iznosi cca 21 km. 

2. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodocrpilišta Semeljci do zasunskog okna na 

početku naselja Semeljci 

Vodoopskrbni cjevovoda od vodocrpilišta Semeljci do zasunskog okna na početku naselja Semeljci 

duljini je 1.248,27 m. 

3. Kanalizacijski sustav naselja Gašinci - izgradnja tlačno-gravitacijskog cjevovoda TV1 od 

naselja Gašinci do Selaca Đakovačkih 

Radovi na planiranom zahvatu su izgradnja novog tlačno-gravitacijskog cjevovoda u duljini od cca 

3.5km, te zamjena hidromehaničke opreme u CS-1 i izgradnju okna s mjeračem protoka neposredno 

nakon CS1 

4. Glavni i sekundarni kolektori i precrpne kanalizacijske stanice naselja Jurjevac Punitovački 

Rješenje odvodnje naselja definirano je izvođenjem glavnih i sekundarnih kolektora, te crpne stanice 

naselja Jurjevac Punitovački (kolektori u dužini od 1.895 m, sekundarni kolektori u dužini od 1.604 m, 

crpne stanice (2 kom), tlačni kanalizacijski cjevovodi, u dužini 946 m i vodoopskrbni cjevovod za uređaj, 

u dužini 306 m) 

5. Glavni i sekundarni kolektori i precrpne kanalizacijske stanice naselja Josipovac 

Punitovački 

Odvodnja naselja riješena je izvođenjem glavnih (u dužini od 3.286 m) i sekundarnih kolektora (u dužini 

od 2.370 m), te crpne stanice (2 kom). 

6. Glavni i sekundarni kolektori i precrpne kanalizacijske stanice naselja Punitovci 

Glavni projekt kao rješenje odvodnje naselja definirao je izvođenje glavnih i sekundarnih kolektora, te 

crpne stanice naselja Punitovci koji će činiti: kolektori, u dužini 2.581 m, sekundarni kolektori, u dužini 

2.312 m, crpne kanalizacijske stanice, (4 kom). i tlačni kanalizacijski cjevovodi, u dužini 821 m. 
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7. Rekonstrukcija vodocrpilišta na izvorištu Ivanovci Đakovački 

Projektom je predviđena izgradnja nove zgrade crpilišta, te izmjena tehnologije prerade vode na k.č.br. 

799/2. Na k.č.br. 858 predviđena je izgradnja upravljačke kućice nad postojećim zdencem. Projektirani 

zahvat predstavlja jednu u nizu mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture grada Đakova. 

8. Izgradnja produžetka vodovodne mreže u općini Trnava 

Ukupna dužina trase cjevovoda je 6.312,22 m, a izvest će se PEHD cijevima Ø110 i 63 mm koje spadaju 

po MRS klasifikaciji u grupu PE 100. Početak novoprojektirane trase je spoj na postojeću vodovodnu 

mrežu u novom zasunskom oknu ZO1 koje će biti smješteno u zelenoj površini. Na projektiranoj trasi 

predviđene su dvije podzemne stanice za povećanje tlaka. 

9. Izgradnja produžetka vodovodne mreže u općini Levanjska Varoš 

Predmet ovog Glavnog projekta, izgradnja produžetka vodovodne mreže u općini Levanjska Varoš je 

vodoopskrbni cjevovod u dužini cca 10.372,96 m, sa stanicama za podizanje tlaka u Slobodnoj Vlasti i 

Musiću. 

Za zahvate Izgradnje i rekonstrukcije  kanalizacijske mreže Grada Đakova napravljen je Elaborat zaštite 

okoliša te ishodovano Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/14-08/33, URBROJ: 517-06-2- 1-1-14-10, 17. 

studenoga 2014.) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno 

provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. 

10. Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Grada Đakova: FAZA 2 – Ulica 122. brigade 

Hrvatske vojske 

Planirani zahvat obuhvaća izgradnju cca 370,53 m vodovodne mreže (od objekata na vodoopskrbnim 

cjevovodima predviđena su zasunska okna, automatsko usisno- odzračni ventili, muljni ispusti i 

hidranti) i cca 363,04 m kanalizacijske mreže (od objekata na kolektorima fekalne odvodnje predviđena 

su reviziona okna). 

11. Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Grada Đakova: FAZA 3 – Ulica Mihovila 

Pavlinovića 

Faza 3 u danom projektu u Ulici Mihovila Pavlinovića obuhvaća cca 391,88 m vodovodne mreže (od 

objekata na vodoopskrbnim cjevovodima predviđeni su zasuni i hidranti) i cca 230,00 m kanalizacijske 

mreže (od objekata na kolektorima fekalne odvodnje predviđena su reviziona okna) 

12. Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Grada Đakova: FAZA 8 – Ulica Krešimira 

Pavića 

Planirani zahvat Faze 2 u Ulici Krešimira Pavića obuhvaća cca 873,69 m vodovodne mreže (od objekata 

na vodoopskrbnim cjevovodima predviđena su zasunska okna, automatsko usisno- odzračni ventili, 

muljni ispusti i hidranti) i cca 870,45 m kanalizacijske mreže (od objekata na kolektorima fekalne 

odvodnje predviđena su reviziona okna) 

13. Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Grada Đakova: FAZA 9 – Ulica Hedvige 

Deker 
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Faze 9 u Ulici Hedvige Deker obuhvaća cca 103,47 m vodovodne mreže (od objekata na vodoopskrbnim 

cjevovodima predviđen je hidrant na kraju cjevovoda) i cca 709,89 m kanalizacijske mreže (od objekata 

na kolektorima fekalne odvodnje predviđena su reviziona okna). 

14. Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Grada Đakova Ulica kralja Zvonimira, Ulica 

Ante Starčevića, Boškovićeva ulica i Ulica Petra Preradovića 

Glavnim projektom za ishođenje Građevinske dozvole predviđena je izgradnja vodovodne i 

kanalizacijske mreže u dužini: cca 81,58 m vodovodne mreže (od objekata na vodoopskrbnim 

cjevovodima predviđeni su hidranti) i cca 660,31 m kanalizacijske mreže (od objekata na kolektorima 

fekalne odvodnje predviđena su reviziona okna). 

15. Rekonstrukcija sustava javne odvodnje u Ulici kralja Tomislava 

Rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ulici Kralja Tomislava obuhvaća rekonstrukciju gravitacijskog 

kanalizacijskog cjevovoda položenog na južnoj strani ulice, ukupne su duljine cca 479 m.  

16. Rekonstrukcija sustava javne odvodnje - kolektor K5 

Rekonstrukcija sustava javne odvodnje – kolektor K5 obuhvaća rekonstrukciju gravitacijskog 

kanalizacijskog cjevovoda ukupne su duljine 281 m. 

17. Rekonstrukcija sustava javne odvodnje u Ulici Matije Gupca u Đakovu 

Rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ulici Matije Gupca obuhvaća rekonstrukciju gravitacijskih 

kanalizacijskih cjevovoda položenih na sjevernoj i južnoj strani ulice, ukupne su duljine cca 2310 m. 

18. Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe u Ulici Matije Gupca u Đakovu 

Predmet glavnog projekta je rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe u ulici Matije Gupca u Đakovu. 

Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe u ulici Matije Gupca obuhvaća rekonstrukciju vodovodnih 

cjevovoda položenih na sjevernoj i južnoj strani ulice, ukupne su duljine 1.333,30 m. 

19. Produžetak mreže sustava javne odvodnje u ulici Nikole Tesle 

Planirani zahvat obuhvaća izgradnju gravitacijskih cjevovoda u duljini cca 502 m, tlačnog cjevovda 

duljine cca 312 m i crpne stanice. 

20. Izgradnja sustava javne odvodnje u Ulici Petra Preradovića - dio industrijske zone  

Zahvat obuhvaća izgradnju cca gravitacijskih cjevovda duljine 787 m i tlačnog cjevovda duljine cca 81 

m. 

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17), planirani zahvati nalaze se na 

Prilogu II, 

• Točka 9.1. Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste , groblja, 

krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo) 

• Točka 12. Drugi zahvati za koje nositelji zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu 

o potrebi procjene utjecaja na okoliš 
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1.2 Podaci o nositelju zahvata 

Naziv nositelja zahvata: ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. 

OIB: 04829242916 

Adresa: Bana Josipa Jelačića 65 

Broj telefona +38531813564 

Adresa elektroničke pošte dj.vodovod@inet.hr 

Odgovorna osoba Ivan Kočiš, direktor 

 

  

mailto:dj.vodovod@inet.hr
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2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 

2.1 Postojeće stanje  

Vodoopskrba 

Općina Drenje 

U sklopu planova proširenja vodoopskrbne mreže sustava Đakovo, izrađeno je Koncepcijsko rješenje 

vodoopskrbnog sustava Đakovo s izradom detaljnog hirauličkog matematičkog modela sadašnjeg i 

budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti od strane Hidroing. d.o.o. Osijek u listopadu 2015. 

god. U sklopu Koncepcijskog rješenja prikazana je analiza više varijantnih rješenja za zahvate na 

vodoopskrbnoj mreži na području općine Drenje. U zahvatima predviđenim za općinu Drenje, 

predložena je mjera B sa dvije varijante B.1.- opskrba vodom sa vodocrpilišta na području grada Đakova 

i B.2. - opskrba vodom sa vodocrpilišta Kućanci Đakovački, a usvojena je varijanta B.2. prema kojoj se 

naselja u općini Drenje opskrbljuju vodom sa vodocrpilišta Kućanci Đakovački. Varijanta B.2. je 

odabrana jer je ekonomski isplativija i povoljnija, a i iskoristio bi se višak vode koji se trenutno pojavljuje 

na vodocrpilištu Kućanci Đakovački.  

Postojeća vodoopskrba kućanstava u općini Drenje je s vodocrpilišta Kućanci Đakovački, iz kojeg se 

transportnom i distributivnom mrežom dovodi do potrošača.  

Općina Semeljci 

Javnim vodoopskrbnim podsustavom na području Općine Semeljci upravlja Đakovački vodovod d.o.o. 

Postojeća vodoopskrbna mreža podsustava Semeljci ima velike nedostatke uslijed kojih se ne može 

osigurati kvalitetna vodoopskrba potrošača. Problemi na postojećoj vodoopskrbnoj mreži se očituju u 

visokim tlakovima od 5,0 – 6,0 bara, što uzrokuje visoke stopa vodnih gubitaka te loša kvaliteta vode s 

povećanim vrijednostima arsena i mangana. 

Zbog navedene problematike izrađen je Idejni projekt (Suadeo - consult d.o.o Zagreb – zajednička 

oznaka projekta IDP-002/2020, travanj 2020. god.) te su ishođeni posebni uvjet. 

Grad Đakovo 

Na području Grada Đakova velikim dijelom izgrađen je javni sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih 

voda. Pokrivenost stanovnika vodoopskrbnim sustavom je izuzetno dobra, te prema ocjeni lokalnog 

distributera iznosi 99%. Ukupna duljina vodoopskrbne mreže unutar granica obuhvata GUP-a iznosi 

oko 200 km. Vodoopskrbna mreža je razvijana tijekom duljeg vremenskog razdoblja, pa je izgrađena 

od različitih materijala (od GUS-a do PEHD), te stoga na pojedinih mjestima ne može podnijeti zahtjeve 

dobre i sigurne opskrbe. Budući da je mreža zastarjela i sustav gubi znatne količine vode, nužno je 

neodgovarajuće dionice rekonstruirati. 

Općina Trnava 

Područje Općine Trnava opskrbljuje se vodom s vodocrpilišta Trslana od 2005. godine. Niži dio naselja 

Trnava (do 150 m iznad benzinske postaje) pokriven je vodoopskrbnom mrežom, dok bi za pokrivanje 

vodoopskrbom viših dijelova naselja bilo potrebno izgraditi stanicu za povećanje tlaka. Naselja Lapovci 
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i Dragotin su u cijelosti pokriveni vodoopskrbnom mrežom, dok je za naselje Svetoblažje (koje također 

ima izgrađenu vodoopskrbnu mrežu) potrebno izgraditi stanicu za povećanje tlaka kako bi se moglo 

pristupiti priključenju kućanstava na vodoopskrbni sustav. Naselje Hrkanovci Đakovački nije 

priključeno na vodoopskrbni sustav. 

Općina Levanjska Varoš 

Vodoopskrba stanovnika i ostalih korisnika vode na prostoru općine Levanjska Varoš nije riješena u 

potpunosti i na zadovoljavajući način. Javnim vodoopskrbnim sustavom pokriven je dio Općine. Sustav 

postoji za naselja: Breznica Đakovačka i općinsko središte, naselje Levanjska Varoš. U cilju proširenja 

vodoopskrbnog sustava općine Levanjska Varoš, a u skladu s dugoročnim planskim razvitkom 

vodoopskrbe Županije u cijelosti, izrađena je tehnička dokumentacija, ldejni projekt za lzgradnju 

produžetka vodovodne mreže u općini Levanjska Varoš, oznake IP-21/15, siječanj 2015., od strane 

tvrtke Đakovoprojekt d.o.o, Đakovo, za ishođenje potrebnih dokumenata za izgradnju produžetka 

vodovodne mreže u općini Levanjska Varoš, i to u dijelu naselja L. Varoš, te naseljima Music i Slobodna 

Vlast. 

Odvodnja 

Općina Satnica Đakovačka 

Naselje Gašinci smješteni su u Općini Satnica Đakovačka. Naselje danas nema riješenu javnu odvodnju 

otpadnih voda već se sanitarno-fekalne otpadne vode danas prikupljaju u septičkim jamama. 

Općina Satnica Đakovačka je pokrenula aktivnosti na rješavanju zbrinjavanja i pročišćavanja otpadnih 

voda, tako da je izrađena projektna dokumentacija i ishođene dozvole: Idejno rješenje - Kanalizacijski 

sustav naselja Gašinci, Sanitarno-fekalna kanalizacija naselja Gašinci, broj projekta p-06/05, izradio 

I.D.T. – inženjering d.o.o. Osijek, prosinac 2005. godine i Idejni projekt Uređaj za pročišćavanje 

sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Gašinci, broj projekta p-04/05, izradio I.D.T. – inženjering 

d.o.o. Osijek, prosinac 2005. godine . 

Na osnovu navedenih projekata ishođena je i lokacijska dozvola za predmetni zahvat: Klasa : UP/I-350-

05/05-01/310, Ur.broj : 2158-13-03/2-06-5, Đakovo, 25.04. 2006. godine. 

Nakon toga izrađen je Idejni projekt kao podloga za načelnu dozvolu „Sanitarno-fekalna kanalizacija 

naselja Gašinci i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda“ broj projekta p-18/06, izradio I.D.T. – 

inženjering d.o.o. Osijek, lipanj 2006. godine na osnovu kojeg je i ishođena načelna dozvola za 

predmetni zahvat, Klasa: UP/I-361-03/06-01/44, Ur.broj: 2158-13-03/6-06-2, Đakovo, 18.08.2006. 

godine. Sukladno lokacijskoj dozvoli 2007. godini izrađeni su Glavni i izvedbeni projekti Sanitarno 

fekalne kanalizacije, kao i pripadajućeg UPOV-a na području naselja Gašinci za koji je ishođena Potvrda 

na glavni projekt: Republika Hrvatska, Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Klasa: 361-03/08-02/2022, Urbroj: 2158/1-01-22/28-09-4 

KB/IF, Đakovo, 16.01.2009.g. 

Temeljem ishođenih građevinskih dozvola na području naselja Gašinci do danas je izgrađena 

infrastruktura sustava javne odvodnje sa svim glavnim i sekundarnim gravitacijskim kolektorima i 

tlačnim cjevovodima, osim uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 
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U prosincu 2018.g. je izrađen idejni projekt za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole: Izgradnja tlačno-

gravitacijskog cjevovoda tv1 od naselja Gašinci do Selaca Đakovačkih, zop: 06/18, Osijek, prosinac, 

2018.g., IDT d.o.o., Osijek za koji je ishođena izmjena i dopuna lokacijske dozvole: Republika Hrvatska, 

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Osijek Klasa: UP/I-350-

05/19-01/00002, Urbroj:2158/1-01-16/23-19-0006, 08.02.2019.g. a prema kojoj se odustaje od 

izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a tlačni vod TV1 je produžava do Selaca Đakovačkih. 

S obzirom da je od izrade tehničke dokumentacije prošlo više od deset godina, analizirano je trenutno 

stanje kako bi se ostvario održivi sustav odvodnje s optimalnim tehnološkim rješenjem pročišćavanja 

sanitarnih otpadnih voda. Sukladno tomu izrađen je elaborat: Elaborat varijantnih tehničkih rješenja, 

Pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda na području naselja Gašinci, p-552/18, Osijek, travanj, 2018.g. 

na temelju kojega je izrađen idejni projekt za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole.  

Prema elaboratu, provedbom detaljne tehničko-ekonomske analize varijantnih rješenja problema 

pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda na području naselja Gašinci kao najbolje rješenje u sklopu 

Elaborata definirana je Varijanta izgradnje spoja na susjednu aglomeraciju Đakovo, točnije na naselje 

Selci Đakovački. Kako naselje Selci Đakovački pripada aglomeraciji Đakovo, otpadne vode naselja 

Gašinci zaključno bi se pročišćavale na UPOV-u Đakovo. Zbog relativno malog opterećenja koje 

generira naselje Gašinci, te izrazito negativnog demografskog trenda koji je zabilježen na cijelom 

području Slavonije, početna pretpostavka je da bi dodatno opterećenje koje bi dolazilo na UPOV 

Đakovo isključivo pozitivno djelovalo na rad sustava, te ne bi dovelo do dodatnog povećanja troškova 

pogona ili problema u radu UPOV-a Đakovo, već bi imalo pozitivan efekt.  

Ukupno opterećenje iz naselja Gašinci koje bi se spojilo na istoimenu aglomeraciju predstavljalo bi 

svega 2% ukupnog opterećenja cijelog UPOV-a, što se može smatrati zanemarivim. Uređaj za 

pročišćavanje otpadnih voda u gradu Đakovu, na koji se sustav odvodnje naselja Selci Đakovački spaja, 

nije izgrađen, ali je u planu izgradnja. 

Općina Punitovci 

Kanalizacijski sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda općine Punitovci, u konačnosti će 

obuhvaćati naselja Punitovci, Josipovac Punitovački, Jurjevac Punitovački i Krndija. Predmetna naselje 

Punitovci, Josipovac Punitovački i Jurjevac Punitovački nemaju riješenu javnu odvodnju, odnosno 

odvodnja otpadnih voda riješena je individualno septičkim jamama ili direktnim ispuštanjem u 

odvodne kanale. U Idejnom rješenje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda općine Punitovci (hidro 

plus, Osijek, 2006.g.) usvojena koncepcija odvodnje otpadnih voda je razdjelni sustav odvodnje tj. 

sanitarno - fekalne otpadne vode se odvode zasebnim zatvorenim sustavom odvodnje, dok se 

oborinske vode sakupljaju i odvode mrežom otvorenih prometnih i/ili melioracijskih kanala.  

Potom je izrađeno Idejno rješenje kao podloga za lokacijsku dozvolu Sanitarno – fekalne kanalizacije 

naselja Pinitovci, Josipovac Punitovački i Jurjevac Punitovački i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 

2000 ES (Hidro plus, Osijek, 2007.g.). Na osnovu njega ishođena je lokacijska dozvola klasa: UP/I-350-

05/07-01/209, ur.broj: 2158-13-03/3-07-5, od 27.11.2007.g. koja je produžena rješenjem klasa: UP/I-

350-05/09-01/365, ur.broj: 2158/1-01-22/14-09-2 RG/NC, od 05.11.2009.g., izdani u Đakovu od 

Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko - baranjske županije. 
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Grad Đakovo 

Grad Đakovo se nalazi u jugozapadnom dijelu Osječko-baranjske županije. Područje Grada pripada 

geografskom prostoru Istočne Hrvatske. Na području Grada Đakova velikim dijelom izgrađen je javni 

sustav odvodnje otpadnih voda, koji zajedno sa naseljima Piškorevci, Budrovci, Selci Đakovački, Satnica 

Đakovačka, Kuševac i Ivanovci Đakovački čine aglomeraciju Đakovo sa zajedničkim centralnim 

uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, III stupnja pročišćavanja, kapaciteta 33.000 ES. Kanalizacijski 

sustav naselja Đakovo koncipiran je 80% kao mješoviti sustav za odvodnju sanitarno-fekalnih, 

industrijskih otpadnih voda te oborinskih voda zajedničkim cjevovodima. 

2.2 Opis glavnih obilježja zahvata 

Vodoopskrba 

IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA POTNJANI, PALJEVINA I BRAČEVCI 

U cilju proširenja vodoopskrbnog sustava općine Drenje na naselja koja nemaju riješenu javnu 

vodoopskrbu, projektnom dokumentacijom je predviđeno proširenje vodoopskrbe od vodocrpilišta 

Kućanci Đakovački na naselja Paljevina, Potnjani i Bračevci, a u skladu s dugoročnim planskim razvitkom 

vodoopskrbe županije u cijelosti. 

- Glavni projekt -Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Potnjani, Paljevina i Bračevci, 

Đakovoprojekt d.o.o., TD - 189 / 16, travanj 2017. 

Početak trase je predviđen kao spoj na vodocrpilište Kućanci Đakovački, u novom zasunskom oknu koje 

je projektirano u zelenoj površini, uz rub čestice županijske ceste ŽC 4118. Cjevovod je nastavno 

projektiran desnim rubom čestice županijske ceste ŽC4118, prema naselju Potnjani. Glavni 

vodoopskrbni cjevovod položen je u koridoru županijske ceste ŽC4118, državne ceste D515 i lokalne 

ceste LC 44102. U ulicama naselja, cjevovodi su položeni uglavnom obostrano i manjih su profila. 

Cjevovod od crpilišta Kućanci Đakovački do naselja Potnjani je projektiran kao DN 180, a od Potnjana 

do naselja Paljevina i Bračevci kao DN 160, a u ulicama po naseljima cjevovodi su projektirani kao DN 

63 i 110. Ukupna duljina projektiranih cjevovoda iznosi cca 20.830,00 m. 

Trase svih cjevovoda bit će položene ispod površine terena, a izgradnja i način pristupa trasi u svrhu 

održavanja rješavat će se ugovorima o pravu služnosti s vlasnicima pojedinih čestica. Na dijelovima 

trase problem predstavlja uzak raspoloživi prostor za polaganje cjevovoda, iz razloga uskih cestovnih 

koridora ili javnih površina. 

Cjevovodi će biti položeni u prostoru između građevinske linije i prometnice na prosječnoj dubini cca 

1,30 m. Trasa cjevovoda na nekoliko mjesta prolazi ispod državne i lokalnih cesta, a prolaz će se izvesti 

polaganjem u čeličnu zaštitnu cijev DN 273,0/5,0 mm ili 177,8/5,0mm bušenjem, s istovremenim 

utiskivanjem zaštitne cijevi, tako da se osigura dovoljan nadsloj iznad zaštitne cijevi prema zahtjevima 

iz uvjeta nadležnih službi. Hidraulički proračun iz Koncepcijskog rješenja pokazao je potrebu ugradnje 

stanice za podizanje tlaka u naselju Paljevina koja bi bila u funkciji samo u slučaju požara. 

Za stanicu za podizanje tlaka Paljevina izvodi se priključak na elektroopskrbnu mrežu, tako da se 

omogući ugradnja protupožarnog crpnog bloka koji osigurava količinu vode od 12 l/s uz tlak od 2,5 



 

17 

 

 

 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

bara, sve prema hidrauličkom proračunu provedenom u sklopu Koncepcijskog rješenja. Položaj stanice 

za podizanje tlaka prikazan je u situaciji na ortofoto karti sa uklopljenim katastarskim planom. Stanica 

se nalazi u čvoru SPT, na stacionaži 1+670,82 u nizu prema Paljevini. Stanica za povećanje tlaka će se 

locirati u čestici puta, što bliže rubu čestice. 

 

 
Slika 2.1  Pregledna situacija obuhvata projekta 

Na trasi vodoopskrbnog cjevovoda predviđena su monolitna armiranobetonska okna razreda tlačne 

čvrstoće C 30/37, s dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U visinskom pogledu, niveleta uglavnom 

prati kontinuirani pad terena, a položit će se u rov na prosječnoj dubini cca 1,3 m, prema uzdužnom 

profilu. Širina rova je 0,7 m. 

Koncepcijskim rješenjem predviđena je ugradnja stanice za podizanje tlaka, u naselju Paljevina. Stanica 

za podizanje bit će smještena u podzemno poliestersko okno s predviđenim spojevima, a osigurat će 

protok od 12 l/s, uz tlak 2,5 bara. Okno stanice namijenjeno je za smještaj blok crpke za povećanje 

tlaka. Dubina polaganja okna ovisi o dubini cjevovoda na mjestu ugradnje, tako da se predviđa dubina 

okna od cca 2,0 m. 
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ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD VODOCRPILIŠTA SEMELJCI DO ZASUNSKOG OKNA NA 

POČETKU NASELJA SEMELJCI 

Za zahvat izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda od vodocrpilišta Semeljci do zasunskog okna na početku 

naselja Semeljci  napravljen je: 

- Glavni projekt vodovodne mreže - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD 

VODOCRPILIŠTA SEMELJCI DO ZASUNSKOG OKNA NA POČETKU NASELJA SEMELJCI, SUADEO 

CONSULT d.o.o., Z.O.P.:GLP-002/2020, ZAGREB, studeni 2020. 

Vodoopskrbni cjevovoda od vodocrpilišta Semeljci do zasunskog okna na početku naselja Semeljci 

duljini je 1.248,27 m. 

 

Slika 2.2  Pregledna situacija obuhvata projekta 

Zahvat započinje i završava spojem na planirani dovodni cjevovod od naselja Forkuševci do naselja 

Semeljci profila DN 160 (Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog sustava Općine Semeljci, broj 

projekta: GP-21/20, TD-191/16, Đakovoprojekt d.o.o., Đakovo iz 2017.). Cjevovod se planira postaviti 

vanjskim rubom cestovnog kanala. 
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Trasa cjevovoda odabrana je temeljem rekognosciranja terena u cijeloj njenoj dužini. Trasiranjem je 

vođeno računa o nekoliko faktora, a to je blizina prometnice, mogućnosti kasnijeg održavanja, 

vlasništvo terena koje se koristi za polaganje cjevovoda, itd.  Zbog lakšeg rješavanja prava služnosti 

predložena trasa mimoilazi privatne čestice a prolazi česticama županijske ceste ŽC 4130 (Ulica Braće 

Radića) cijelom svojom duljinom, čime je omogućen pristup za izvođenje radova, te potrebe održavanja 

i popravaka. 

Trasa cjevovoda počinje spojem na planirani dovodni cjevovod DN 160 na početku naselja Semeljci. Od 

navedenog spoja cjevovod se vodi jugoistočno u cestovnom pojasu i to većim dijelom u cestovnom 

kanalu ŽC 4130, te nastavno prema crpilištu Semeljci do spoja na planirani dovodni cjevovod DN 160 

koji dovodi vodu u crpilište Semeljci. Oba planirana dovodna cjevovoda dio su projektne 

dokumentacije: Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog sustava Općine Semeljci, broj projekta: GP-

21/20, TD-191/16, Đakovoprojekt d.o.o., Đakovo iz 2017. Predviđena kota nivelete je prosječno 1.4 m 

ispod kote terena, poštujući preporučenu minimalnu dubinu polaganja od 1,0 m do tjemena cjevovoda. 

Minimalni padovi iznose cca. 0,2 %. Niveleta je usklađena s raspoloživim podacima o postojećim i 

projektiranim instalacijama i objektima. 

IZGRADNJA PRODUŽETKA VODOVODNE MREŽE U OPĆINI TRNAVA 

Za predmetni zahvat izrađena projektnu dokumentaciju za izgradnju vodovodne mreže, u ukupnoj 

dužini 6.312,22 metara. 

• Glavni projekt izgradnje produžetka vodovodne mreže u općini Trnava, Đakovoprojekt d.o.o., 

ZOP:TD-514/14, Đakovo lipanj 2015. 

 

Slika 2.3  Pregledna situacija vodovodne mreže u općini Trnava 
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Ukupna dužina trase cjevovoda je 6.312,22 m, a izvest će se PEHD cijevima Ø110 i 63 mm koje spadaju 

po MRS klasifikaciji u grupu PE 100. Postojeći cjevovod je položen sa desne strane u naselju Trnava, 

gledano u smjeru Trnava Kondrić. Početak novoprojektirane trase je spoj na postojeću vodovodnu 

mrežu u novom zasunskom oknu ZO1 koje će biti smješteno u zelenoj površini. 

Na projektiranoj trasi predviđene su dvije podzemne stanice za povećanje tlaka. 

 

IZGRADNJA PRODUŽETKA VODOVODNE MREŽE U OPĆINI LEVANJSKA VAROŠ 

U cilju proširenja vodoopskrbnog sustava općine Levanjska Varoš, a u skladu s dugoročnim planskim 

razvitkom vodoopskrbe Županije u cijelosti, izrađena je tehnička dokumentacija: 

• Glavni projekt Izgradnja produžetka vodovodne mreže u općini Levanjska Varoš – izmjene i 

dopune, Đakovoprojekt d.o.o., ZOP:TD-21/15, Đakovo, listopad 2016. 

Predmet ovog Glavnog projekta, izgradnja produžetka vodovodne mreže u općini Levanjska Varoš je 
vodoopskrbni cjevovod u dužini cca 10.372,96 m, sa stanicama za podizanje tlaka u Slobodnoj Vlasti i 
Musiću, čija je lokacija određena Koncepcijskim rješenjem. 

Slika 2.4  Pregledna situacija vodovodne mreže definirana ovim projektom 

Projektirani cjevovod izvesti će se od PE vodovodnih cijevi. Nazivni promjer projektiranih cijevi je DN 
160, 140, 125, 110 i 63 za radne tlakove od 10 bara. Na trasi cjevovoda predviđeno je postavljanje 
nadzemnih hidranata tako da je moguće brzo i lako priključenje vatrogasnih vozila u slučaju potrebe.  
 
 

Musić 

Slobodna Vlast 
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

REKONSTRUKCIJA VODOCRPILIŠTA NA IZVORIŠTU IVANOVCI ĐAKOVAČKI 

Za planirani zahvat rekonstrukcije vodocrpilišta na  izvorištu Ivanovci Đakovački napravljen je: 

• Glavni projekt: Rekonstrukcija vodocrpilišta na  izvorištu Ivanovci Đakovački, Bajs-ing d.o.o., 

ZO:38-2020-ZOP, Đakovo, travanj 2021.  

Projektom je predviđena izgradnja nove zgrade crpilišta, te izmjena tehnologije prerade vode na k.č.br. 

799/2. Na k.č.br. 858 predviđena je izgradnja upravljačke kućice nad postojećim zdencem. Projektirani 

zahvat predstavlja jednu u nizu mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture grada Đakova. 

Katastarska čestica br. 799/2 na kojoj će se rekonstruirati postojeće vodocrpilište nalazi se u središnjem 

dijelu naselja Ivanovci Đakovački, a svojim sjeveroistočnim dijelom graniči s javnom cestom ŽC 4239 – 

Đakovačkom ulicom. Građevina postojećeg crpilišta smještena je unutar čestice 799/2, u njenom 

proširenom dijelu, do kojeg vodi uži dio koji se koristi kao pristupni put. Postojeći zemljani put koristi 

se kao pristup na javnu prometnu površinu – Đakovačku ulicu. Katastarska čestica 858 nalazi se na 

suprotnoj strani Đakovačke ulice. Na ovoj čestici nema izgrađenih objekata, osim bunara i betonskog 

okna u kojem je smješten. Na mjestu bunara planira se izgradnja upravljačke kućice za smještaj prateće 

opreme iznad postojećeg zdenca u dnu parcele. Do bunara se kao pristupni put s javne površine koristi 

postojeći zemljani put. 

Crpilište - Građevina je tlocrtnih dimenzija 15,70 x 7,15 cm, a sastoji se od jedne etaže – prizemlja. 

Vodosprema je armiranobetonska poluukopana građevina oslonjena na strojarnicu, izvedena betonom 

razreda tlačne čvrstoće C 30/37. Sastoji se od dvije komore: komore za pitku vodu, vanjskih tlocrtnih 

dimenzija 11,60x6,90 m i komore vode za ispiranje filtera, vanjskih tlocrtnih dimenzija 4,00x5,30 m. 

Više od polovine visine, vodosprema je ukopana u teren i prekrivena nasipom zemlje debljine 80 cm. 

Upravljačka kučica - Iznad zdenca na k.č.br. 858 izgradit će se upravljačka kućica vanjskih tlocrtnih 

dimenzija 3,10 x 2,60 m, 

 

Slika 2.5  Pregledna situacija rekonstrukcije vodocrpilišta 
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Odvodnja 

KANALIZACIJSKI SUSTAV NASELJA GAŠINCI - IZGRADNJA TLAČNO-GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA TV1 

OD NASELJA GAŠINCI DO SELACA ĐAKOVAČKIH 

Temeljem planova razvitka odvodnje Općine Selci Đakovački i naselje Gašinci kako je opisano u 

poglavlju 2.1. Postojeće stanje sukladno koncepciji odvodnje naselja Gašinci napravljen je Glavni 

projekt -izmjene i dopune I. faze što je predmet ovog Elaborata. 

• Glavni projekt - izmjena i dopuna I.faze sustava odvodnje IZGRADNJA TLAČNO-
GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA TV1 OD NASELJA GAŠINCI DO SELACA ĐAKOVAČKIH,IDT d.o.o., 
p-581/19, Osijek, ožujak 2019.g. 

Navedeni glavni projekt odnosi se na  

• izgradnju novog tlačno-gravitacijskog cjevovoda u duljini od 3.213,77m od čega je: 

- 199,56m tlačnog cjevovoda izvedeno 

- 2.971,77m novi tlačni cjevovod  

- 42,44m novi gravitacijski cjevovod 

• zamjenu hidromehaničke opreme u CS-1 i izgradnju okna s mjeračem protoka neposredno 

nakon CS1 

Otpadna, sanitarno-fekalna voda naselja Gašinci se sustavom gravitacijskih i tlačnih cjevovoda 

usmjerava prema CS1 i tlačnom cjevovodu TV1 koji prepumpava otpadnu vodu kompletnog naselja u 

Selce Đakovačke, čiji sustava odvodnje (nije predmet ovog projekta) dalje odvodi otpadnu vodu ka 

Uređaju za pročišćavanje u grad Đakovo. 

 
Slika 2.6  Pregledna situacija obuhvata projekta 
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Novi tlačni cjevovod je duljine 2.971,77 m i izvest će se od PEHD cijevi d125, kao nastavak na već 

izvedeni tlačni cjevovod TV1 u duljini od 199,56m, odnosno u konačnici ukupne duljine od 3.171,33m. 

Na tlačnom cjevovodu ugrađuju se odzračno-dozračni ventili i muljni ispust sa spojnicama za ispiranje 

cjevovoda. 

Trasa predmetnog cjevovoda i crpne stanice sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda smještene 

su u javnim površinama u k.o. Gašinici i k.o. Selci Đakovački te ne formiraju vlastite građevne čestice. 

Gravitacijski cjevovod je predviđen na završnom dijelu tlačnog cjevovoda radi umiranja toka otpadne 

vode u ukupnoj duljini od 42,44 m. Gravitacijski cjevovod je predviđenog radnog profila DN/ID 300. Za 

izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. 

Spojno AB okno predviđeno je na mjestu spoja tlačnog i gravitacijskog dijela cjevovoda TV1. 

Radovi na crpnoj stanici predviđeni su isključivo za zamjena hidromehaničke opreme 

Tlačni cjevovod je položen u javnoj površini Odabrani cijevni materijal je za PEHD. Na temelju 

odabranog materijala izrađena je niveleta tlačnog cjevovoda te dokaznica mjera. Niveleta 

projektiranog tlačnog voda položena je tako da količine iskopa i potrebni opseg radova kod izvođenja 

budu što manji. Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini 

ispod uređenog terena kako bi se osigurao dovoljan nadsloj u pogledu statičke i toplinske zaštite 

GLAVNI I SEKUNDARNI KOLEKTORI I PRECRPNE KANALIZACIJSKE STANICE NASELJA JURJEVAC 

PUNITOVAČKI 

Temeljem Idejnog projekta i usvojenog rješenja sustava odvodnje naselja napravljen je: 

• Glavni projekt Glavni i sekundarni kolektori i precrpne stanice naselja Punitovci, Hidroplus 

d.o.o., Osijek, Zop: HP_Z-15, siječanj 2011 

Glavni projekt kao rješenje odvodnje naselja definirao je izvođenje glavnih i sekundarnih kolektora, te 

precrpne stanice naselja Jurjevac Punitovački koje čine: 

- kolektori, u dužini 1.895 m 

- sekundarni kolektori, u dužini 1.604 m 

- precrpne kanalizacijske stanice, CS JU.P.1 i CS JU.P.2.  

- tlačni kanalizacijski cjevovodi, u dužini 946 m 

- vodoopskrbni cjevovod za uređaj, u dužini 306 m 

Fekalne otpadne vode naselja Jurjevac Punitovački prikupit će se zatvorenim kanalizacijskim sustavom, 

te gravitacijskim kolektorima i crpnim stanicama s pripadajućim tlačnim cjevovodima dovesti do 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 

Ukupna duljina gravitacijskih cjevovoda je 3.499 m. Izvest će se od vodonepropusnih PVC 

kanalizacijskih cijevi klase SN 2 SDR 51, profila DN 315 mm u duljini 1.895 m i profila DN 250 mm u 

duljini 1.604 m. 
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ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 
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Glavni kolektori JU.P.1. i JU.P.2. profila DN 315 položit će se u rov širine 1,0 m i dubine 1,4-3,8 m, dok 

će sekundarni kolektori JU.P.1.1., JU.P.1.2, JU.P.2.1. i JU.P.2.2. profila DN 250 biti položeni u rov širine 

0,9 m i dubine 1,6-3.7 m.  

Crpne stanice CS JU.P.1. i CS JU.P.2. izvest će se kao armiranobetonska okna unutrašnjih dimenzija 

200x250 cm i dubine 4,6 m CS JU.P.1., odnosno 4,5 m za crpnu stanicu CS JU.P.2. Unutar okana ugradit 

će se po jedna radna i jedna pričuvna potopljena crpka. 

 

 

Slika 2.7  Pregledna situacija obuhvata projekta 

Ukupna duljina tlačnih cjevovoda je 946 m. Izvest će se od PEHD cijevi profila DN  180 i 90 mm, nazivnog 

tlaka 6 bara, te će biti položeni u rov širine 0,6 i 0,7 m, odnosno 0,9 m kod zajedničkog vođenja s 

vodoopskrbnim cjevovodom za uređaj, i dubine 1,4-2,2 m. 

Vodoopskrbni cjevovod za uređaj duljine je 306 m, a izvesti će se od PEHD cijevi profila DN 140 mm, 

nazivnog tlaka 10 bara, te će biti položen u zajednički rov s tlačnim kanalizacijskim cjevovodom CS 

JU.P.1 
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ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
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Na trasi predmetnih glavnih i sekundarnih kolektora predviđeno je ukupno 96 modularnih okana od 

polietilena (PE) promjera DN 1000 i 800 mm, dubine ugradnje 1,6–4 m. Silazak u PE revizijsko okno 

previđen je pomoću PE penjalica postavljenih s unutrašnje strane okna, 3 kom/m' 

Trase kanalizacijskih cjevovoda i tlačnih kanalizacijskih cjevovoda položene su u koridoru javne 

cestovne površine prateći teren. Tlačni cjevovod CS JU.P.1. spaja se na uređaj za pročišćavanje 

otpadnih voda, a CS JU.P.2. na kolektor JU.P.2. Svi kolektori i cjevovodi položeni su po vanjskom rubu 

cestovnog kanala ili po zelenoj površini, osim dijela kolektora JU.P.2. koji je zbog jako uskog prostora i 

položenih instalacija (vodovod, plin, telefon i javna rasvjeta) položen u unutarnjem rubu cestovnog 

kanala županijske ceste Ž4108 u duljini od 395 m (od stac. 0+944 - 1+339).  

Križanje projektiranih kanalizacijskih kolektora sa županijskim prometnicama i lokalnim prometnicama 

višeg reda, izvest će se prolaskom ispod ceste polaganjem kanalizacijske cijevi u zaštitnu cijev metodom 

hidrauličkog utiskivanja - bušenja, na dubini 1,5 m od nivelete ceste do gornjeg ruba zaštitne čelične 

cijevi.  

Križanje kolektora s prometnicama nižeg reda i putevima izvest će se prekopavanjem prometnica 

(puta) i polaganjem kanalizacijske cijevi u zaštitnu čeličnu cijev s nadslojem od 1,5 m. 

Tijekom izgradnje cjevovoda ne smije se ugroziti stabilnost ceste, oštetiti cestovne objekte ili ugroziti 

sudionike u prometu.  

Križanje cjevovoda s kanalima i cijevnim propustima izvesti će se prekopavanjem kanala i prolaskom 

cjevovoda ispod dna kanal uvlačenjem radne cijevi u zaštitnu čeličnu cijev. Cjevovod se polaže 1 m od 

kote dna kanala računajući od gornjeg ruba zaštitne cijevi. Ispod pokosa kanala dubina ukopavanja je 

min. 1,0 m okomito na plohe.  

Izvođenje cjevovoda se planira najvećim dijelom strojno (95 %), osim kod križanja s postojećim 

instalacijama gdje je ručni iskop nužan. Posteljica i obloga cijevi izraditi će se od pijeska do visine 15 cm 

iznad gornjeg ruba cijevi, dok će zatrpavanje ostalog dijela rova u zelenoj površini biti kvalitetnim 

materijalom iz iskopa, a u unutarnjem rubu cestovnog jarka izvršiti će se zamjenskim materijalom - 

pijeskom sa završnim slojem od drobljenog kamena. 

Zbog postojeće infrastrukture (instalacije vode i telefona te prometnica i dr.) potrebno je od nadležnih 

službi prije početka izvođenja radova zatražiti iskolčenje postojećih instalacija, a izvođenje 

kanalizacijskog kolektora prilagoditi tom stanju uz poštivanje uvjeta iz lokacijske dozvole 

GLAVNI I SEKUNDARNI KOLEKTORI I PRECRPNE KANALIZACIJSKE STANICE NASELJA JOSIPOVAC 

PUNITOVAČKI 

Temeljem Idejnog projekta i usvojenog rješenja sustava odvodnje naselja napravljen je: 

• Glavni projekt Glavni i sekundarni kolektori i precrpne stanice naselja Josipovac Punitovački, 

Hidroplus d.o.o., Osijek, Zop: HP_Z-15, travanj 2011. 

Glavni projekt kao rješenje odvodnje naselja definirao je izvođenje glavnih i sekundarnih kolektora, te 

crpne stanice naselja Josipovac Punitovački koji će činit: 

- kolektori, u dužini 3.286 m 



 

26 

 

 

 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

- sekundarni kolektori, u dužini 2.370 m 

- crpne kanalizacijske stanice, CS J.P.1 i CS J.P.2.  

- tlačni kanalizacijski cjevovodi, u dužini 37 m 

Fekalne otpadne vode naselja Josipovac Punitovački prikupit će se zatvorenim kanalizacijskim 

sustavom, te gravitacijskim kolektorima i crpnim stanicama s pripadajućim tlačnim cjevovodima 

dovesti do kolektora P.1. u Punitovcima i dalje do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 

 

Slika 2.8  Pregledna situacija obuhvata projekta 
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Ukupna duljina gravitacijskih cjevovoda je 5.656 m. Izvest će se od vodonepropusnih PVC 

kanalizacijskih cijevi klase SN 2 SDR 51, profila DN 315 mm u duljini 3.286 m i profila DN 250 mm u 

duljini 2.370 m. 

Crpne stanice CS J.P.1. i CS J.P.2. izvest će se kao armiranobetonska okna unutrašnjih dimenzija 

200x250 cm i dubine 4,0 m CS JU.P.1., odnosno 4,7 m za crpnu stanicu CS J.P.2. Unutar okana ugradit 

će se po jedna radna i jedna pričuvna potopljena crpka. 

Ukupna duljina tlačnih cjevovoda je 37 m. Izvest će se od PEHD cijevi profila DN 110 mm, nazivnog 

tlaka 6 bara, te će biti položeni u rov širine 0,6 m, i dubine cca 1,4 m 

Na trasi predmetnih glavnih i sekundarnih kolektora predviđeno je ukupno 145 modularnih okana od 

polietilena (PE), od čega su 133 promjera DN 800 mm i dubine ugradnje 1,3-3 m dok je12 promjera DN 

1000 mm, dubine ugradnje 3,1–3,8 m. Silazak u PE revizijsko okno previđen je pomoću PE penjalica 

postavljenih s unutrašnje strane okna, 3 kom/m' 

Trase kanalizacijskih cjevovoda i tlačnih kanalizacijskih cjevovoda položene su u koridoru javne 

cestovne površine prateći teren. Svi kolektori i cjevovodi položeni su po vanjskom rubu cestovnog 

kanala ili po zelenoj površini, osim kraka J.P.1.5. koji je zbog vrlo uskog prostora i položenih instalacija 

(vodovod, plin, telefon i javna rasvjeta) položen u unutarnjem rubu cestovnog kanala lokalne 

prometnice u ukupnoj duljini od 406 m.  

Križanje projektiranih kanalizacijskih kolektora sa županijskim prometnicama i lokalnim prometnicama 

višeg reda, izvest će se prolaskom ispod ceste polaganjem kanalizacijske cijevi u zaštitnu cijev metodom 

hidrauličkog utiskivanja - bušenja, na dubini 1,5 m od nivelete ceste do gornjeg ruba zaštitne čelične 

cijevi.  

GLAVNI I SEKUNDARNI KOLEKTORI I PRECRPNE KANALIZACIJSKE STANICE NASELJA PUNITOVCI 

Temeljem Idejnog projekta i usvojenog rješenja sustava odvodnje naselja napravljen je: 

• Glavni projekt Glavni i sekundarni kolektori i precrpne stanice naselja Punitovci, Hidroplus 

d.o.o., Osijek, Zop: HP_Z-15, veljača 2011. 

Glavni projekt kao rješenje odvodnje naselja definirao je izvođenje glavnih i sekundarnih kolektora, te 

crpne stanice naselja Punitovci koji će činiti: 

- kolektori, u dužini 2.581 m 

- sekundarni kolektori, u dužini 2.312 m 

- crpne kanalizacijske stanice, CS P.1., CS P.2., CS P.3. i CS P.4. 

- tlačni kanalizacijski cjevovodi, u dužini 821 m 

Fekalne otpadne vode naselja Punitovci prikupit će se zatvorenim kanalizacijskim sustavom, te 

gravitacijskim kolektorima i crpnim stanicama s pripadajućim tlačnim cjevovodima dovesti do naselja 

Jurjevac Punitovački odakle će se dalje transportirati do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Ukupna duljina gravitacijskih cjevovoda je 4.893 m. Izvest će se od vodonepropusnih PVC 

kanalizacijskih cijevi klase SN 2 SDR 51, profila DN 315 mm u duljini 2.581 m i profila DN 250 mm u 

duljini 2.312 m. 

Glavni kolektori P.1., P.2. i P.3. profila DN 315 položit će se u rov širine 1,0 m u zelenoj površini (kolektor 

P.1.) i 0,9 m u unutarnjem rubu kanala (kolektori P.2 i P.3), dubine 1,4-3,8 m, dok će sekundarni 

kolektori profila DN 250 biti položeni u rov širine 0,9 m u zelenoj površini i 0,8 m u unutarnjem rubu 

kanala, dubine 1,5-3.2 m. 

Crpne stanice CS P.1., CS P.2. i CS P.3. izvest će se kao armiranobetonska okna unutrašnjih dimenzija 

200x250 cm i dubine 4,0-4,6 m, odnosno CS P.4. unutrašnjih dimenzija 150x200 cm i dubine 3,0 m. 

Unutar okana ugradit će se po jedna radna i jedna pričuvna potopljena crpka. 

 

 

Slika 2.9 Pregledna situacija obuhvata projekta 

  

Ukupna duljina tlačnih cjevovoda je 821 m. Izvest će se od PEHD cijevi profila DN 160, 110 i 90 mm, 

nazivnog tlaka 6 bara, te će biti položeni u rov širine 0,6 i 0,7 m i dubine 1.2-2,6 m. Na tlačnom 

cjevovodu CS P.1. predviđeno je jedno zasunsko okno s muljnim ispustom, koje će se izvesti kao 

monolitno armiranobetonsko od betona klase C 25/30 sa dodatkom za vodonepropusnost. Okno je 

dimenzija 140x140 cm, svijetle visine 2,0 m, a debljina stijenki je 20 cm 

Na trasi predmetnih glavnih i sekundarnih kolektora predviđeno je ukupno 138 modularnih okana od 

polietilena (PE) promjera DN 1000 i 800 mm, dubine ugradnje 1,4-4 m.  

Trase kanalizacijskih cjevovoda i tlačnih kanalizacijskih cjevovoda položene su u koridoru javne 

cestovne površine prateći teren. Tlačni cjevovod CS P.1. transportira otpadnu vodu do naselja Jurjevac 

Punitovački i spaja se na kanalizacijski kolektor JU.P.1., dok ostali tlačni cjevovodi podižu otpadnu vodu 
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

unutar gravitacijskog sustava naselja Punitovci. Svi kolektori i cjevovodi položeni su po vanjskom rubu 

cestovnog kanala ili po zelenoj površini, osim kolektora u Ulici M. Gupca (P.2., P.2.1, P.2.2. i P2.3.) i 

Domovskoj ulici (P.3., P.3.1, P.3.2 i P.3.3.)  koji su zbog jako uskog prostora i položenih instalacija 

(vodovod, plin, telefon i javna rasvjeta) položeni u unutarnjem rubu cestovnog kanala.  

Projekti na području Grada Đakova  

IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA ĐAKOVA: FAZA 2 – ULICA 122. BRIGADE 

HRVATSKE VOJSKE 

Glavnim projektom za ishođenje Građevinske dozvole predviđena je izgradnja vodovodne i 

kanalizacijske mreže Faze 2 definirane Idejnim projektom IP 62/20 izrađenog po glavnom projektantu 

Franjo Mikuš dip.ing građ., Đakovoprojekt d.o.o..  

Za planirani zahvat napravljen je : 

• Glavni projekt izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže grada Đakova: Faza 2 – Ulica 122. 

brigade Hrvatske vojske, Đakovoprojekt d.o.o., ZOP:TD-47/19, listopad 2021. Đakovo. 

Dužine cjevovoda Faze 2 planiranog zahvata su slijedeće: 

• cca 370,53 m VODOVODNE MREŽE - od objekata na vodoopskrbnim cjevovodima predviđena 

su zasunska okna, automatsko usisno- odzračni ventili, muljni ispusti i hidranti  

• cca 363,04 m KANALIZACIJSKE MREŽE - od objekata na kolektorima fekalne odvodnje 

predviđena su reviziona okna 

Za zahvat u prostoru – izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda aglomeracije Đakovo ishođeno je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-

03/14-08/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-14- 10) u Zagrebu 17. studenog 2014. godine. Temeljem istog za 

planirani zahvat u prostoru ne očekuju značajniji utjecaji na okoliš te nije potrebno provesti postupak 

procjene, niti ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 

Trase projektiranih tlačnih cjevovoda i gravitacijskih kanala položene su po postojećim prometnim 

površinama (putovima), što je uvjetovano osiguranjem zahtijevanih režima tečenja i mogućnošću 

međusobnog priključivanja pojedinih dijelova vodovodne i kanalizacijske mreže, kao i jednostavnijeg 

rješavanja imovinsko-pravnih pitanja. Tlačni cjevovod i gravitacijski kanali će cijelim svojim trasama biti 

položeni u tlo, ispod površine, tj. zauzeta površina biti će nakon polaganja cjevovoda privedena 

prvobitnoj namjeni. Zbog odabranog sistema odvodnje, odnosno gravitacijskog tečenja, kao i dužine 

kanala, dubine istih kreću se od min. 1,00 m na krajevima pojedinih kanala do max. 4,00 m na 

nizvodnom dijelu kanala.  

 Na trasama kanala predviđena je izgradnja revizijskih okana, koji su nužni za pravilno funkcioniranje 

kanalizacijske mreže. Sama revizijska okna biti će izvedena kao podzemni objekti, koji svojim 

postojanjem neće narušiti postojeći ambijent. Revizijska okna na trasama cjevovoda izvodit će se kao 

podzemni objekti. Otvori za silazak biti će zatvoreni kanalizacijskim poklopcima s ključem kako bi se 

spriječio ulazak neovlaštenim osobama. Gornja razina otvora biti će položena na razini zemljišta 

odnosno površine. 
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA ĐAKOVA: FAZA 3 – ULICA MIHOVILA 

PAVLINOVIĆA 

Glavnim projektom za ishođenje Građevinske dozvole predviđena je izgradnja vodovodne i 

kanalizacijske mreže Faze 3 definirane Idejnim projektom IP 62/20 izrađenog po glavnom projektantu 

Franjo Mikuš dip.ing građ., Đakovoprojekt d.o.o..  

Za planirani zahvat napravljen je : 

• Glavni projekt izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže grada Đakova: FAZA 3 – ULICA 

MIHOVILA PAVLINOVIĆA, Đakovoprojekt d.o.o., ZOP:TD-47/19, veljača 2021. Đakovo. 

Dužine cjevovoda Faze 3 su slijedeće: 

• cca 391,88 m VODOVODNE MREŽE - od objekata na vodoopskrbnim cjevovodima predviđeni 

su zasuni i hidranti  

• cca 230,00 m KANALIZACIJSKE MREŽE - od objekata na kolektorima fekalne odvodnje 

predviđena su reviziona okna 

Za zahvat u prostoru – izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda aglomeracije Đakovo ishođeno je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-

03/14-08/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-14- 10) u Zagrebu 17. studenog 2014. godine. Temeljem istog za 

planirani zahvat u prostoru ne očekuju značajniji utjecaji na okoliš te nije potrebno provesti postupak 

procjene, niti ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 

IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA ĐAKOVA: FAZA 8 – ULICA KREŠIMIRA 

PAVIĆA 

Glavnim projektom za ishođenje Građevinske dozvole predviđena je izgradnja vodovodne i 

kanalizacijske mreže Faze 8 definirane Idejnim projektom IP 62/20 izrađenog po glavnom projektantu 

Franjo Mikuš dip.ing građ., Đakovoprojekt d.o.o..  

Za planirani zahvat napravljen je : 

Glavni projekt izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže grada Đakova: FAZA 8 – ULICA KREŠIMIRA 

PAVIĆA, Đakovoprojekt d.o.o., ZOP:TD-47/19, listopad 2020. Đakovo. 

Dužine cjevovoda Faze 2 su slijedeće:  

• cca 873,69 m VODOVODNE MREŽE - od objekata na vodoopskrbnim cjevovodima predviđena 

su zasunska okna, automatsko usisno- odzračni ventili, muljni ispusti i hidranti  

• cca 870,45 m KANALIZACIJSKE MREŽE - od objekata na kolektorima fekalne odvodnje 

predviđena su reviziona okna 

Za zahvat u prostoru – izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda aglomeracije Đakovo ishođeno je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-

03/14-08/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-14- 10) u Zagrebu 17. studenog 2014. godine. Temeljem istog za 

planirani zahvat u prostoru ne očekuju značajniji utjecaji na okoliš te nije potrebno provesti postupak 

procjene, niti ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA ĐAKOVA: FAZA 9 – ULICA HEDVIGE DEKER 

Glavnim projektom za ishođenje Građevinske dozvole predviđena je izgradnja vodovodne i 

kanalizacijske mreže Faze 9 definirane Idejnim projektom IP 62/20 izrađenog po glavnom projektantu 

Franjo Mikuš dip.ing građ., Đakovoprojekt d.o.o..  

Za planirani zahvat napravljen je : 

• Glavni projekt izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže grada Đakova: FAZA 9 – ULICA 

HEDVIGE DEKER, Đakovoprojekt d.o.o., ZOP:TD-47/19, veljača 2021. Đakovo. 

Dužine cjevovoda Faze 9 su slijedeće:  

• cca 103,47 m VODOVODNE MREŽE - od objekata na vodoopskrbnim cjevovodima predviđen 

je hidrant na kraju cjevovoda  

• cca 709,89 m KANALIZACIJSKE MREŽE - od objekata na kolektorima fekalne odvodnje 

predviđena su reviziona okna 

Za zahvat u prostoru – izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda aglomeracije Đakovo ishođeno je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-

03/14-08/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-14- 10) u Zagrebu 17. studenog 2014. godine. Temeljem istog za 

planirani zahvat u prostoru ne očekuju značajniji utjecaji na okoliš te nije potrebno provesti postupak 

procjene, niti ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

 

Slika 2.10 Pregledna situacija vodovodne mreže 
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

 
Slika 2.11 Pregledna situacija kanalizacijske mreže   
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA ĐAKOVA ULICA KRALJA ZVONIMIRA, ULICA 

ANTE STARČEVIĆA, BOŠKOVIĆEVA ULICA I ULICA PETRA PRERADOVIĆA 

Za planirani zahvat napravljen je : 

• Glavni projekt IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA ĐAKOVA Ulica kralja 

Zvonimira, Ulica Ante Starčevića, Boškovićeva ulica i Ulica Petra Preradovića, Đakovoprojekt 

d.o.o., ZOP:TD-34/19, kolovoz 2019. Đakovo. 

Glavnim projektom za ishođenje Građevinske dozvole predviđena je izgradnja vodovodne i 

kanalizacijske mreže u dužini: 

• cca 81,58 m VODOVODNE MREŽE - od objekata na vodoopskrbnim cjevovodima predviđeni 

su hidranti 

 

Slika 2.12 Pregledna situacija vodovodne mreže 

• cca 660,31 m KANALIZACIJSKE MREŽE - od objekata na kolektorima fekalne odvodnje 

predviđena su reviziona okna 

Za zahvat u prostoru – izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje te uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda aglomeracije Đakovo ishođeno je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode 

(KLASA: UP/I-351-03/14-08/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-14- 10) u Zagrebu 17. studenog 2014. 

godine. Temeljem istog za planirani zahvat u prostoru ne očekuju značajniji utjecaji na okoliš te 

nije potrebno provesti postupak procjene, niti ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 
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Slika 2.13 Pregledna situacija kanalizacijske mreže 

REKONSTRUKCIJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U ULICI KRALJA TOMISLAVA 

Za zahvat rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ulici Kralja Tomislava u Đakovu napravljen je: 

• Glavni projekt rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ulici Kralja Tomislava u Đakovu, Ured 

ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović, 35/20 – 0, Đakovo, srpanj 2020. 

Za zahvat u prostoru – izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda aglomeracije Đakovo ishođeno je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-

03/14-08/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-14- 10) u Zagrebu 17. studenog 2014. godine. Temeljem istog za 

planirani zahvat u prostoru ne očekuju značajniji utjecaji na okoliš te nije potrebno provesti postupak 

procjene, niti ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 

Svrha zahvata je poboljšanje sustava javne odvodnje u Ulici Kralja Tomislava u Đakovu kako bi se 

osigurao siguran i učinkovit sustav javne odvodnje. Predmetnu građevinu čine kanalizacijski 

gravitacijski cjevovodi mješovitog sustava javne odvodnje. Na svim vertikalnim i horizontalnim 

lomovima trase, te za potrebe revizije ugradit će se revizijska okna. Rekonstrukcija mreže sustava javne 

odvodnje u Ulici Kralja Tomislava izvest će se na način da će se zadržati trasa postojećih kanalizacijskih 

cjevovoda uvažavajući položaj već izgrađenih infrastrukturnih građevina.  

Rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ulici Kralja Tomislava obuhvaća rekonstrukciju gravitacijskog 

kanalizacijskog cjevovoda položenog na južnoj strani ulice, ukupne su duljine 255 m, koji će se izvesti 

će se od vodonepropusnih PVC kanalizacijskih cijevi klase čvrstoće SN 8 SDR 34, profila DN 500, u duljini 

240,60 m, i vodonepropusnih GRP kanalizacijskih cijevi čvrstoće SN 10000 PN 1, profila DN 1000 u 

duljini 14,40 m.  
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Predmetni gravitacijski kanalizacijski cjevovod će cijeloj duljini biti ukopan i položen u javnoj površini. 

U visinskom pogledu, niveleta kanalizacijskih vodova položiti će se na dubinu od minimalno 1,75 do 

maksimalno 3,70 m. Postojeće trase cjevovoda su položene u koridoru parkirališta, prometnica i 

pješačkih staza. Trase novih kanalizacijskih cjevovoda će biti na trasama kanalizacijskih cjevovoda koji 

se rekonstruiraju. 

 

Slika 2.14 Pregledna situacija rekonstrukcije kanalizacijske mreže 

REKONSTRUKCIJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE - KOLEKTOR K5 

Za zahvat rekonstrukcija sustava javne odvodnje – kolektor K5 u Đakovu napravljen je: 

• Glavni projekt rekonstrukcija sustava javne odvodnje – kolektor K5 u Đakovu, Ured ovlaštenog 

inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović, 37/20 – 0, Đakovo, siječanj 2021. 

Obzirom da je kolektor K5 jedan od tri glavna kolektora u gradu, svrha zahvata je poboljšanje sustava 

javne odvodnje grada Đakovo kako bi se osigurao siguran i učinkovit sustav javne odvodnje. Za zahvat 

u prostoru – izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

aglomeracije Đakovo ishođeno je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-

03/14-08/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-14- 10) u Zagrebu 17. studenog 2014. godine. Temeljem istog za 

planirani zahvat u prostoru ne očekuju značajniji utjecaji na okoliš te nije potrebno provesti postupak 

procjene, niti ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Rekonstrukcija kolektora K5 izvest će se na 

način da će se zadržati trasa postojećeg kanalizacijskog cjevovoda uvažavajući položaj već izgrađenih 

infrastrukturnih građevina. 

Rekonstrukcija sustava javne odvodnje – kolektor K5 obuhvaća rekonstrukciju gravitacijskog 

kanalizacijskog cjevovoda ukupne su duljine 281 m, koji će se izvesti će se od vodonepropusnih - GRP 

kanalizacijskih cijevi profila DN 1350klase čvrstoće SN 10.000 SDR 34, Predmetni gravitacijski 

kanalizacijski cjevovod će cijeloj duljini biti ukopan i položen u javnoj površini. U visinskom pogledu, 

niveleta kanalizacijskog cjevovoda položiti će se na dubinu od minimalno 2.10 do maksimalno 3.80 m. 

Trase postojećeg cjevovoda položena je zelenoj površini čestice k.č.br. 8734 k.o. Đakovo. 
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REKONSTRUKCIJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U ULICI MATIJE GUPCA U ĐAKOVU 

Za zahvat rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ulici Matije Gupca u Đakovu napravljen je: 

• Glavni projekt rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ulici Matije Gupca u Đakovu, Ured 

ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović, 36/2020, Đakovo, prosinac 2020. 

Za zahvat u prostoru – izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda aglomeracije Đakovo ishođeno je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-

03/14-08/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-14- 10) u Zagrebu 17. studenog 2014. godine. Temeljem istog za 

planirani zahvat u prostoru ne očekuju značajniji utjecaji na okoliš te nije potrebno provesti postupak 

procjene, niti ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 

Svrha zahvata je poboljšanje sustava javne odvodnje u Ulici Matije Gupca u Đakovu kako bi se osigurao 

siguran i učinkovit sustav javne odvodnje. Rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ulici Matije Gupca 

obuhvaća rekonstrukciju gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda položenih na sjevernoj i južnoj strani 

ulice, ukupne su duljine 1.152,5 m, koji će se izvesti će se od vodonepropusnih - PVC kanalizacijskih 

cijevi klase čvrstoće SN 8 SDR 34, profila DN 315 mm, u duljini 360,2 m i profila DN 400 mm, u duljini 

652,5 m i - vodonepropusnih GRP kanalizacijskih cijevi čvrstoće SN 10000 PN 1, profila DN 600 u duljini 

146,25 m.  

Predmetnu građevinu čine kanalizacijski gravitacijski cjevovodi mješovitog sustava javne odvodnje. Na 

svim vertikalnim i horizontalnim lomovima trase, te za potrebe revizije ugradit će se revizijska okna. 

Na cjevovode i okna se spajaju kućni priključci i slivnici sukladno uvjetima i naputcima isporučitelja 

vodnih usluga Rekonstrukcija mreže sustava javne odvodnje u Ulici Matije Gupca izvest će se na način 

da će se djelomično zadržati trasa postojećih kanalizacijskih cjevovoda uvažavajući položaj već 

izgrađenih infrastrukturnih građevina. 

Predmetni gravitacijski kanalizacijski cjevovodi će cijeloj duljini biti ukopan i položen u javnoj površini. 

U visinskom pogledu, niveleta kanalizacijskih vodova položiti će se na dubinu od minimalno 1,6 do 

maksimalno 2,80 m. Trase postojećih cjevovoda položene su u koridoru parkirališta, prometnica i 

pješačkih staza. 

 

Slika 2.15 Pregledna situacija odvodnje u ulici Matije Gupca 
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REKONSTRUKCIJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE U ULICI MATIJE GUPCA U ĐAKOVU 

Za zahvat rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe u ulici Matije Gupca u Đakovu napravljen je: 

• Glavni projekt rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe u ulici Matije Gupca u Đakovu, Ured 

ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović, 60/2020, Đakovo, travanj 2021. 

Svrha zahvata je poboljšanje sustava javne vodoopskrbe u Ulici Matije Gupca u Đakovu kako bi se 

osigurala opskrba svih potrošača dovoljnim količinama vode odgovarajuće kvalitete kao i osiguranje 

protupožarnih uvjeta. Cilj je da mreža vodoopskrbe može osigurati dovoljnu količinu vode i 

odgovarajući pritisak. Vodoopskrbni cjevovodi su ukopane građevine na kojima se grade zasunske 

komore i zasuni s ugradbenom garniturom za osiguranje funkcionalnosti sustava. Na cjevovodima se 

ugrađuju i nadzemni hidranti. Trase cjevovoda su položene u koridoru javne prometne površine (kolnik, 

nogostup i zeleni pojas uz prometnicu) uvažavajući položaj već izgrađenih infrastrukturnih građevina 

vodovoda, kanalizacije, elektroinstalacija, plina i elektroničke komunikacijske infrastrukture. 

Rekonstrukcija mreže sustava javne vodoopskrbe u Ulici Matije Gupca izvest će se na način da će se 

djelomično zadržati trasa postojećih cjevovoda uvažavajući položaj već izgrađenih infrastrukturnih 

građevina. 

Predmet glavnog projekta je rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe u ulici Matije Gupca u Đakovu. 

Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe u ulici Matije Gupca obuhvaća rekonstrukciju vodovodnih 

cjevovoda položenih na sjevernoj i južnoj strani ulice, ukupne su duljine 1.333,30 m, koji će se izvesti 

će se od vodonepropusnih tlačnih PEHD cijevi NP 10 bara. Predmetni cjevovodi će cijeloj duljini biti 

ukopani i položeni u javnoj površini. U visinskom pogledu, niveleta vodova položiti će se na dubinu od 

minimalno 1,6 do maksimalno 2,80 m. Planirani vodoopskrbni cjevovod je podzemna komunalna 

vodna građevina - komunalna infrastruktura. Zadržavaju se postojeće katastarske čestice kojima trasa 

prolazi i neće se formirati vlastita građevinska čestica 

Predmetni cjevovod je infrastrukturna građevina i dio mreže sustava javne odvodnje grada Đakovo. 

Predmetni cjevovod je komunalna infrastrukturna građevina namijenjena opskrbi vodom grada 

Đakova. Građevina se priključuje na postojeći sustav vodoopskrbe. Vodoopskrbni cjevovodi bit će 

cijelom svojom trasom položeni u tlo, ispod površine, a zauzeta javna površina bit će nakon izgradnje 

privedena prvotnoj namjeni. 

PRODUŽETAK MREŽE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 

Za zahvat produžetak mreže sustava javne odvodnje u Ulici Nikole Tesle u Đakovu napravljen je: 

• Glavni projekt produžetak mreže sustava javne odvodnje u Ulici Nikole Tesle u Đakovu, Ured 

ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović, 40/2020, Đakovo, siječanj 2021. 

Za zahvat u prostoru – izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda aglomeracije Đakovo ishođeno je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-

03/14-08/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-14- 10) u Zagrebu 17. studenog 2014. godine. Temeljem istog za 

planirani zahvat u prostoru ne očekuju značajniji utjecaji na okoliš te nije potrebno provesti postupak 

procjene, niti ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 
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Zahvatom u prostoru planira se izgradnja cjevovoda sanitarne odvodnje u Ulici Nikole Tesle. Namjena 

sanitarne kanalizacije, koju čine gravitacijski i tlačni cjevovod i crpna stanica, je prikupljanje sanitarnih 

otpadnih voda stanovništva. Za obuhvat zahvata u prostoru kojom se definira smještaj cjevovoda 

sanirane odvodnje i pripadajućih podzemnih građevina ne određuje se građevna čestica. Postupkom 

nepotpunog izvlaštenja potrebno je omogućiti pristup i održavanje cjevovoda na svim česticama 

kojima prolaze u širini cca 4,0 m u cijeloj duljini cjevovoda.  

Planirana je izvedba: 

• gravitacijskih cjevovoda  

o NT-g1 ukupne duljine 342 m  

o NT-g2 ukupne duljine 160 m  

• tlačnog cjevovoda  

o NT-t ukupne duljine 312,9 m  

• crpne stanice.  

Izgradnja gravitacijskih kanalizacijskig cjevovoda izvesti će se od vodonepropusnih PVC kanalizacijskih 

cijevi profila DN 250 klase čvrstoće SN 8 SDR 34. Tlačni cjevovod izvesti će se od PEHD cijevi DN 110 

mm nazivnog tlaka 10 bara. Predmetni gravitacijski kanalizacijski cjevovod će cijeloj duljini biti ukopan 

i položen u javnoj površini. U visinskom pogledu, niveleta kanalizacijskog cjevovoda položiti će se na 

dubinu od minimalno 1,0 do maksimalno 2,45 m. Trasa cjevovoda položena je djelomično u zelenoj 

površini i djelomično u koridoru prometnice. 

Planiranim sustavom odvodnje na predmetnom području omogućit će se prihvat otpadnih voda 

turističko ugostiteljskih objekta Hotel Đakovo (smještajnog kapaciteta 50 postelja i 200 sjedećih 

mjesta), te pansiona Budimir (26 postelja i 250 sjedećih mjesta). 

Planiranim sustavom odvodnje na predmetnom području omogućit će se prihvat otpadnih voda 

turističko ugostiteljskih objekta Hotel Đakovo (smještajnog kapaciteta 50 postelja i 200 sjedećih 

mjesta), te pansiona Budimir (26 postelja i 250 sjedećih mjesta). 

IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U ULICI PETRA PRERADOVIĆA - DIO INDUSTRIJSKE ZONE 

Za zahvat izgradnja sustava javne odvodnje u Ulici Petra Preradovića u Đakovu napravljen je: 

• Idejni projekt izgradnja sustava javne odvodnje u Ulici Petra Preradovića u Đakovu, Ured 

ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović, 39/2020, Đakovo, studeni 2020. 

Za zahvat u prostoru – izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda aglomeracije Đakovo ishođeno je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-

03/14-08/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-14- 10) u Zagrebu 17. studenog 2014. godine. Temeljem istog za 

planirani zahvat u prostoru ne očekuju značajniji utjecaji na okoliš te nije potrebno provesti postupak 

procjene, niti ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 

Namjena sanitarne kanalizacije, koju čine gravitacijski i tlačni cjevovod i crpna stanica, je prikupljanje 

sanitarnih otpadnih voda. Namjena sanitarne kanalizacije, koju čine gravitacijski i tlačni cjevovod i 
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crpna stanica, je prikupljanje sanitarnih otpadnih voda. U ulici Petra Preradovića – dio industrijske zone 

u kojoj je smještena kemijska industrija Meteor d.o.o. Đakovo i TS Đakovo. Industrijski pogon Meteor 

d.o.o. kao značajan producent otpadnih voda, ima izgrađen interni sustav odvodnje s predtretmanom 

otpadnih voda prije ispusta u kanal Gradina Orano (III red.) 

Planirana je izvedba: 

• gravitacijskih cjevovoda  

o PP-g1 približne dužine 501 m  

o PP-g2 približne dužine 286,5 m  

• tlačnog cjevovoda  

o PP-t približne dužine 81,0 m 

Za obuhvat zahvata u prostoru kojom se definira smještaj cjevovoda sanirane odvodnje i pripadajućih 

podzemnih građevina ne određuje se građevna čestica. Postupkom nepotpunog izvlaštenja potrebno 

je omogućiti pristup i održavanje cjevovoda na svim česticama kojima prolaze u širini cca 4,0 m u cijeloj 

dužini cjevovoda.  

Cjevovodi sanitarne odvodnje su linijska podzemna infrastrukturna građevina čija je trasa uvjetovana 

dispozicijom koridora javnih prometnica. Trasa planiranih gravitacijskih i tlačnih cjevovoda polaže se u 

javnim površinama, uglavnom u trupu prometnica i postojećim zelenim površinama u prostoru između 

regulacijske linije i prometnice. 

Cjevovodi sanitarne odvodnje većim će dijelom biti položeni na javnim površinama, ispod površine 

terena. Usvojeni profili gravitacijskih cjevovoda u Ulici Petra Preradovića su DN 250 mm. Vrsta 

materijala cjevovoda i konačni promjeri će biti usvojeni u glavnom projektu nakon provedenog 

hidrauličkog proračuna. U visinskom pogledu, niveleta kanalizacijskih vodova uglavnom će pratiti pad 

terena, a položiti će se na dubinu od minimalno 2,0 do maksimalno 3,5 m. 

2.3 Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Sustav vodoopskrbe i odvodnje čine građevine komunalne infrastrukture, te se neće formirati vlastita 

građevna čestica tj. zadržavaju se postojeće katastarske čestice kojima prolazi trasa   

Sva križanja planiranih cjevovoda s postojećom infrastrukturom bit će izvedena sukladno posebnim 

uvjetima vlasnika infrastrukture, odnosno uvjetima nadležnih javnopravnih tijela. Prije izvođenja 

radova Investitor će utvrditi položaj svih postojećih instalacija i građevina koje se nalaze u blizini trase 

te poduzeti sve propisane mjere zaštite ili snositi trošak sanacije eventualno nastalih oštećenja. 

Cjelokupni korišteni pojas gradilišta će se urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, višak materijala 

vratiti u skladište, a otpadni materijal s gradilišta odvesti na odgovarajuću deponiju. Po završetku 

zahvata u zoni utjecaja zahvata uspostaviti ili približiti stanje u prirodi onom stanju koje je bilo prije 

zahvata tj. korišteni pojas će se sanirati, a sav preostali materijal će se ukloniti izvan zaštićenog 

područja.   
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3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

3.1 Opis lokacije, postojećeg stanja na lokaciji te opis okoliša 

Područje zahvata nalazi se u Gradu Đakovu te općinama Punitovci, Satnica Đakovačka, Drenje, 

Semeljci, Trnava i Levanjska Varoš. Teritorijalno prostor pripada području Osječko-baranjske županije, 

njezinom jugozapadnom dijelu. 

Općina Punitovci nalazi se u središnjem dijelu Osječko – baranjske županije. Obuhvaća četiri naselja 

Punitovci, Josipovac Punitovački, Jurjevac Punitovački i Krndija. Prostor općine Punitovci graniči s 

općinama Podgorač i Čepin na sjeveru, općinom Vuka na istoku, gradom Đakovo i općinom Gorjani na 

jugu, te općinom Drenje na zapadu. Administrativno se sjedište općine nalazi u Punitovcima s 

udaljenošću 14 km od Đakova i 28 km od Osijeka. Prema popisu stanovništva iz 2011.god. ukupno broje 

1.803 stanovnika. Sjedište općine je naselje Punitovci. 

Općina Satnica Đakovačka nalazi se na južnom dijelu prostora županije i obuhvaća naselja Satnica 

Đakovačka i Gašinci s naseljem Satnica Đakovačka kao općinskim središtem. Površina Općine iznosi 

78,95 km², što iznosi 1,94% površine Osječko-baranjske županije. Ukupno stanovnika na području 

općine prema popisu iz 2011. godine je 2.123.  

 
Slika 3.1 Prostorni obuhvat zahvata 
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Općina Semeljci obuhvaća područje od 5 naselja (Kešinci, Koritna, Mrzović, Semeljci i Vrbica). Prema 

posljednjem popisu stanovništva 2011. godine na području Općine Semeljci živjelo je 4.362 stanovnika 

što je u odnosu na Osječko-baranjsku županiju koja je prema istom popisu imala 305.032 stanovnika, 

cca 1,4 % ukupnog broja stanovnika Županije. 

Općina Drenje nalazi se petnaest kilometara od grada đakova, s općinskim središtem u naselju Drenje. 

Površina općine je 10.651 km2 od toga poljoprivredne površine 7.180 ha, šumske površine 2.502 ha i 

ostalo. Naselja u sastavu Općine Drenja su Drenje, Kućanci Đakovački, Preslatinci, Pridvorje, Slatinik 

Drenjski, Paljevina, Bučje Gorjansko, Podgorje Bračevačko, Potnjani, Bračevci, Borovik i Mandićevac. 

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011., općina Drenje imala je 2.700 stanovnika, 

raspoređenih u dvanaest naselja. 

Općina Trnava s naseljem Trnava koje se nalazi na 141 m nadmorske visine. smješteno u mikroregiji 

Đakovačke lesne zaravni istočno hrvatske ravnice 55 km jugozapadno od grada Osijeka. Prosječna 

gustoća naseljenosti na 1km2 je 38 stanovnika. Naselja u općini su: Dragotin, Hrkanovci Đakovački, 

Kondrić, Lapovci, Svetoblažje i Trnava. Općina ima površinu 81,47 km2 i 1900 stanovnika po popisu iz 

2011. godine. 

Općina Levanjska Varoš nalazi se na jugozapadu Osječko-baranjske županije na tromeđi županija 

Brodsko-posavske, Požeško -  slavonske i Osječko-baranjske županije. Obuhvaća prostor 11 naselja ( 

Majar, Ovčara, Musić, Ratkov Dol, Slobodna Vlast, Breznica Đakovačka, Milinac, Paučje, Čenkovo, 

Borojevci i Levanjska Varoš ). Ukupna površina općine je 136 km2, koju čine raznolik krajobraz spoja 

prigorskog dijela jugoistočnih obronaka Krndije i sjeverozapadnih obronaka Dilj gore. Veća naselja su 

smještena u dolinama uz vodotoke Breznica i Bazovac. 

Grad Đakovo  

3.2 Reljefne i geološke osobitosti 

Reljef područja obuhvata zahvata kao dio šireg prostora Osječko-baranjske županije pripada njegovu 

jugozapadnom, prigorskom dijelu, koji je drugačijih prirodno-geografskih obilježja u odnosu na ostala 

područja Županije. To je prostor koji najvećim dijelom pripada prostoru Đakovačkog ravnjaka, dok su 

sjeverni i južni dio područja niži ravničarski dijelovi (Vučanska i Biđ-bosutska nizina). 

Đakovački ravnjak je lesni plato koji pripada u više i ocjeditije prostore, a koji se uzdižu iznad okolnog 

nizinskog reljefa. Đakovački ravnjak je trokutastog oblika, dužine 35 km (zajedno s istočnim dijelom 

ravnjaka koji je na području Vukovarsko-srijemske županije), prosječne širine više od 15 m i prosječne 

visine od 111 m. Na taj način on za 10-20 m nadvisuje okolne nizine. 

U cijelosti je izgrađen od prapora, debljine od 15-24 m, a podlogu mu čine pleistocenski močvarni i 

stariji neogenski sedimenti (gline, pijesci, lapori). Ravnjak je sa svih strana omeđen rasjedima koji se 

gibao i u najmlađoj geološkoj prošlosti. Na nestabilnoj i mladoj podlozi, konačno izdignutoj u razdoblju 

nasipavanja prapora, tekućice su stvorile današnje blago valovito površje. Najvažnija među njima je 

Jošava s pritocima, koja je raščlanila i snizila središnji dio ravnjaka, dok su rubovi viši i gdje su najveće 

visine (121 m kod Đurđanaca). 
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Sjeverno i južno od središnje položenog prapornog ravnjaka protežu se najniži dijelovi Đakovštine: 

sjeverno, vučanski dio, prostraniji i nešto većih visina, i južni biđski, niži i vlažniji dio. 

Reguliranjem Vuke u 19. st. prestale su ranije poplave, a nastajanjem prirodnog vegetacijskog pokrova 

(nizinske šume), izmijenjena je prvobitna slika krajolika i povećana pogodnost za razvitak naselja i 

gospodarstvo. U južnom dijelu Biđ-bosutske nizine, prirodni uvjeti zadržali su se i danas, te je na 

tektonski nestabilnoj osnovi stvoren specifičan šumsko-močvarni krajolik. 

Geološka struktura ovog područja nalazi se u okviru Đakovačko-vinkovačkog platoa. Ovaj plato je na 

površini uglavnom prekriven lesom-praporom (pa se naziva i ''praporni ravnjak'') omeđen je sa 

sjeverne strane velikim rasjedom. On je nastavak dravskog sustava rasjeda (od Virovitice do Vukovara) 

gdje skreće prema jugoistoku kao dunavski rasjed. S južne strane je plato omeđen također mladim 

(neotektonskim) rasjedom, koji je nastavak savskog sustava rasjeda. Dakle, sjeverno od ravnjaka je 

Dravska, a južno slavonsko-srijemska potolina. Đakovačko-vinkovački ravnjak se prema zapadu 

nastavlja u krupne horstove Dilj gore i Krndiju, razlomljen je rasjedima, a njegov se nastavak nazire 

prema Fruškoj gori. Spomenute potoline i horstovi nastali su u neotekonskom razdoblju razvitka. 

Počeci neotektonskog razdoblja su krajem oligocena ili početkom miocena. U pliocenu dolazi do jačeg 

produbljivanja Dravske potoline i uzdizanja okolnih horstova. Javljaju se sistemi rasjeda pružanja 

sjeveroistok-jugozapad do istok-zapad koji su važni u seizmotektonskom smislu.  

Unutar pojedinih neotektonskih jedinica različite su amplitude neotektonskih pokreta. Za vertikalne 

pokrete karakteristično je produbljavanje depresija, a horstovi su u uzdizanju. Najveći gradijenti 

vertikalnih pokreta su u graničnim područjima između depresija i horstova, gdje je i pojačana seizmička 

aktivnost.  

Prema izvršenom zoniranju, područje se nalazi u dvije zone: naselja Selci Đakovački i Novi Perkovci su 

unutar zone VIII° MCS ljestvice, a ostala naselja su unutar zone VII° MCS ljestvice obzirom na stupanj 

maksimalnog intenziteta potresa. Značajniji rasjedi na ovom području su uzdužni rasjed savske 

potoline, uzdužni rasjed dravske potoline, te poprečni rasjed Slavonski Brod-Đakovo. Širina zone 

savskog potolinskog rasjeda iznosi 15-ak kilometara i prostire se prema jugu od samog rasjeda.  

Pedološka obilježja područja dio su pedoloških osobina šireg prostora. Različite pedološke jedinice 

nastale su pod utjecajem reljefa, te specifičnih vodnih prilika u određenim klimatskim uvjetima, te tako 

utjecali su na postanak i rasprostranjenost pojedinih vrsta tala. 

3.3 Klimatske karakteristike područja 

Klimatska obilježja prostora Osječko - baranjske županije dio su klime šireg prostora istočne Hrvatske, 

gdje prevladava umjerenokontinentalna klima, koja se s obzirom na prostorni položaj javlja u 

cirkulacijskom pojasu umjerenih širina, gdje su promjene vremena česte i intenzivne. Prema 

Koppenovoj klasifikaciji, to je područje koje se označava klimatskom formulom Cfwbx, što je oznaka za 

umjereno toplu, kišnu klimu, kakva vlada u velikom dijelu umjerenih širina.  

Osnovne karakteristike ovog tipa klime su srednje mjesečne temperature više od 10°C tijekom više od 

četiri mjeseca godišnje, srednje temperature najtoplijeg mjeseca ispod 22°C, te srednje temperature 

najhladnijeg mjeseca između - 3°C i +18°C. Najtopliji mjesec je srpanj, a najhladniji siječanj. 
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Srednje mjesečne temperature zraka iznosi u prosjeku 10,9 oC. Najhladniji mjesec je siječanj, a najtopliji 

srpanj. 

Obilježje ove klime je nepostojanje izrazito suhih mjeseci, oborina je više u toplom dijelu godine, a 

prosječne godišnje količine se kreću od 700-800 mm. Najviše kiše padne u lipnju, a najmanje u veljači.  

Reljef terena dosta utječe na prostornu raspodjelu padavina i na pravce strujanja zraka, kao i na ostale 

klimatske parametre.  

Najvlažniji je mjesec lipanj i mjesec srpanj sa sekundarnim maksimumom. Najmanje oborina ima u 

veljači i siječnju, od čega veći dio otpada na snježne oborine. 

Najviše kiše padne u razdoblju od šestog do osmog mjeseca, a najmanje od dvanaestog do drugog 

mjeseca, odnosno najkišnije je ljetno razdoblje, a najsušnije zimsko razdoblje. Također, više kiše padne 

u proljeće, nego u jesen. 

Maksimalne dnevne količine oborina, ukazuju na veliku varijabilnost oborine, koja varira iz godine u 

godinu. Od velikog je značaja raspored oborina u vegetacijskom razdoblju. Prema raspoloživim 

mjerenjima zabilježen je optimalan raspored oborina u vegetacijskom razdoblju od 407 mm. 

Analizirano područje se nalazi u području izrazito kontinentalne klime, tako da se pojava snijega javlja 

isključivo u zimskom razdoblju godine. Snijeg se javlja najranije u studenom, a najkasnije u travnju. 

Najveći broj dana sa snijegom je u siječnju, zatim u veljači i prosincu, a povremeno snijega ima i u 

travnju. 

Broj dana s maglom javlja se u prosjeku 30 - 50 dana godišnje. Najveći broj magli u nizinama su 

radijacijskog porijekla, tj. prizemne magle koje nastaju ižaravanjem tla u vedrim noćima. Najveći broj 

dana s mrazom imaju zimski mjeseci, osobito prosinac. Međutim, pojave mraza su nepovoljne ukoliko 

se pojave u vegetacijskom razdoblju, a osobito u travnju, na početku vegetacijskog razdoblja. Ponekad 

se mraz može javiti i u svibnju i lipnju, zbog utjecaja polarnih zračnih masa. U jesen se također javljaju 

mrazevi, ali ne u tolikoj mjeri kao u proljeće, dok se jaki mrazevi javljaju tek u studenom. 

Za područje Đakova pravci najčešćih kretanja zračnih masa uglavnom su vjetrovi sjever-zapad, pa onda 

sjever, jugozapad i jugoistok.  Od vjetrova najčešći su slabi vjetrovi i tišine, dok su smjerovi vjetrova 

vrlo promjenljivi. 

Ako se govori o jačini vjetrova, može se reći da jaki vjetrovi ne moraju pratiti najčešće pravce, ali se u 

konkretnom slučaju navedenih stanica pokazalo da je to slučaj, tj. najveća prosječna jačina vjetrova 

prati najčešće pravce.  

Općenito se može reći da su vjetrovi mjereni na postaji Đakovo nešto neujednačeniji i nešto brži od 

onih mjerenih na postaji Osijek. Razlozi mogu biti i lokalnog karaktera koje vladaju oko samih 

meteoroloških postaja.  

Klimatske promjene 

Proučavanje Svjetske meteorološke organizacije (WMO, 2013) pokazuje da se znakovit porast globalne 

temperature zraka pojavio tijekom zadnje četiri dekade to jest od 1971. do 2010. godine. Porast 
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globalne temperature u prosjeku iznosi 0.17°C po dekadi za vrijeme navedenog razdoblja dok je za 

čitavo promatrano razdoblje 1880-2010. prosječan porast samo 0.062°C po dekadi.  

Nadalje, porast od 0.21°C srednje dekadne temperature između razdoblja 1991- 2000. i 2001-2010. je 

veći od porasta srednje dekadne temperature između razdoblja 1981-1990. i 1991-2000. (0.14°C) te 

predstavlja najveći porast u odnosu na sve sukcesivne dekade od početka instrumentalnih mjerenja. 

Devet od deset najtoplijih godina u čitavom raspoloživom nizu pripadaju prvoj dekadi 21. stoljeća. 

Najtoplija godina uopće je 2010.g. 

 

Slika 3.2 Globalna kombinirana površinska temperatura zraka iznad kopna i površinska temperatura 

mora (°C). Horizontalna siva crta označava vrijednost višegodišnjeg prosjeka za razdoblje 1961-1990. 

(14°C) (WMO, 2013). 

Klimatske promjene u Hrvatskoj 

Stanje klime za razdoblje 1971.-2000. godine (referentno razdoblje) i klimatske promjene za buduća 

vremenska razdoblja 2011.-2040. godine i 2041.-2070. godine analizirani su za područje Hrvatske na 

osnovi rezultata numeričkih integracija regionalnim klimatskim modelom (RCM) RegCM. Podaci u 

nastavku su bazirani na Regionalnom klimatskom modelu izrađenom od strane DHMZ. 

Temperatura zraka - Usporedba klimatskih projekcija za Hrvatsku u bližem 2011-2040 (P1) iz DHMZ 

RegCM simulacije i onih iz ENSEMBLES projekta daje rezultat najvećeg očekivanog zatopljenja 

(temperatura na 2 m) u oba seta ispitivanja tijekom ljetnog perioda mogućnost zagrijavanja od 1,2 do 

1,4 C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 očekivano zagrijavanje je od 1,9 do 2 C. Za 

isto razdoblje i scenarij RCP8.5 projekcije ukazuju na mogućnost temperature od 2,4 C na krajnjem 

jugu do 2,6 C u većem dijelu Hrvatske. U obalnom području projicirani porast temperature je oko 2,5 

C.  

Oborine - Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5, projekcije ansambla RegCM simulacija 

ukazuju na moguće povećanje ukupne količine oborine tijekom zime na čitavom području Hrvatske (do 

5% u središnjim dijelovima, od 5 do 10 % na istoku i zaleđu obale te cak do 20% u nekim dijelovima 

obalnog područja) te slabije izražen signal tijekom proljeća s promjenama u rasponu od -5 % do 5 %. 

Izraženo smanjenje ukupne količine oborine ljeti u čitavoj Hrvatskoj u većem dijelu Hrvatske od -20 % 
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do -10 %, od -10 do -5 % na sjevernom dijelu obale i od -5 do 0 % na južnom Jadranu te promjenjiv 

signal tijekom jeseni u rasponu od -5 % do 5 % osim na području juga Hrvatske gdje ovdje analizirane 

projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10 do -5 %. 

 

Slika 3.3 Promjena srednje godišnje temperature zraka na 2 m iznad tla (0C) u odnosu na referentno 

razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom. Gore: za razdoblje 

2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij 

RCP8.5. 

Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene sličnog iznosa i predznaka za sve sezone kao 

i u neposredno budućoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje se javlja povećanje količina 

oborine u različitom postotku ovisno o dijelu Hrvatske. Na srednjoj godišnjoj razini su promjene u 

ukupnoj količini oborine u rasponu od -5 do 5 % za oba buduća razdoblja te za oba scenarija. 

Snježni pokrivač - Smanjenje debljine snježnog pokrivača se očekuje od 1 mm u sjeverno Hrvatskoj, do 

nešto više od 2 mm u gorskom području. Sa izuzetkom sjeverozapadne Hrvatske i Istre, smanjenje 

debljine snježnog pokrivača do sredine ovog stoljeća je statistički značajno. Broj dana sa snijegom 

prema projekcijama bit će znatno manji u budućnosti (čak do 50% na kraju stoljeća) u odnosu na danas. 
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Slika 3.4  Promjena srednje godišnje ukupne količine oborine (%) u odnosu na referentno razdoblje 

1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom. Gore: za razdoblje 2011.-

2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5 

Vjetar - Zbog povećanja temperature pojačat će se vjetar u višim slojevima atmosfere kao i vjetar u 

nižim slojevima ali u nešto manjem obimu. Vjetar iz pravca sjevera i istoka može biti jačeg intenziteta 

posebice u obalnom području međutim vjetrovi zapadnog smjera biti će dominanti. 

U budućnosti, vezano za intenziviranje Atlantske olujne putanje, zapadni vjetrovi u višim slojevima će 

postati intenzivniji, posebice u zimskom periodu u slobodnim dijelovima atmosfere iznad 

sjeverozapadne Europe. Slično je situacija i sa vjetrom na visini od 10 m (površinski vjetar), koji će bit 

pojačan u zimskom periodu sjeverno od Alpa te oslabljen na južnim padinama. Iznad hrvatske 

diferencijalni vjetrovi (razlika između srednjeg intenziteta vjetra klime 20. stoljeća i u budućnosti) će 

biti slični kao i u 20. stoljeću, međutim doći će do blagog zaokreta prema sjeveroistoku, npr. doći će do 

jačanja jugozapadne komponente. Ovakvi diferencijalni površinski vjetrovi će donijeti u Hrvatsku nešto 

više vlage sa zapadnog Mediterana i Jadrana, što će rezultirati u nešto većim oborinama tijekom 

zimskog perioda u priobalnim i gorskim područjima. U proljeće i jesen, površinski vjetrovi će ostati 

nepromijenjeni u budućnosti, dok će tijekom ljeta sjeveroistočna komponenta biti intenzivnija. 

Povećanje intenziteta vjetra iz pravca unutrašnjosti Balkana (gdje je tijekom vlažnost zraka u 

površinskom sloju manja od vlažnosti iznad jadranskog mora) je povezano sa smanjenjem količina 

oborina na obalnom području Hrvatske. 
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3.4 Rizici od poplava 

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava 

Tijekom 2019. donesen je novi Zakon o vodama (NN 66/19), te su izrađene karte opasnosti od poplava 

i rizika od poplava. Na temelju odredbi iz članaka 110., 111. i 112. Zakona o vodama (Narodne novine, 

br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) kojima je u hrvatsko zakonodavstvo transponirana Direktiva 

2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od 

poplava, Hrvatske vode za svako vodno područje, a po potrebi i za njegove dijelove izrađuju prethodnu 

procjenu rizika od poplava, karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava i u konačnici Plan 

upravljanja rizicima od poplava kao sastavni dio Plana upravljanja vodnim područjima. 

Prethodna procjena rizika od poplava obuhvaća: 

• Karte (zemljovide) vodnog područja u odgovarajućem mjerilu, s unesenim granicama vodnih 

područja, podslivova i po potrebi priobalnih područja s prikazom topografije i korištenja 

zemljišta; 

• Opis poplava iz prošlosti koje su imale znatnije štetne učinke na zdravlje ljudi, okoliš, kulturnu 

baštinu i gospodarske djelatnosti i vjerojatnost pojave sličnih događaja u budućnosti, koji bi 

mogli dovesti do sličnih štetnih posljedica; 

• Procjenu potencijalnih štetnih posljedica budućih poplava za zdravlje ljudi, okoliš, kulturnu 

baštinu i gospodarske djelatnosti, uzimajući u obzir, što je više moguće, topografske, općenite 

hidrološke i geomorfološke značajke i položaj vodotoka, uključujući poplavna područja i, 

uključujući poplavna područja kao prirodna retencijska područja, učinkovitost postojećih 

građevina za obranu od poplava, položaj naseljenih područja, položaj industrijskih zona, 

planove dugoročnog razvoja, te utjecaje klimatskih promjena na pojavu poplava. 

Karte opasnosti od poplava (zemljovidi) sadrže prikaz mogućnosti razvoja određenih poplavnih 

scenarija. Karte rizika od poplava sadrže prikaz mogućih štetnih posljedica razvoja scenarija prikazanih 

na kartama opasnosti od poplava 

Plan upravljanja rizicima od poplava sadrži: Ciljeve za upravljanje rizicima od poplava, te Mjere za 

ostvarenje tih ciljeva, uključujući preventivne mjere, zaštitu, pripravnost, prognozu poplava i sustave 

za obavještavanje i upozoravanje. Plan upravljanja rizicima od poplava sastavni je dio Plana upravljanja 

vodnim područjima. U nastavku su dani izvodi iz karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava1 

Karte opasnosti od poplava 

Karte opasnosti od poplava ukazuju na moguće obuhvate tri specifična poplavna scenarija, a izrađene 

su u mjerilu 1 : 25.000 za ona područja koja su u Prethodnoj procjeni rizika od poplava određena kao 

 

 

1 Podaci su preuzeti sa http://korp.voda.hr/ 
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područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava. Analize su provedene na ukupno oko 30.000 

km2, što je više od polovice državnog kopnenog teritorija. 

Analizirani su sljedeći poplavni scenariji: poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja, poplave srednje 

vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina), te poplave male vjerojatnosti pojavljivanja 

uključujući poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na većim vodotocima te rušenja visokih brana - 

umjetne poplave), za fluvijalne (riječne) poplave, bujične poplave i poplave mora. Jedinstvene 

poplavne linije za pojedine scenarije određene su kao anvelopne poplavne linije različitih izvora 

plavljenja. Dubine vode za jedinstvene poplavne linije određene su korištenjem digitalnog modela 

terena Državne geodetske uprave. 

Tijekom 2019. donesen je novi Zakon o vodama (NN 66/19), ali su na temelju starog Zakona izrađene 

karte, koje su prikazane u nastavku. Sukladno karti opasnosti od poplava, lokacija zahvata se nalazi na 

području male vjerojatnosti pojavljivanja poplava. 

Karte opasnosti od poplava odnose se na poplavu koja nastaje izlijevanjem iz korita vodotoka, mala 

vjerojatnost poplave vezana je uz poplavu 1000-godišnjeg povratnog perioda. Budući da se lokacija 

zahvata nalazi na području male vjerojatnosti od poplava (povratno razdoblje od 1000 godina), ne 

očekuje se negativan utjecaj poplava na predmetni zahvat. 

 
Slika 3.5 Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja 
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Slika 3.6 Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja – dubine 

 
Slika 3.7 Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja – dubine 
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Slika 3.8 Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja -  dubine  

Karte rizika od poplava 

Karte rizika od poplava prikazuju potencijalne štetne posljedice na područjima koja su prethodno 

određena kartama opasnosti od poplava za sljedeće poplavne scenarije: 

• poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja, 

• poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina), 

• poplave male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući i poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na 

velikim vodotocima te rušenja visokih brana - umjetne poplave). 

Polazeći od odredbi Direktive 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o 

procjeni i upravljanju rizicima od poplava, na kartama rizika od poplava prikazani su sljedeći sadržaji: 

• Broj ugroženog stanovništva po naseljima (do 100, od 100 do 1.000, više od 1.000) prema popisu 

stanovništva iz 2011. godine preuzeti od Državnog zavoda za statistiku. 

• Podaci o korištenju zemljišta prema CORINE Land Cover 2006 (naseljena područja, područja 

gospodarske namjene, intenzivna poljoprivreda, ostala poljoprivreda, šume i niska vegetacija, 

močvare i oskudna vegetacija, vodene površine) preuzeti od Agencije za zaštitu okoliša. 

• Podaci o infrastrukturi preuzeti od nadležnih institucija i/ili prikupljeni iz javnih izvora podataka, 

te iz arhive Hrvatskih voda (zračne luke, željeznički kolodvori, riječne i morske luke, autobusni 
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kolodvori, bolnice, škole, dječji vrtići, domovi umirovljenika, vodozahvati, trafostanice, željezničke 

pruge, nasipi, autoceste, ostale ceste). 

• Podaci o zaštiti okoliša preuzeti od nadležnih institucija i/ili prikupljeni iz arhive Hrvatskih voda, 

odnosno iz Registra zaštićenih područja (područja zaštite staništa ili vrsta, nacionalni parkovi, 

vodozaštitna područja, kupališta, IPPC / SEVESO II postrojenja, odlagališta otpada, uređaji za 

pročišćavanje otpadnih voda). 

• Podaci o kulturnoj baštini preuzeti od nadležnih institucija (UNESCO područja). 

Karte su objavljene u WebGIS preglednicima koji omogućuju prenošenje odabranih prostornih 

obuhvata u „pdf“ format i tiskanje. 

Karte su izrađene u okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama članaka 111. i 

112. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), i to za tri 

scenarija plavljenja određena Direktivom 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 

2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, i nisu pogodne za druge namjene. 

 
Slika 3.9 Karta rizika od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja 
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Slika 3.10 Karta rizika od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja 

 
 Slika 3.11 Karta rizika od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja 
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3.5 Stanje vodnog tijela 

3.5.1 Površinske vode 

Za potrebe Planova upravljanja vodnim područjima, provodi se načelno delineacija i proglašavanje 

zasebnih vodnih tijela površinskih voda na: tekućicama s površinom sliva većom od 10 km2, stajaćicama 

površine veće od 0.5 km2, prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veličinu  

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veličine, a prema Zakonu o vodama odnosno 

Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglašavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se uvjeti zaštite 

kako slijedi: Sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglašeno Planom upravljanja 

vodnim područjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih važe isti uvjeti kao za to veće vodno tijelo., 

a za manja  vodna tijela koja nisu proglašena  Planom upravljanja vodnim područjima i nisu  sastavni 

dio većeg vodnog tijela,  važe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekućica, stajaćica, prijelazna 

voda  ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuće ekoregije. 

Prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016.‐2021. predmetnih zahvat nalazi se na području 

odnosno u neposrednoj blizini vodnih tijela površinskih voda kako je to prikazano u nastavku (Izvor 

podataka: Izvadak iz Registra vodnih tijela, Hrvatske vode. 

 
Slika 3.12 Vodna tijela u obuhvatu zahvata 
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Vodno tijelo najbliže planiranim zahvatima sustava vodoopskrbe i odvodnje su vodna tijela 

CDRN0011_005, Vuka, CDRN0073_001, Velika Osatina, CDRN0146_001, Brana, CDRN0289_001, 

Maksim, CSRN0268_001, Blatna Voda i CSRN0402_001, Buškovac 

Karakteristike vodnih tijela u blizina zahvata dane su u nastavku. Na širem području zahvata nalaze se 

i ostala vodna tijela ali sam zahvat na njih svojim karakteristikama kako tijekom građenja tako i tijekom 

korištenja neće imati utjecaj. 

Vodno tijelo CDRN0011_005, Vuka 
OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0011_005 

Šifra vodnog tijela: CDRN0011_005 

Naziv vodnog tijela Vuka 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s šljunkovito-valutičastom podlogom (2B) 

Dužina vodnog tijela 18.7 km + 120 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CDGI-23                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoće  
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STANJE VODNOG TIJELA CDRN0011_005 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
loše 
dobro 
umjereno 
loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
loše 
dobro 
umjereno 
loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
loše 
dobro 
umjereno 
loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Vodno tijelo CDRN0073_001, Velika Osatina 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0073_001 

Šifra vodnog tijela: CDRN0073_001 

Naziv vodnog tijela Velika Osatina 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s šljunkovito-valutičastom podlogom (2B) 

Dužina vodnog tijela 34.8 km + 133 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CDGI-23                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoće  
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0073_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 
     Živa i njezini spojevi 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      
Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      
Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Vodno tijelo CDRN0146_001, Brana 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0146_001 

Šifra vodnog tijela: CDRN0146_001 

Naziv vodnog tijela Brana 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Dužina vodnog tijela 9.17 km + 65.3 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CDGI-23                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoće  
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0146_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,       Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Vodno tijelo CDRN0289_001, Maksim 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0289_001 

Šifra vodnog tijela: CDRN0289_001 

Naziv vodnog tijela Maksim 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Dužina vodnog tijela 1.59 km + 9.7 km 

Izmjenjenost Izmjenjeno (changed/altered) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CDGI-23                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoće  
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0289_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
Određeno kao izmjenjeno vodno tijelo prema analizi opterećenja i utjecaja - Nepouzdana ocjena hidromorfoloških elemenata zbog nedostatka referentnih 
uvjeta i klasifikacijskog sustava 
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Vodno tijelo CSRN0268_001, Blatna Voda 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0268_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0268_001 

Naziv vodnog tijela Blatna Voda 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s šljunkovito-valutičastom podlogom (2B) 

Dužina vodnog tijela 12.3 km + 126 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-29                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoće  

 

 



 

64 

 

 

 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0268_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,       Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Vodno tijelo CSRN0402_001, Buškovac 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0402_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0402_001 

Naziv vodnog tijela Buškovac 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Dužina vodnog tijela 2.63 km + 37.6 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-29                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoće  
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0402_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 
     Živa i njezini spojevi 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      
Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      
Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

3.5.2 Podzemne vode 

Stanje tijela podzemnih voda ocjenjuje se sa stajališta količina i kakvoće podzemnih voda, koje može 

biti dobro ili loše. Dobro stanje temelji se na zadovoljavanju uvjeta iz Okvirne direktive o vodama i 

Direktive o zaštiti podzemnih voda (DPV). Za ocjenu zadovoljenja tih uvjeta provode se klasifikacijski 

testovi. Najlošiji rezultat od svih navedenih testova usvaja se za ukupnu ocjenu stanja tijela podzemne 

vode. Prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. lokacija zahvata nalazi se na području 

grupiranog tijela podzemne vode CDGI_23 – ISTOČNA SLAVONIJA – SLIV DRAVE I DUNAVA i CSGI_29 – 

ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV SAVE 

 
Slika 3.13. Prikaz podzemnih vodnih tijela na području projekta 

 

Stanje 
Procjena stanja 

CDGI_23 – ISTOČNA SLAVONIJA  
SLIV DRAVE I DUNAVA 

CSGI_29 – ISTOČNA SLAVONIJA  
SLIV SAVE 

Kemijsko stanje dobro dobro 

Količinsko stanje dobro dobro 

Ukupno stanje dobro dobro 

Stanje tijela podzemne vode CDGI_23 – ISTOČNA SLAVONIJA – SLIV DRAVE I DUNAVA  i CSGI_29 – 

ISTOČNA SLAVONIJA – SLIV SAVE prema sve tri prikazane kategorije je dobro.  
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 Broj projekta: I-2090/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Đakovački vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

ZAHVATI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ĐAKOVA I ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA (OPĆINE PUNITOVCI, SATNICA 
ĐAKOVAČKA, DRENJE, SEMELJCI, TRNAVA I LEVANJSKA VAROŠ), OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

U nastavku su dane osnovne karakteristike ovih vodnih tijela 

Kod Ime tijela 
podzemnih voda 

Poroznost Površina 
(km2 ) 

Obnovljive zalihe 
podzemne vode 
(*106 m3 /god) 

Prirodna ranjivost Državna pripadnost 
tijela podzemnih voda 

CDGI_23 ISTOČNA 
SLAVONIJA – 
SLIV DRAVE I 
DUNAVA 

međuzrnska 5.009 421 84 % područja 
umjerene do povišene 

ranjivosti 

HR/HU,SRB 

CSGI_29 ISTOČNA 
SLAVONIJA – 
SLIV SAVE 

međuzrnska 3.328,10 379 
Većinom umjerena 

ranjivost 
HR/BIH, SRB 

 

Procjena rizika za kemijsko stanje podzemnih voda  

Kod 
TPV 

Naziv TPV 
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U pogledu procjene rizika smatra se da je vodno tijelo podzemne vode u riziku s obzirom na količinsko 

stanje ako je unutar njega zabilježen trend sniženja razine podzemne vode koji nije praćen trendom 

sniženja padalina, već je posljedica velikih crpnih količina koje dosižu obnovljive zalihe podzemnih 

voda. Vodno tijelo podzemne vode također je u riziku ako je sniženje razina podzemnih voda posljedica 

intenzivnog sniženja riječnih vodostaja zbog erodiranja korita uzrokovanog antropogenim utjecajem, 

te znatnih eksploatacijskih količina. Kod procjene rizika razmatrane su i očekivane potrebe za 

korištenjem voda. 

Procjena rizika za količinsko stanje podzemnih voda  

Kod TPV Naziv TPV 
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3.6 Zone sanitarne zaštite 

Zone sanitarne zaštite izvorišta definiraju se radi zaštite područja izvorišta ili drugog ležišta vode koja 

se koristi ili je rezervirana za javnu vodoopskrbu. Zone se utvrđuju prema uvjetima propisanima u 

Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13). Pravilnikom se 

propisuju uvjeti za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu, 

mjere i ograničenja koja se u njima provode, rokovi i postupak donošenja odluka o zaštiti izvorišta. 

U nastavku su prikazane zone sanitarne zaštite izvorišta na širem području. 

 
Slika 3.14. Zone sanitarne zaštite izvorišta na širem području projekta 

Dijelovi zahvata izgradnje vodovodne mreže u naseljima Potnjani, Paljevina i Bračevci, te zahvata 

izgradnje sustava odvodnje Jurjevci Punitovački, Josipovac Punitovački i Punitovci  nalazi se na području 

III zone sanitarne zaštite izvorišta Gorjani. Zahvat izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda od vodocrpilišta 

Semeljci do zasunskog okna na početku naselja Semeljci nalazi se na II zoni sanitarne zaštite izvorišta 

Semeljci.  

Zahvat vodoopskrbnog cjevovoda od vodocrpilišta Semeljci do početka naselja Semeljci nalazi se na 

području ZSZ Semeljci.  

Na vodocrpilištu Ivanovci nalazi se zahvat na samom vodocrpilištu. 

Obzirom na karakteristike, lokaciju zahvata i način izvođenja radova zahvati izgradnje vodoopskrbnih 

cjevovoda i cjevovoda sustava odvodnje neće imati utjecaj na zone sanitarne zaštite izvorišta.  
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3.7 Zaštićena područja prema Zakonu o zaštiti prirode 

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) utvrđuje devet kategorija zaštićenih područja. 

Nacionalne kategorije u najvećoj mjeri odgovaraju jednoj od međunarodno priznatih IUCN-ovih 

kategorija zaštićenih područja (International Union for Conservation of Nature – Međunarodna unija 

za očuvanje prirode). Referentna baza i jedini službeni izvor podataka o zaštićenim područjima u 

Republici Hrvatskoj je Upisnik zaštićenih područja. Izvor podataka: Ministarstvo gospodarstva i 

održivog razvoja (2020): web portal Informacijskog sustava zaštite prirode "Bioportal": 

http://www.bioportal.hr/gis/ ). 

 
Slika 3.15. Karte zaštićenih područja u obuhvatu zahvata 

Prema Upisniku zaštićenih područja, obuhvat predmetnog zahvata ne nalazi se na područjima 

zaštićenim prema Zakonu o zaštiti prirode.  

Najbliža zaštićena područja su Đakovo – Mali park i Đakovo – Strossmayerov perivoj te se nalaze u 

urbanoj jezgri Đakova. Oba područja su zaštićena u kategoriji spomenika parkovne arhitekture.  

Spomenik parkovne arhitekture je umjetno oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, arboretum, 

gradski park, drvored, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja), odnosno pojedinačno stablo 

ili skupina stabala, koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu, ekološku ili znanstvenu 

vrijednost. 

http://www.bioportal.hr/gis/
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Na spomeniku parkovne arhitekture i prostoru u njegovoj neposrednoj blizini koji čini sastavni dio 

zaštićenog područja nisu dopušteni zahvati ni radnje kojima bi se mogle promijeniti ili narušiti 

vrijednosti zbog kojih je zaštićen. 

3.8 Ekološka mreža – Natura 2000 

Prema izvatku iz baze podataka ekološke mreže (http://www.bioportal.hr/gis/) predmetna lokacija 

planiranih zahvata u odnosu na ekološku mrežu prikazana je na kartografskom prikazu u nastavku.  

 
Slika 3.16. Ekološka mreža Natura2000 s ucrtanim zahvatima 

Planirani zahvat sustava vodoopskrbe i odvodnje ne nalaze se na Području očuvanja značajno za vrste 

i stanišne tipove (POVS) niti na Području očuvanja značajnog za ptice (POP). 

Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS)  

Područje oko jezera Borovik - HR2001354 i Lonđa, Glogovica i Breznica - HR2001328 na udaljenosti od 

cca 6 km 

Procijenjeno je da zahvat ni u kojem slučaju neće utjecati na ciljeve očuvanja i cjelovitost preostalih 

područja ekološke mreže na širem području zahvata uzmu li se u obzir ekološki zahtjevi pripadajućih 

ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova, kao i značajke samog zahvata, te njihova međusobna prostorna 

udaljenost. 

http://www.bioportal.hr/gis/
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3.9 Nacionalna klasifikacija staništa 

Staništa u Hrvatskoj opisana su u Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS), koja prepoznaje sljedećih 11 

glavnih kategorija staništa: Površinske kopnene vode i močvarna staništa (A.), Neobrasle i slabo obrasle 

kopnene površine (B.), Travnjaci, cretovi i visoke zeleni (C.), Šikare (D.), Šume (E.), Morska obala (F.), 

More (G.), Podzemlje (H.), Kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom 

vegetacijom (I.), Izgrađena i industrijska staništa (J.) i Kompleksi staništa (K.) Obuhvat zahvata u 

nastavku je prikazan prema Karti nešumskih staništa 2016. 

Slika 3.17 Stanišni tipovi na cijelom području zahvata  

Komponente predmetnog zahvata uglavnom se nalaze na području aktivnih seoski te gradski površina. 

Prema izrađenim Glavnim projektima planirani zahvati sustava odvodnje i vodoopskrbe izvode se u 

koridoru postojećih prometnica unutar ili između. Prema opisu zahvata moguće je ustanoviti da je trasa 

planiranih cjevovoda sustava odvodnje, kako tlačnih tako i gravitacijski položena unutarnjim rubom 

cestovnog jarka prometnice. Obzirom na to izgradnjom zahvata neće doći do dodatnog smanjenja 

obuhvata i jednog staništa. Pored toga trase cjevovoda prolaze kroz livadna i obrađivana staništa te se 

polažu uz cestovne koridore i nemaju utjecaj na ista. Lokacija zahvata obuhvaća prostore predviđene 

za nadogradnju i proširenje postojećeg sustava javne odvodnje i vodoopskrbe. Prostori planirane 

nadogradnje i proširenja sustava imaju linijski karakter i nisu kontinuirani već obuhvaćaju nekoliko 

različitih cjelina. 

 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
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Sukladno karti kopnenih nešumskih staništa RH iz 2016. zahvati se nalaze na području J Izgrađena i 

industrijska staništa. U širem obuhvatu prevladavaju stanišni tipovi I.2.1. / Mozaici kultiviranih površina 

(Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21)).  

Obzirom na gore navedeno izvođenjem vodoopskrbnog cjevovoda i cjevovoda sustava odvodnje neće 

doći do oštećenja postojećeg stanišnog tipa. 

3.10 Krajobrazne značajke 

Područje grada Đakova i općina Semeljci, Drenje, Satnica Đakovačka, Punitovci, Trnava i Levanjska 

Varoš očuvali su svojstva kulturnog krajolika, u vidu gradskog područja i tradicionalnih sela, okruženih 

poljodjelskim krajolikom. Teži se očuvanju tipološki prepoznatljivih oblika naselja, tako da se 

građevinska područja planiraju na način koji će nastaviti povijesnu matricu i karakterističnu sliku 

naselja, širenje građevinskih područja naselja bit će plansko, a u njihovom dimenzioniranju i 

prostornom smještaju treba nastojati očuvati tip i karakter naselja. Jednako je važno čuvanje 

kvalitetnog pejzažnog okruženja, poljodjelskih površina, šuma i sl., jer cjelovitu sliku naselja, osim 

njegove građevne strukture, čini i pripadajuće pejzažno okruženje. Razvitak naselja će se usmjeravati 

na revitalizaciju postojeće građevne strukture, a tek iznimno planiranje novih građevnih područja. 

3.11 Kulturno povijesna baština 

Prema registru kulturnih dobara Ministarstva kulture Republike Hrvatske u široj okolici planiranog 

zahvata (trasa planiranih dijelova sustava odvodnje i vodoopskrbe) evidentirana su sljedeća kulturna 

dobra prikazana u nastavku prema obuhvatu pojedinih zahvata obrađivanih u ovom Elaboratu. 

Prema pregledu na stranicama Ministarstvo kulture RH, listopad 2021. 

https://geoportal.kulturnadobra.hr/geoportal.html#/ na području obuhvata zahvata zabilježeno je 

jedno kulturno dobro u naselju Bračevci, te kopnene arheološke zone na širem području naselja 

Josipovac Punitovački . 

Kulturna dobra 

Registarski 
broj 

kulturnog 
dobra 

Status 
zaštite 

Vrsta kulturnog 
dobra 

Klasifikacija 

https://geoportal.k
ulturnadobra.hr/ge

oportal.html#/ 

Crkva sv. Dimitrija Z-1690 Zaštićeno 
kulturno 
dobro 

Pojedinačna 
kulturna dobra 

sakralne 
građevine 

 
Arheološko nalazište 
Veliko polje II 

Z-6910 Zaštićeno 
kulturno 
dobro 

Arheološka kulturna 
dobra 

kopnena 
arheološka 
zona/nalazište 

 
Arheološko nalazište 
Veliko polje I 

Z-6647 Zaštićeno 
kulturno 

dobro 

Arheološka kulturna 
dobra 

kopnena 
arheološka 
zona/nalazište 

 

https://geoportal.kulturnadobra.hr/geoportal.html#/
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Crkva Uzašašća sv. 
Križa 

Z-1675 Zaštićeno 
kulturno 

dobro 

Pojedinačna 
kulturna dobra 

sakralne 
građevine 

 
Samostanska zgrada 
časnih sestara sv. 
Križa s crkvom sv. 
Križa (nova 
samostanska zgrada) 

Z-3872 Zaštićeno 
kulturno 

dobro 

Pojedinačna 
kulturna dobra 

sakralni 
kompleksi 

 
Samostanska zgrada 
časnih sestara sv. 
Križa s crkvom sv. 
Križa (stara 
samostanska zgrada) 

Z-3873 Zaštićeno 
kulturno 

dobro 

Pojedinačna 
kulturna dobra 

sakralni 
kompleksi 

 

Crkva Svih Svetih Z-1642 Zaštićeno 
kulturno 

dobro 

Pojedinačna 
kulturna dobra 

sakralne 
građevine 

 
Zgrada Reichsman Z-3866 Zaštićeno 

kulturno 
dobro 

Pojedinačna 
kulturna dobra 

stambeno-
poslovne 
građevine 

 
Katedrala sv. Petra Z-1641 Zaštićeno 

kulturno 
dobro 

Pojedinačna 
kulturna dobra 

sakralne 
građevine 

 
Arheološka zona 
grada 

Z-3371 Zaštićeno 
kulturno 

dobro 

Arheološka kulturna 
dobra 

kopnena 
arheološka 
zona/nalazište 

 
Biskupski dvor Z-1638 Zaštićeno 

kulturno 
dobro 

Pojedinačna 
kulturna dobra 

sakralne 
građevine 

 

Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje izvoditi će se u koridoru postojećih prometnica i 

infrastrukturnih mreža, unutar urbanog i suburbanog područja. Kulturna dobra evidentirana na 

predmetnom obuhvatu zahvata kao i ona na širem području nalaze se u naseljima ili uz rub naselja. 

Obzirom na karakter zahvata, njegovu izvedbu i daljnje korištenje isti neće imati utjecaj. 
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4. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

4.1 Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja i korištenja zahvata 

4.1.1 Vode i stanje vodnog tijela 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Utjecaj na vode i vodna tijela tijekom izgradnje zahvata u vidu potencijalnog onečišćenja podzemne 

vode moguć je jedino u slučaju neispravnog rukovanja mehanizacijom, opasnim otpadom i otpadnim 

vodama.  

Građevinski strojevi koji se koriste za rad kao i vozila kojima se doprema i otprema materijal 

predstavljaju potencijalnu opasnost od izlijevanja nafte i naftnih derivata, ulja i sl. na tlo, a posljedično 

tome i vode.  

U slučaju izlijevanja goriva i maziva potrebno je istoga trenutka sanirati nezgodu (zaustaviti izvor 

istjecanja, ograničiti širenje istjecanja, pristupiti posipanju apsorbirajućeg materijala, pokupiti zagađeni 

sloj i staviti ga u za to primjerenu vreću/posudu te istu potom odnijeti na mjesto predviđeno za 

privremeno skladištenje opasnog otpada).  

Onečišćenje površinskih ili podzemnih voda moguće je uslijed nekontroliranog odlaganja iskopanog 

materijala ili korištenja neprikladnih materijala za građenje. Potencijalni uzrok onečišćenja 

predstavljaju i sanitarne vode, ukoliko se organizacijom gradilišta ne stvore uvjeti za njihovo propisano 

prikupljanje i zbrinjavanje.  

Pravilnom organizacijom gradilišta, stalnim nadzorom, korištenjem ispravnih strojeva i organiziranim 

zbrinjavanjem svih vrsta otpada vjerojatnost pojave navedenih neželjenih događaja koji bi za posljedicu 

mogli imati štetan utjecaj na okoliš svodi se na najmanju moguću mjeru. 

Navedeni utjecaji su vremenski ograničeni na vrijeme izvođenja radova i ne predstavljaju značajna 

utjecaj na okoliš. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Planirani zahvati izgradnje vodoopskrbnih i kanalizacijskih cjevovoda unutar i među naseljima 

napravljen je s ciljem unaprjeđenja postojećeg sustava i planiranih zahvata kako bi utjecaj na vode bio 

izuzetno pozitivan u cilju smanjenja mogućeg onečišćenja površinskih ili podzemnih voda. Izgradnjom 

u sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima utjecaj na vode biti će pozitivan u cilju smanjenja 

mogućeg onečišćenja površinskih ili podzemnih voda. Planiranim zahvatom smanjiti će se negativni 

utjecaj ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u septičke jame upitne vodonepropusnosti. Isto tako 

osiguranje pitke vode iz sustava javne vodoopskrbe znači poboljšanje kvalitete ljudi. 

Tijekom korištenja zahvata neće dolaziti do utjecaja na vode obzirom na obilježje zahvata (podzemni 

cjevovod). 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na vode tijekom korištenja 

zahvata ocijenjen je kao: nema utjecaja na okoliš. 
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4.1.2 Utjecaj na tlo 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Glavni očekivani negativni utjecaji na tlo vezani su uz razdoblje izgradnje planiranog zahvata, kada će 

doći do privremene prenamjene tj. odnosno da narušavanja zemljišnog pokrova. Za vrijeme izvođenja 

građevinskih radova izvođač radova će osobitu pažnju posvetiti zaštiti tla kako bi se minimalizirao 

utjecaj na tlo.  

Trase vodoopskrbnih cjevovoda, tlačnih i gravitacijskih kolektora odvodnje polagati će se na i usporedo 

s trasama putova odnosno po zemljanom terenu uz vanjski rub cestovnog jarka tako da je s obzirom 

na prenamjenu zemljišta time taj utjecaj umjeren.  

Provođenje radova, iskapanje, postavljanje cijevi i zatrpavanje zemljom dovesti će do trajnijeg 

narušavanja strukturnih osobina tala duž trase, pogotovo što se najčešće radi o iskopu dubokih jaraka. 

Tijekom građenja onečišćenje tla može nastati uslijed rasipanja materijala s vozila na kolnike 

prometnica i područje gradilišta. Za vrijeme kiše blato s gradilišta može dospjeti na prometnice. Daljnje 

onečišćenje tla može nastati u slučaju odlaganja viška iskopa, neupotrijebljenog i otpadnog materijala 

na tlo koje nije službeno predviđeno za odlaganje. 

Dobrom organizacijom gradilišta, prema projektu organizacije gradilišta u skladu sa zakonskim 

propisima i uvjetima nadležnih tijela u postupku izdavanja lokacijske dozvole, navedeni negativni 

utjecaji će se svesti na najmanju moguću mjeru, a mogućnost njihovog pojavljivanja je ograničena 

trajanjem izvođenja radova. S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na 

tlo tijekom pripreme i izgradnje ocijenjen je kao manje značajan kratkoročan i privremen negativan 

utjecaj 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Utjecaj na tlo tijekom korištenja zahvata značajno je manji nego prilikom pripreme terena i 

građevinskih radova. 

Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje je značajan pozitivan utjecaj na tlo budući da će se 

priključenjem stanovništva na javni sustav prestati koristiti sabirne jame upitne vodonepropusnosti i 

smanjiti nekontrolirano ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u tlo. 

Svi cjevovodi i okna iz kojih je moguće istjecanje otpadne vode izvest će se kao vodonepropusni.  

Redovito održavanje sustava će uključivati čišćenje cjevovoda i opreme te redovitim ispitivanjem 

vodonepropusnosti svih dijelova sustava odvodnje prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za 

građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11). 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na tlo tijekom korištenja zahvata 

ocijenjen je kao: nema utjecaja na okoliš. 
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4.1.3 Utjecaj na zrak 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Tijekom izgradnje mogući su nepovoljni utjecaji od ispušnih plinova građevinskih strojeva i stvaranje 

prašine pri izvođenju iskopa, utovara i odvoza iskopanog materijala te od lebdećih čestica kao 

posljedice prašenja koja može povremeno nastati tijekom izvođenja radova. Radi se o kratkotrajnim 

utjecajima prihvatljivog intenziteta. 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na kvalitetu zraka tijekom 

pripreme i izgradnje ocijenjen je kao manje značajan negativan utjecaj na okoliš. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Tijekom korištenja zahvata neće dolaziti do značajnog utjecaja na kvalitetu zraka prostora s obzirom 

na obilježje zahvata (podzemni vodovodni i kanalizacijski cjevovod). 

4.1.4 Klimatske promjene 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Tijekom građenja zahvata nastaju ispušni plinovi od rada mehanizacije. Njihov utjecaj na klimatske 

promjene je manje značajan zanemariv negativan utjecaj. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Ranjivost projekta na klimatske promjene 

Staklenički plinovi koji su posljedica korištenja zahvata će nastajati posredno zbog potrošnje električne 

energije za rad stanica za podizanje tlaka. S obzirom na vrlo malu potrošnju, utjecaj je zanemariv. 

Temeljem definiranih inkrementalnih emisija stakleničkih plinova, može se zaključiti kako je doprinos 

projekta ukupnim emisijama zanemariv. 

Utjecaj klimatskih promjena na projekt 

Obzirom na evidentne trendove globalnog zatopljenja, procjenu utjecaja ovih promjena na predmetni 

projekt je zanemariva obzirom da se radi o sustavu vodoopskrbe i odvodnje naselja. Zahvat kao takav 

predstavlja cjevovode sustava vodoopskrbe i odvodnje, stanice za podizanje tlaka i crpne stanice koje 

su zatvoreni sustavi. 

4.1.5 Zaštićena područja 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Dijelovi ovoga projekta nalaze se na već izgrađenim područjima (uz prometnice i unutar urbanih zona) 

i ne zadiru direktno u zaštićena područja. Osim toga radi se o linearnim objektima koji se polažu uz 

trase prometnica ili u postojeće infrastrukturne vodove.  

Zahvat se ne nalazi na području zaštićenih područja prema Zakonu o zaštiti prirode.  
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Bez obzira na to prema glavnim projektima i uvjetima javno pravnih tijela tamo gdje trasa cjevovoda 

prelazi preko zelenih površina, iskopne rovove je potrebno ponovo zatrpati iskopanim materijalom. 

Prilikom izvođenja radova ne smije se bespotrebno oštećivati ili uklanjati okolna vegetacija. Potrebno 

je dodatno osigurati skladištenje opasnih tvari na gradilištu i ispravnost radnih strojeva radi 

sprječavanja štetnih posljedica uslijed eventualnog izlijevanja goriva i maziva. Nakon završetka radova 

područje zahvata potrebno je sanirati, mehanizaciju i korištena vozila, radnu opremu i alate ukloniti, a 

nastali otpad i preostali građevinski materijal zbrinuti izvan područja zahvata sukladno posebnom 

propisu. Navedeni uvjeti tijekom izgradnje svakako proizlaze iz važeće zakonske regulative, te je 

nositelj zahvata obvezan pridržavati se projektnih mjera te posebnih uvjeta nadležnih tijela. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

S obzirom na karakter predmetnog zahvata, činjenicu da se ne nalazi ni u blizini zaštićenih područja 

nema utjecaja. 

4.1.6 Ekološka mreža 

Planirani zahvat sustava vodoopskrbe i odvodnje ne nalaze se na Području očuvanja značajno za vrste 

i stanišne tipove (POVS) niti na Području očuvanja značajnog za ptice (POP). 

Tijekom pripreme i izgradnje, kao što je već navedeno u poglavlju 4.1.7. Utjecaj na biološku raznolikost, 

doći će do direktnog utjecaja u obliku gubitka ili promjene postojeće vegetacije i staništa u obuhvatu 

zahvata, ali važno je uzeti u obzir karakter zahvata koji se izvodi u već postojećem koridoru prometnice 

unutar samog naselja. 

Radovi na izgradnji cjevovoda će se izvesti tako da se u najmanjoj mjeri oštećuje priroda, da se ne 

uzrokuje nepotrebno oštećivanje tla i gubitak njegove prirodne vrijednosti, oštećivanje površinskih ili 

podzemnih geoloških, hidrogeoloških i geomorfoloških vrijednosti, osiromašenje prirodnog biljnoga i 

životinjskog svijeta, smanjenje biološke i krajobrazne raznolikosti, onečišćenje ili zagađenje vode i 

ugrožavanje njezine iskoristivosti. Ukoliko se tijekom izvođenja radova pronađu minerali ili fosili koji bi 

mogli predstavljati zaštićenu prirodnu vrijednost, pronalazak će se prijaviti Ministarstvu kulture i 

poduzet će se nužne mjere zaštite od uništenja, oštećenja ili krađe. Po završetku zahvata u zoni utjecaja 

zahvata uspostaviti ili približiti stanje u prirodi onom stanju koje je bilo prije zahvata tj. korišteni pojas 

će se sanirati, a sav preostali materijal će se ukloniti izvan zaštićenog područja. 

S obzirom na karakter predmetnog zahvata, činjenicu da se zahvat odnosi na postavljanje cjevovoda i 

drugih elemenata sustava odvodnje i vodoopskrbe uz postojeće prometnice, ne očekuje se značajan 

negativan utjecaj predmetnog zahvata.  

Procijenjeno je da zahvat neće utjecati na ciljeve očuvanja i cjelovitost preostalih područja ekološke 

mreže na širem području zahvata uzmu li se u obzir ekološki zahtjevi pripadajućih ciljnih vrsta i ciljnih 

stanišnih tipova, kao i značajke samog zahvata, te njihova međusobna prostorna udaljenost. 

Obzirom da se radi o izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje koji se ne nalazi na području ekološke 

mreže a kojim će se poboljšati kvaliteta života lokalnog stanovništva, te o zahvatu malog obuhvata i 

dosega utjecaja može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja navedenog zahvata na 
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staništa te ciljeve očuvanja ekološke mreže u širem području. Temeljem svega gore navedenog zahvat 

usklađen sa zahtjevima zaštite prirode. 

4.1.7 Biološka raznolikost 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Predmetni zahvati su planirani u koridoru postojećih cesta i puteva, te se ne očekuje utjecaj zahvata 

na biološku raznolikost. Kao što je već ranije navedeno, kopneni dio predmetnog zahvata se nalazi u 

cijelosti ispod površine terena, a na površini će biti vidljivi samo poklopci na oknima. Nakon zatrpavanja 

cjevovoda zauzeta površina bit će privedena prvobitnoj namjeni. 

Postojeća staništa su vezana za ulice unutar naselja gdje se izvode cjevovodi sustava vodoopskrbe i 

odvodnje, te se na području zahvata ne nalaze zaštićena staništa kao ni uz njih vezane životinjske 

svojte. Prilikom izvođenja radova doći će do oštećenja zelenih i drugih površina uz cestu, bilo 

djelovanjem strojeva, ili deponiranjem otpadnog materijala i sl. Sam zahvat izvodi se uz rubne dijelove 

prometnice. Gradilište vezano uz predmetni zahvat predviđeno je na razmjerno maloj površini te se ne 

očekuje da će ugroziti biljni i životinjski svijet ovog područja.  

Radovi na izgradnji cjevovoda će se izvesti tako da se u najmanjoj mjeri oštećuje priroda, da se ne 

uzrokuje nepotrebno oštećivanje tla i gubitak njegove prirodne vrijednosti, oštećivanje površinskih ili 

podzemnih geoloških, hidrogeoloških i geomorfoloških vrijednosti, osiromašenje prirodnog biljnoga, 

gljivljeg i životinjskog svijeta, smanjenje biološke i krajobrazne raznolikosti, onečišćenje ili zagađenje 

vode i ugrožavanje njezine iskoristivosti. 

Na područjima s travnjačkom vegetacijom se očekuje povratak staništa u prvotno stanje 1-2 godine 

nakon izgradnje. Radi se o veoma malim, uglavnom rubnim površinama uz već postojeću prometnu 

infrastrukturu gdje će doći do promjene i gubitka postojeće vegetacije i staništa, često u urbanim i 

poljoprivrednim područjima. 

Privremen negativan utjecaj na biljne zajednice užeg područja zahvata također se ogleda u povećanoj 

količini prašine koja nastaje prilikom zemljanih i drugih radova, pri čemu može doći do taloženja, te 

prašine i negativnog utjecaja na rast i razvoj biljnih organizama. 

Buka i ljudske aktivnosti na neke će životinje djelovati uznemirujuće i one će napustiti područje zahvata 

u potrazi za mirnijim staništima. To se uglavnom odnosi na sisavce i ptice koji su posebno osjetljivi na 

takav tip uznemirivanja. Utjecaj povećane razine buke ocjenjuje se kao kratkotrajan, te ograničen na 

vrijeme radova tijekom dana, kada će se koristiti vozila i mehanizacija. U tom periodu će vrste koje 

ovdje obitavaju izbjegavati šire područje zahvata. Budući da se radi o području koje je već pod znatnim 

utjecajem čovjeka, a cjevovodi sustava vodoopskrbe i odvodnje se u velikom dijelu sustava polažu uz 

postojeću prometnu infrastrukturu (državne i lokalne ceste, makadamski puteve), privremeni utjecaj 

povišene razine buke na faunu ne smatra se značajnim. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Izgradnjom sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje, po završetku zahvata u zoni utjecaja zahvata 

uspostaviti ili približiti stanje u prirodi onom stanju koje je bilo prije zahvata tj. korišteni pojas će se 
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sanirati, a sav preostali materijal će se ukloniti izvan zaštićenog područja. Time se isključuju negativni 

utjecaji na bioraznolikost područja (flora, fauna, staništa) obzirom da i sam zahvat se vodi podzemno 

te nakon završetka radova vraća se u prvobitno stanje.  

Negativnog utjecaja na floru i faunu za vrijeme korištenja planiranog zahvata nema, jer su svi 

predmetni cjevovodi, pripadajuća okna i crpne stanice položeni ispod površine terena, a na površini će 

biti vidljivi samo poklopci na oknima, te su smješteni u javnim prometnim površinama. 

4.1.8 Krajobrazne vrijednosti 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Procjena potencijalnih utjecaja predmetnog zahvata na postojeći krajobraz obuhvaća procjenu utjecaja 

na njegove karakteristike ovisno o veličini promjena u krajobrazu, promjena slike krajobraza, 

usklađenost sa postojećim djelatnostima...), te trajanju utjecaja (privremeni, trajni). Procjena utjecaja 

predmetnog zahvata izvršena je u odnosu na krajobraznu cjelinu lokacije zahvata te pojedinačne 

elemente krajobraza. 

Lokacija zahvata obuhvaća prostore predviđene za izgradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje. 

Prostori planirane izgradnje sustava imaju linijski karakter i nisu kontinuirani već obuhvaćaju nekoliko 

različitih cjelina. S obzirom na navedeno ne očekuje se zadiranje pojasa radova izvođenja zahvata u 

postojeće strukture krajobraza. 

Trase planiranih vodoopskrbnih i kanalizacijskih cjevovoda smještene su u javnim prometnim 

površinama u zelenu površinu ili bankinu prometnica 

Tijekom izgradnje zahvata može se očekivati negativni vizualni utjecaj zbog prisutnosti strojeva, 

opreme i građevinskog materijala na području zahvata. Utjecaj je kratkotrajan i karakterističan 

isključivo za vrijeme trajanja priprema i izgradnje zahvata. 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na krajobraz tijekom pripreme i 

izgradnje ocijenjen je kao manje značajan negativan utjecaj. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Zahvat se vodi podzemno - polaganje cijevi vodoopskrbe i kanalizacije u iskopani kanal i zatrpavanje 

materijalom iz iskopa, te se utjecaj na krajobraz u fazi korištenja zahvata ne očekuje. 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na postojeći krajobraz tijekom 

korištenja zahvata kao i kumulativan utjecaj ocijenjen je kao manje značajan utjecaj. 

4.1.9 Kulturno povijesna baština 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Sustav vodoopskrbe i kanalizacije gradit će se u koridoru postojećih prometnica i infrastrukturnih 

mreža, unutar urbanog i suburbanog područja.  
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Temeljem opisa i trase radova na izgradnji sustava vodoopskrbe nalaze se elementi mogućih izravnih 

ili neizravnih utjecaja na evidentirana kulturna dobra.  

Ukoliko bi se na području obuhvata zahvata prilikom izvođenja građevinskih radova ili bilo kojih drugih 

zemljanih radova, naišlo na arheološko nalazište ili nalaze, radove je nužno prekinuti, te obavijestiti 

nadležni konzervatorski odjel, kako bi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih 

dobara i Pravilniku o arheološkim istraživanjima poduzele odgovarajuće mjere osiguranja nalazišta i 

nalaza. 

Obzirom na gore navedeno, poštivanje zakonskih odredbi neće doći do utjecaja, odnosno oštećivanja 

elemenata kulturno-povijesne baštine pri izgradnji zahvata. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Tijekom korištenja zahvata nema utjecaja na zabilježena kulturna dobra obzirom na karakteristike 
istog. 

4.1.10 Buka 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata doći će do povećanih emisija buke zbog kretanja i rada strojeva 

i ljudi. Navedeni utjecaj je privremenog karaktera i prestati će završetkom radova. Obzirom na 

udaljenost zahvata od naseljenog područja, utjecaj se može dodatno ublažiti ograničavanjem radova 

na dnevno razdoblje (od 8 do 18 sati). 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na povećanje razine buke tijekom 

pripreme i izgradnje ocijenjen je kao manje značajan negativan utjecaj. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na povećanje razine buke tijekom 

korištenja zahvata na lokaciji stanica za podizanje tlaka ocijenjen je kao manje značajan negativan 

utjecaj na okoliš. 

4.1.11 Postojeća infrastruktura 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Zbog mogućeg presijecanja postojeće infrastrukture izvođač radova dužan je tijekom pripreme i 

izvođenja zahvata obavijestiti nadležne službe, te zaštititi postojeće građevine i instalacije od 

oštećenja. U slučaju prekida neke od komunalnih instalacija izvoditelj mora u najkraćem roku obaviti 

popravak prema uputama i uz nadzor nadležne komunalne stručne službe. 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na postojeće infrastrukturne 

sustave tijekom pripreme i izgradnje ocijenjen je kao manje značajan negativan utjecaj. 
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Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Korištenje planiranog zahvata neće negativno utjecati ni na koji način štetno djelovati na postojeću 

infrastrukturu.  

4.1.12 Otpad 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Tijekom izvođenja radova pri  izgradnji zahvata kao nusprodukti gradnje nastajat će različite vrste 

opasnog i neopasnog otpada. Stvorit će se i dodatne količine građevinskog otpada (zemlja, mješavina 

bitumena, drvene palete, plastične folije, papirnata i kartonska ambalaža, metalna ambalaža i sl.), 

komunalnog neopasnog otpada (papir, staklena ambalaža, PET ambalaža i sl.) i opasnog otpada 

(otpadna ulja, zauljene krpe, zauljena plastična i metalna ambalaža i sl.) kojeg treba prikupljati na 

odgovarajućim mjestima na gradilištu, razdvojiti i zbrinuti putem ovlaštenih tvrtki za prikupljanje i 

zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada.  U tablici u nastavku prikazane su vrste otpada prema 

Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15) koje mogu nastati na lokaciji gradilišta tijekom građenja. 

KLJUČNI 
BROJ 

OTPADA 

 
NAZIV OTPADA 

 
RAZLOG NASTANKA 

13 Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim 
jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12, 19) 

Moguće akcidentne situacije na lokaciji 
zahvata iz radnih strojeva i vozila.  

 

13 01 Otpadna hidraulička ulja 

13 02 Otpadna motorna, strojna i maziva ulja 

13 07 Otpad od tekućih goriva Za vrijeme izvođenja zahvata moguće je 
istjecanje goriva iz mehanizacije i vozila 
radnika 

13 08 Zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi način Tijekom korištenja zahvata će nastajati 
filteri hidrauličkog ulja koji će se morati 
zamjenjivati na godišnjoj razini 

15 Otpadna ambalaža Nastajat će tijekom izvođenja radova iz 
pakiranja materijala kao i od strane 
radnika. 

15 01 Ambalaža (uključujući odvojeno sakupljenu 
ambalažu iz komunalnog otpada 

15 02 Apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje, 
zaštitna odjeća 

Moguće je zaostajanje za vrijeme 
izvođenja radova. 

17 Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata 
(uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih 
lokacija) 

Više vrsta građevinskog otpada se 
očekuje prilikom izvođenja radova 
(asfaltiranje i dr.). 

17 01 Beton, opeka, crijep/pločice, keramika 

17 02 Drvo, staklo i plastika Drvni materijal će zaostati uslijed 
izvođenja pripremnih radova na lokaciji 
zahvata. 

17 03 Mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji 
sadrže katran 

 

17 04 Metali (uključujući njihove legure)  

17 05 Zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih 
lokacija), kamenje i otpad od jaružanja 

Zemlja će se javiti za vrijeme izvođenja 
pripremnih radova (iskopi, niveliranje 
terena). 
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17 06 Izolacijski materijali i građevinski materijali koji 
sadrži azbest 

 

17 09 Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja 
objekata 

 

20 Komunalni otpad, uključujući i odvojeno 
sakupljene sastojke 

Tijekom izvođenja radova se očekuje 
nastanak od strane radnika 

20 01 Odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada 
(osim 15 01) 

Gradilište, gradilišni uredi i popratne 
prostorije. 

20 03 Ostali komunalni otpad 

Organizacija gradilišta treba biti takva da se omogući gospodarenje otpadom sukladno propisima. 

Sakupljeni otpad predavat će se ovlaštenim sakupljačima otpada sukladno člancima 11. i 44. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19). Radi se o manjim količinama 

otpada koji će se moći zbrinuti unutar postojećeg sustava gospodarenja otpadom.  

Nije moguće dati procjenu količine navedenog mogućeg otpada koji će nastati, no ne procjenjuje se da 

će biti izrazito značajan ili značajan negativan utjecaj na okoliš već manje značajan negativan utjecaj. 

Navedeni utjecaj biti će smanjen propisanim mjerama zaštite (privremeno skladištenja otpada, te 

predaja ovlaštenoj osobi uz odgovarajuće gospodarenje istim).  

Pravilnom organizacijom gradilišta, svi potencijalno nepovoljni utjecaji, prvenstveno vezani za 

neadekvatno zbrinjavanje građevinskog, neopasnog i opasnog otpada svesti će se na najmanju moguću 

mjeru. 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj od nastanka otpada tijekom pripreme i izgradnje 

zahvata ocijenjen je kao manje značajan negativan utjecaj. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Tijekom korištenja zahvata ne nastaje otpad. 

4.1.13 Iznenadni događaj 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Obzirom na elemente zahvata, do iznenadnog događaja tijekom građenja zahvata može doći uslijed: 

izlijevanja tekućih otpadnih tvari u tlo i vodotok (npr. strojna ulja, maziva, gorivo itd.); požara na 

otvorenim površinama zahvata, požari vozila ili mehanizacije; nesreća uslijed sudara, prevrtanja 

strojeva i mehanizacije; nesreća uzrokovanih višom silom (npr. ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti 

te nesreće uzrokovane tehničkim kvarom ili ljudskom greškom).  

Procjenjuje se da je tijekom izvođenja, pridržavanjem zakonskih propisa, uz kontrole koje će se 

provoditi te ostale postupke rada, uputa i iskustava zaposlenika, vjerojatnost negativnih utjecaja na 

okoliš u slučaju nekontroliranog događaja svedena na najmanju moguću mjeru. 

Obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj u slučaju ekološke nesreće tijekom pripreme i 

izgradnje zahvata ocijenjen je kao manje značajan negativan utjecaj. 
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Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Tijekom korištenja sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda neželjeni događaj tj. ekološka 

nesreća može nastupiti uslijed: 

• Nekontroliranog izlijevanja otpadne vode kroz okna, preljeve i ostale objekte na kanalizacijskoj 

mreži, kao posljedica začepljenja kanala i/ili stvaranja uspora u kanalizacijskoj mreži iz raznih razloga 

(djelomično ili potpuno začepljenje kanala i sl.). 

• Nekontroliranog izlijevanja otpadne vode kroz sigurnosne preljeve crpnih stanica (kao posljedica 

prekida rada crpki uslijed kvara i/ili prekida izvora napajanja električnom energijom). 

• Stvaranja metana unutar kolektora uslijed zadržavanja otpadne vode i procesa razgradnje koji je u 

određenoj mjeri izmiješan sa zrakom eksplozivan. 

S obzirom na prepoznate utjecaje, vjerojatnost nastanka iznenadnih događaja i negativnog utjecaja na 

okoliš smanjit će se primjenom visokih standarda struke kod projektiranja i izvedbe, provedbom 

kontrole, primjenom ispravnih operativnih i sigurnosnih postupaka. Uz ispravno održavanje opreme i 

postrojenja te osiguravanje i provedbu svih propisanih mjera zaštite procjenjuje se da je mogućnost 

nastanka veće nesreće je minimalna. 

4.2 Mogući utjecaji na okoliš nakon prestanka korištenja zahvata 

Sustav vodoopskrbe i odvodnje predstavlja "trajni" infrastrukturni objekt pa se pod pojmom prestanka 

korištenja podrazumijeva izmjena istrošenih dijelova sustava. U tom smislu potrebno je stare istrošene 

dijelove sustava zbrinuti sukladno zakonskom regulativom propisanoj praksi zbrinjavanja vrste otpada 

kojoj pripadaju. 

Obzirom na gore navedeno može se reći da su sustavi vodoopskrbe i odvodnje trajne građevine pa 

nema predviđenih utjecaja za slučaj prestanka korištenja 

4.3 Kumulativni utjecaji 

Zahvati opisani u Elaboratu predstavljaju izgradnju cjevovoda sustava vodoopskrbe i izgradnju 

kanalizacijskih cjevovoda unutar naselja. To su linearni objekti položeni uz trase prometnica ili u 

postojeće infrastrukturne vodove. Osim utjecaja na sastavnice okoliša predmetnog zahvata, 

elaboratom su sagledani i mogući kumulativni utjecaji koji bi se mogli javiti uslijed istovremenog 

provođenja planiranih zahvata s već postojećim zahvatima na širem području predmetnog zahvata. 

Stoga su prilikom procjene skupnih utjecaja u razmatranje uzeti već postojeći i planirani zahvati koji bi 

zajedno s predmetnim zahvatom imali negativan utjecaj na okoliš ili prirodu. 

Za analizu mogućeg kumulativnog utjecaja u obzir su uzeti postojeći i planirani zahvati u zoni utjecaja 

planirane izmjene zahvata pri čemu su korišteni prostorni planovi i baza podataka Ministarstva 

gospodarstva i održivog razvoja u kojoj su evidentirani zahvati za koje je u proteklom razdoblju 

provedena prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 
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Ne očekuje se kumulativni utjecaj zahvata koji se analizira ovim Elaboratom i drugih zahvata na vode, 

tla, kulturna dobra i krajobraz kao ni utjecaj od nastanka otpada. Utjecaji na zrak i utjecaji od buke, sve 

za vrijeme izgradnje predmetne izmjene zahvata, u kombinaciji s drugim zahvatima je moguć u slučaju 

da se svi zahvati izvode istovremeno. 

Planirani zahvat sustava vodoopskrbe i odvodnje ne nalaze se na Području očuvanja značajno za vrste 

i stanišne tipove (POVS) niti na Području očuvanja značajnog za ptice (POP). 

Obzirom da se radi o izgradnji vodovodne mreže, te izgradnji kanalizacijskih cjevovoda poboljšati će se 

kvaliteta života stanovništva tog područja. Kako se radi o zahvatu malog obuhvata i dosega utjecaja 

koji se izvodi unutar postojećih naselja može se isključiti mogućnost negativnih utjecaja navedenog 

zahvata na staništa te ciljeve očuvanja ekološke mreže u širem obuhvatu zahvat, te da je zahvat 

usklađen sa zahtjevima zaštite prirode. 

Na lokaciji zahvata neće doći do utjecaja s ostalim postojećim ili planiranim zahvatima u prostoru. 

Zahvat će se u daljnjem tijeku izrade projektne dokumentacije uskladiti s trasama postojećih 

infrastrukturnih objekata (plinovodi, vodovod, električna mreža, telekomunikacijska mreža i dr.), a 

prema uvjetima nadležnih tijela.  

S obzirom na to da je procjena mogućih utjecaja zahvata na preostale sastavnice okoliša pokazala da 

neće doći do umanjenja prirodnih vrijednosti okoliša, ne očekuje se da će realizacija predmetnog 

zahvata zajedno s drugim zahvatima imati zajednički negativni utjecaj na okoliš. 

Procjenjuje se da predviđeni zahvat, svojom lokacijom i obuhvatom ne može narušiti cjelovitost 

područja ekološke mreže u čijoj se blizini nalazi, a može doprinijeti kvaliteti voda, odnosno staništa.  

4.4 Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja 

Obzirom na vremenski i prostorno ograničen karakter utjecaja zahvata tijekom izgradnje te na 

minimalni utjecaj zahvata tijekom njegovog korištenja ne očekuje se značajan prekogranični utjecaji 

zahvata. 

4.5 Opis obilježja utjecaja 

Planirani zahvati koji su vezani za sustave odvodnje i vodoopskrbni sustav direktno doprinose 

poboljšanju stanja okoliša, a indirektno doprinose poboljšanju života okolnog stanovništva. Njihovom 

izvedbom i korištenjem nije prisutno smanjenje vrijednosti okoliša već njegovo povećanje uslijed 

očuvanja prirodnih resursa pitke vode, zaštite kakvoće, te time i ekosustava. 

Također, ne očekuju se negativni utjecaji na zaštićena područja šireg prostora tijekom rada i održavanja 

sustava vodoopskrbe, uz pretpostavku kontinuiranog održavanja cijelog sustava. Očekuje se općenito 

pozitivan utjecaj na stanje podzemnih voda šireg područja zahvata 

Direktna korist za društvenu zajednicu je poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva, kao 

strateškog cilja Republike Hrvatske sukladno Strategiji i Programu prostornog uređenja RH, Strategiji 

upravljanja vodama RH, Strategiji održivog razvitka RH i drugim planskim dokumentima. 
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Obilježja utjecaja podijelili smo na sljedeći način obzirom na trajanje (privremeni – povremeni-trajni), 

doseg (izravni – neizravni), reverzibilnost (reverzibilni-ireverzibilni) i vjerojatnost pojavljivanja(velika-

mala). 

 

 
Sastavnica okoliša 

Obilježja utjecaja  
NAPOMENA 

Tijekom 
izgradnje 

Tijekom 
korištenja 

Vode i stanje 
vodnog tijela 

/ / Utjecaj je zanemariv, odnosno zahvat je prihvatljiv. 

Utjecaj na tlo Privremeni, 
Izravni, 
Reverzibilni, 
Velika 

  
/ 

Utjecaj je zanemariv, odnosno zahvat je prihvatljiv. 

Utjecaj na zrak Privremen, 
Izravan 
Reverzibilan 
Velik 

/ Utjecaj je zanemariv, odnosno zahvat je prihvatljiv. 

Klimatske 
promjene 

Privremeni, 
Izravni, 
Reverzibilni, 
Velika 

/ Utjecaj je zanemariv, odnosno zahvat je prihvatljiv.  

Zaštićena područja Privremeni, 
Izravni, 
Reverzibilni, 
mala 

/ Zahvati se ne nalazi na području zaštićenih područja prirode te neće 
imati utjecaj obzirom na karakter i način izvođenja zahvata. 

Ekološka mreža Privremeni, 
Izravni, 
Reverzibilni, 
Mala 

 
 

/ 

Predmetni zahvat se ne nalazi u blizini područja  ekološke  mreže  
Natura  2000.  

Biološka 
raznolikost 

Privremeni, 
Izravni, 
Reverzibilni, 
Velika 

 
 
 
 
 
/ 

Planirani zahvat je  većim dijelom predviđen u koridoru postojećih 
prometnica unutar naselja. S  obzirom  na  to  da  se radi o 
antropogeno utjecajnom području, te da su građevinski radovi  na  
iskopu  rova  i  polaganju  cjevovoda  vremenski  i/ili  prostorno  
ograničenog  karaktera  (privremeni  gubitak  staništa  na  
površinama  koje  će  biti  sanirane  i  privedene  prvobitnoj  
namjeni),  utjecaj  izgradnje  zahvata  na  staništa  i  pripadajuće 
populacije biljnih i životinjskih vrsta nije ocijenjen kao značajan. 

Krajobrazne 
vrijednosti 

Privremeni, 
Izravni, 
Reverzibilni, 
Velika 

/ S obzirom na to da su navedeni utjecaji na fizičku strukturu 
krajobraza privremenog karaktera (rov će se zakopati, ceste 
sanirati, a zemljište duž trase sanirati), procijenjeno je da će zahvat 
u fazi izgradnje biti zanemariv. Budući da planirani zahvat ne 
uključuje nove nadzemne, već samo podzemne prostorne 
strukture, planirani zahvat tijekom korištenja neće uzrokovati 
promjene u izgledu i načinu doživljavanja područja u odnosu na 
postojeće stanje. 

Kulturna baština Privremeni, 
Izravni, 
Reverzibilni, 
Velika 

/ Planirani zahvat ne uključuje nove nadzemne, već  samo  podzemne 
cjevovode, tijekom korištenja zahvata neće doći do neizravnih 
utjecaja u vidu  narušavanja  vizualnog  integriteta i promjene 
percepcije  prostora  evidentiranih kulturnih dobara. 

Buka Privremeni, 
Izravni, 
Reverzibilni, 
Velika 

 
/ 

Utjecaj je zanemariv, odnosno zahvat je prihvatljiv. 

Postojeća 
infrastruktura 

Privremeni, 
Izravni, 

/ Utjecaj je zanemariv, odnosno zahvat je prihvatljiv. 
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Reverzibilni, 
Velika 

Otpad  
/ 

 
/ 

Pod uvjetom da se sav otpad nastao tijekom izgradnje i korištenja 
zahvata zbrine u  skladu  s  važećim  zakonskim  i  podzakonskim  
propisima,  ne  očekuju  se  negativni  utjecaji uslijed stvaranja 
otpada.  

Iznenadni događaj Povremeni, 
Izravni, 
Reverzibilni, 
Mala 

 Privremeni, 
Izravni, 
Reverzibilni, 
Velika 

Vjerojatnost za iznenadne događaje izuzetno je mala, a u slučaju 
njihovog nastanka,  korištenjem  interventnih  mjera  i  propisanih  
procedura,  mogući  negativni  učinci  mogu  se  spriječiti  ili  
značajno  umanjiti,  te  se  stoga  utjecaj  može  smatrati  
zanemarivim.  

Doseg utjecaja- Zbog malih razlika doseg mogućih utjecaja na okolno područje neće biti značajan. 

Prekogranična obilježja utjecaja- Zbog malih razlika prekograničnih utjecaja nema. 

Snaga i složenost utjecaja - Iako postoji razlika u angažiranosti mehanizacije, snaga i složenost utjecaja 

neće biti značajni. 

Vjerojatnost utjecaja - Zbog malih razlika vjerojatnost utjecaja neće biti značajna. 

Trajanje i učestalost utjecaja - Iako postoji razlika u angažiranosti mehanizacije, trajanje i učestalost 

utjecaja neće biti značajna. 

5. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA AKO SU 

RAZMATRANI 

Većina mjera zaštite okoliša proizlazi iz obveza prema posebnim propisima, odnosno bilo bi ih nužno 

poduzimati i da se radi o bilo kojem zahvatu gradnje, a za koji ne bi bilo potrebno provoditi ocjenu o 

potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Tako će se i planirani zahvat izvoditi sukladno svim važećim 

propisima i posebnim uvjetima koji će biti izdani od nadležnih tijela u postupku ishođenja dozvola.  

U ovom Elaboratu, temeljem navedenoga se ne predviđa niti poseban Program praćenja stanja okoliša, 

obzirom da je nositelj zahvata tijekom korištenja dužan poštivati propisanu zakonsku regulativu kojom 

se definiraju određeni dijelovi rada sustava. 

Obzirom na gore navedeno ne predviđaju se dodatne mjere i program praćenja stanja okoliša osim 

definiranih važećim propisima i redovnog tehničkog održavanja, sukladno zakonskim odredbama. 

Tijekom izgradnje i korištenja predmetnog zahvata, nositelj zahvata obvezan je pridržavati se važeće 

zakonske regulative, projektnih mjera te posebnih uvjeta nadležnih tijela. 

Planirani zahvat nakon završetka radova neće uzrokovati negativne utjecaje na okoliš, ne predlaže se 

program praćenja stanja okoliša. 
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6. IZVORI PODATAKA 

Prostorno planska dokumentacija 

• Prostorni plan Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 1/02, 4/10, 3/16, 

5/16 i 6/16-pročišćeni plan, 5/20, 7/20-pročišćeni plan, 1/21 i 3/21-pročišćeni plan) 

•  Prostorni plan uređenja Grada Đakova ("Službeni glasnik" Grada Đakovo – broj 7/06, 

7/12, 1/15, 2/15-pročišćeni plan, 9/18, 11/18-pročišćeni plan, 9/19, 12/19 i 6/21) 

• Prostorni plan uređenja Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica 

Đakovačka 02/06, 03/13, 08/17, 05/18) 

• Prostorni plan uređenja Općine Drenje ("Službeni glasnik" Općine Drenje - broj 29/07, 

49/14, 9/18 i 2/19-pročišćeni plan) 

• Prostorni plan uređenja Općine Semeljci ("Službeni glasnik" Općine Semeljci – broj 5/07, 

8/08-ispravak, 8/12, 7/17 i 8/17- pročišćeni plan) - pokrenuta izrada III. izmjena i dopuna 

• Prostorni plan uređenja Općine Punitovci ("Službeni glasnik" Općine Punitovci – broj 2/06, 

3/09, 2/14 i 1/21) 

• Prostorni plan uređenja Općine Levanjska Varoš ("Službeni glasnik" Općine Levanjska Varoš – 

broj 5/04, 6/17, 1/18-pročišćeni plan, 8/19 i 9/19-pročišćeni tekst) 

• Prostorni plan uređenja Općine Trnava ("Službeni glasnik" Općine Trnava – broj 4/07, 1/11, 

4/15, 1/16-pročišćeni tekst, 5/20 i 6/20-pročišćeni tekst) 

Studijska dokumentacija 

• Glavni projekt -Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Potnjani, Paljevina i Bračevci, 

Đakovoprojekt d.o.o., TD - 189 / 16, travanj 2017. 

• Glavni projekt vodovodne mreže - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodocrpilišta 

Semeljci do zasunskog okna na početku naselja Semeljci, Suadeo consult d.o.o., z.o.p.:glp-

002/2020, Zagreb, studeni 2020. 

• Glavni projekt - izmjena i dopuna I.faze sustava odvodnje izgradnja tlačno-gravitacijskog 
cjevovoda tv1 od naselja Gašinci do Selaca Đakovačkih, IDT d.o.o., p-581/19, Osijek, ožujak 
2019.g. 

• Glavni projekt Glavni i sekundarni kolektori i precrpne stanice naselja Punitovci, Hidroplus 

d.o.o., Osijek, ZOP: HP_Z-15, siječanj 2011 

• Glavni projekt Glavni i sekundarni kolektori i precrpne stanice naselja Josipovac Punitovački, 

Hidroplus d.o.o., Osijek, ZOP: HP_Z-15, travanj 2011. 

• Glavni projekt Glavni i sekundarni kolektori i precrpne stanice naselja Punitovci, Hidroplus 

d.o.o., Osijek, ZOP: HP_Z-15, veljača 2011. 

• Glavni projekt izgradnje produžetka vodovodne mreže u općini Trnava, Đakovoprojekt d.o.o., 

ZOP:TD-514/14, Đakovo lipanj 2015. 
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• Glavni projekt Izgradnja produžetka vodovodne mreže u općini Levanjska Varoš – izmjene i 

dopune, Đakovoprojekt d.o.o., ZOP:TD-21/15, Đakovo, listopad 2016. 

• Glavni projekt: Rekonstrukcija vodocrpilišta na  izvorištu Ivanovci Đakovački, Bajs-ing d.o.o., 

ZO:38-2020-ZOP, Đakovo, travanj 2021. 

• Glavni projekt - izmjena i dopuna I.faze sustava odvodnje IZGRADNJA TLAČNO-
GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA TV1 OD NASELJA GAŠINCI DO SELACA ĐAKOVAČKIH,IDT d.o.o., 
p-581/19, Osijek, ožujak 2019.g. 

• Glavni projekt izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže grada Đakova: Faza 2 – Ulica 122. 

brigade Hrvatske vojske, Đakovoprojekt d.o.o., ZOP:TD-47/19, listopad 2021. Đakovo. 

• Glavni projekt izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže grada Đakova: FAZA 3 – ULICA 

MIHOVILA PAVLINOVIĆA, Đakovoprojekt d.o.o., ZOP:TD-47/19, veljača 2021. Đakovo 

• Glavni projekt izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže grada Đakova: FAZA 8 – ULICA 

KREŠIMIRA PAVIĆA, Đakovoprojekt d.o.o., ZOP:TD-47/19, listopad 2020. Đakovo 

• Glavni projekt izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže grada Đakova: FAZA 9 – ULICA 

HEDVIGE DEKER, Đakovoprojekt d.o.o., ZOP:TD-47/19, veljača 2021. Đakovo 

• Glavni projekt IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA ĐAKOVA Ulica kralja 

Zvonimira, Ulica Ante Starčevića, Boškovićeva ulica i Ulica Petra Preradovića, Đakovoprojekt 

d.o.o., ZOP:TD-34/19, kolovoz 2019. Đakovo. 

• Glavni projekt rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ulici Kralja Tomislava u Đakovu, Ured 

ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović, 35/20 – 0, Đakovo, srpanj 2020. 

• Glavni projekt rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ulici Matije Gupca u Đakovu, Ured 

ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović, 36/2020, Đakovo, prosinac 2020. 

• Glavni projekt rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe u ulici Matije Gupca u Đakovu, Ured 

ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović, 60/2020, Đakovo, travanj 2021. 

• Idejni projekt izgradnja sustava javne odvodnje u Ulici Petra Preradovića u Đakovu, Ured 

ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović, 39/2020, Đakovo, studeni 2020 

• Glavni projekt produžetak mreže sustava javne odvodnje u Ulici Nikole Tesle u Đakovu, Ured 

ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović, 40/2020, Đakovo, siječanj 2021. 

 

Ostalo 

• Topografske karte mj. 1 : 25000 

• HOK mj. 1 : 5000 

• Hrvatska agencija za okoliš i prirodu http://www.bioportal.hr/ 

• Državni zavod za statistiku. Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine, 

http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/censustabshtm.htm 

http://www.bioportal.hr/
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• Hrvatske vode. 2016. Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja. 

http://voda.giscloud.com/map/321490/karta-opasnosti-od-poplava-povjerojatnosti-

poplavljivanja 

• Ministarstvo kulture RH. 2017. Registar kulturnih dobara. http://www.min-kulture.hr 

• Hrvatske vode. 2017. Izvadak iz Registra vodnih tijela, Plan upravljanja vodnim područjima 2016. 

- 2021.  

• Bioportal. Karta ekološke mreže Republike Hrvatske   

• Bioportal. Karta staništa Republike Hrvatske   

• Bioportal. Karta zaštićenih područja prirode Republike Hrvatske  - European Commission DG 

Environment. 2013. Interpretation manual of EU habitats – EUR 28.  

• Preglednik http://gospodarenje-otpadom.azo.hr  

• Preglednik https://land.copernicus.eu  

• Preglednik http://voda.giscloud.com   

• Preglednik http://data.gov.hr/dataset/registar-kulturnih-dobara/resource/registar-

kulturnihdobara   

• Hrvatske vode. 2018. Metodologija primjene kombiniranog pristupa 

• Plan upravljanja vodnim područjima (Hrvatske vode, Zagreb, lipanj 2013)  

• Okvirna direktiva o vodama Europske unije (ODV) (Direktiva 2000/60/EC) 

• Fauna Europaea Web Service: Fauna Europaea version 1.1. - http://www.faunaeur.org 

• IUCN Red List - http://www.iucnredlist.org 

• Katalog zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Republici Hrvatskoj - http://zasticenevrste.azo.hr/ 

• https://www.nn.hr/ 

• Oikon (2004): Karta staništa RH. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 

Zagreb 

• Hrvatska agencija za okoliš i prirodu: www.bioportal.hr 

• Okvirna direktiva o vodama Europske unije (ODV) (Direktiva 2000/60/EC) 

• Fauna Europaea Web Service: Fauna Europaea version 1.1. - http://www.faunaeur.org 

• IUCN Red List - http://www.iucnredlist.org 

• Katalog zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Republici Hrvatskoj - http://zasticenevrste.azo.hr/ 

• Bognar (2001.): Geomorfološka regionalizacija Hrvatske, Acta Geographica Croatika, Vol. 34., 

No. 1. 

http://voda.giscloud.com/map/321490/karta-opasnosti-od-poplava-povjerojatnosti-poplavljivanja
http://voda.giscloud.com/map/321490/karta-opasnosti-od-poplava-povjerojatnosti-poplavljivanja
http://www.min-kulture.hr/
http://gospodarenje-otpadom.azo.hr/
https://land.copernicus.eu/
http://www.arkive.org/tracker/http:/www.iucnredlist.org
http://zasticenevrste.azo.hr/
https://www.nn.hr/
http://www.arkive.org/tracker/http:/www.iucnredlist.org
http://zasticenevrste.azo.hr/
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• Državni hidrometerološki zavod (2018): Ocjena kvalitete zraka na teritoriju RH u razdoblju 2011. 

– 2016. godine.  

• CORINE - Pokrov zemljišta Republike Hrvatske (2018): Agencija za zaštitu okoliša, Zagreb. 

Dostupno na: http://corine.azo.hr/home/corine 

• Internet portal informacijskog sustava zaštite prirode Hrvatske agencija za okoliš i prirodu - 

Bioportal (2018): Dostupno na: http://www.bioportal.hr 

• Nacionalna klasifikacija staništa Republike Hrvatske (IV. nadopunjena verzija) (2014): Dostupno 

na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_88_1782.html  

• Registar kulturnih dobara (2018): Ministarstvo kulture. Dostupno na: http://www.min-

kulture.hr/default.aspx?id=6212  

• Karte opasnosti od poplava (2018): Hrvatske vode. Dostupno na: http://korp.voda.hr  

Propisi 

Okoliš i bioraznolikost  

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)   

• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)  

• Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17)  

• Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21)  

• Uredbu o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke 

mreže (NN 80/19) 

• Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16)   

• Nacionalna klasifikacija staništa Republike Hrvatske, IV verzija  

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)  

Vode  

• Zakon o vodama (NN 66/19)   

• Plan upravljanja vodnim područjima (NN 66/16)   

• Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19)   

• Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11)  

Zrak  

• Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17)  

• Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)  

• Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19)  

http://corine.azo.hr/home/corine
http://www.bioportal.hr/
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Buka  

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)  

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)  

Kulturno-povijesna baština  

• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)  

Otpad  

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)  

• Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022.  

• Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)  

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)   

• Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17)  

• Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15)  

• Pravilnik o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)  

• Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)  

Akcidenti  

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)  

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
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7. PRILOZI 

 

• Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/14-08/33, URBROJ: 517-06-2- 1-1-14-10, 17. studenoga 2014.) 

za namjeravani zahvat izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje te uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda aglomeracije Đakovo. 
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