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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. 

U skladu s navedenim Elaborat zaštite okoliša izrađuje kao jedinstven za sva nominirana ulaganja na 

području pojedinog isporučitelja vodnih usluga, dakle za projekte vodoopskrbe i odvodnje koji su dani 

u nastavku: 

Vodoopskrba: 

- Izgradnja vodoopskrbne distribucijske mreže u naselju Novo Topolje općina Donji Andrijevci 

- Vodovodna mreža- glavni i distribucijski cjevovod naselja Šušnjevci  i Korduševci 

- Regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije: Trnjani – Šušnjevci 

Odvodnja: 

- Proširenje kanalizacijske mreže Grada Slavonskog Broda naselja „Brodsko Vinogorje“ 

- Proširenje i rekonstrukcija kanalizacijske mreže Grada Slavonskog Broda naselja „Brodsko 

Vinogorje“ 

Sustav javne odvodnje i pročišćavanja vezani su za rekonstrukciju i unaprjeđenja postojećeg sustava 

odvodnje otpadnih voda, a uključuju i izgradnju kanalizacijskih sustava u naseljima koja do sada nisu 

imala izgrađene sustave odvodnje te njihovo priključenje na postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih 

voda, a posljedično tome rekonstrukciju i proširenje postojećeg  vodoopskrbnog sustava. 

Postojeća situacija podrazumijeva prikupljanje otpadnih voda u sabirne jame koji se po izgradnji 

sustava odvodnje prebacuje na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, koji zadovoljava prihvat 

dodatnih korisnika sustava. UPOV Slavonski Brod je kapaciteta 80.000 ES, 3. stupanj pročišćavanja, tj. 

strožu obradu komunalnih otpadnih voda postupkom kojim se uz drugi stupanj pročišćavanja postižu 

zahtjevi i za fosfor i za dušik iz Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. Tehnologija 

i kapacitet UPOV-a se ovim izmjenama zahvata ne mijenja. 

Zahvat vode za vodoopskrbnu mrežu planiranih naselja je sa vodocrpilišta Sikirevci koje čini jedinstveni  

vodoopskrbni sustava Slavonski Brod. Prema podacima isporučitelja vodno-komunalne usluge (ujedno 

i Nositelja zahvata) sustav kojim se napaja područje kapacitet je više nego dovoljan za potrebe ovog 

dijela mreže koji se dodaje u sustav. 

Za zahvate vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tijekom niza godina 

provedeni su postupci procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene kako je dano u nastavku: 

• Elaborat zaštite okoliša– vodnokomunalna infrastruktura aglomeracije Slavonski Brod, Brodski 

Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci, Brodsko posavska županija, Zelena infrastruktura d.o.o. 
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Zagreb, listopad 2019. godine,  za koje je izdano Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/19-09/276, 

urbroj:517-03-1-2-19-8, Zagreb, 20. studeni 2019.) nije potrebno provesti postupak procjene 

utjecaja na okoliš, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 

• Elaborat zaštite okoliša Sustav javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na 

području Brodsko-posavske županije, Dvokut Ecro d.o.o., listopad 2019. za postupak ocjene o 

potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš , te izdano Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/19-09/167, 

urbroj:517-03-1-2-20-23, Zagreb, 18.svibnja 2020.) za zahvat sustav javne vodoopskrbe, 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Brodsko-podravske županije nije 

potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti 

zahvata za ekološku mrežu 

Obzirom da se zahvat promijenio u odnosu na varijantu zahvata za koji su provedeni postupci ocjene i 

procjene utjecaja na okoliš, za predmetnu izmjenu zahvata potrebno je provesti postupak ocjene o 

potrebi procjene utjecaja na okoliš. Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 

3/17) Prilog II., za planirane izmjene zahvata potrebno je provesti ocjenu o potrebi procjene u skladu 

s: 

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

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

• Točka 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na 

okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš upit nositelja zahvata procjenjuje 

Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 

1.2 Podaci o nositelju zahvata 

Naziv nositelja zahvata: VODOVOD d.o.o. 

OIB: 80535169523 

Adresa: Nikole Zrinskog 25, Slavonski Brod 

Broj telefona 035-405-730 

Adresa elektroničke pošte vodovod@vodovod-sb.hr 

Odgovorna osoba Stjepan Aščić 

 

 

 

  

mailto:vodovod@vodovod-sb.hr
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2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 

2.1 Postojeće stanje  

Postojeći vodoopskrbni sustav na području uslužnog područja je velikim dijelom izgrađen kako je 

prikazano na slici 2.1. a za vodoopskrbni sustav na istočnom dijelu uslužnog područja dio sustava je u 

izgradnji ili su izrađeni glavni projekti i u postupku je izdavanje Građevinskih dozvola. U 2017.g. 

izgrađeni su magistralni vodoopskrbni cjevovodi Beravci-Vrpolje i magistralni cjevovod kroz naselje 

Velika Kopanica. 

Okosnicu vodoopskrbnog sustava čini vodovod grada Slavonskog Broda sa svojim crpilištima "Jelas" i 

"Sikirevci", vodospremnicima "Brodsko Brdo" (5.000 m3) i “Oriovac” (500 m3) i crpnim stanicama 

“Sibinj”, “Oprisavci”, “Brod 1”, “Janiševac 1” i “Bukovlje 1”. Magistralni cjevovodi koji povezuju glavne 

objekte (izvorišta i vodospremnike) te veća naselja protežu se smjerom istok-zapad i sjever-jug.  

 
Slika 2.1 Prikaz postojećeg stanja vodoopskrbe uslužnog područja s ucrtanim planiranim zahvatima 
(preuzeto iz Elaborata zaštite okoliša Sustav javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području 
Brodsko-posavske županije) 

Na području Općine Donji Andrijevci izgrađena je vodoopskrbna vodovodna mreža samo u većem 

dijelu naselja Donji Andrijevci, i to nedostatne kvalitete iz lokalnog vodocrpilišta, dok u ostalim 

naseljima Općine ista nije niti izgrađena. Pokretanjem aktivnosti na izgradnji Regionalnog 

vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije zajedno sa izgradnjom vodocrpilišta u Sikirevcima i 

izgradnjom magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda stvoreni su preduvjeti i za pokretanjem aktivnosti 

na izgradnji distributivne mreže i u ovim naseljima. 

Općina Bukovlje u naseljima Šušnjevci i Kodruševci će imati riješenu javnu vodoopskrbu povezivanjem 

na sustav regionalnog vodovoda istočne Slavonije preko precrpne stanice u Trnjanima.  

Od crpne stanice u Trnjanima prema naselju Šušnjevci projektiran je dovodni magistralni cjevovod NO 

200 dužine cca. 540 m- dionica od table Trnanji do križanja županijskih cesta Ž4202 i Ž 4187, odnosno 

do raskrižja prema Šušnjevcima. Od križanja cesta do k.č.br.:1058/4 k.o. Šušnjevci projektiran je 
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cjevovod profila NO 150 mm u dužini cca 1760 m. Projektirane su cijevi od modularnog lijeva s 

unutarnjim cementnim premazom. Najviša točka magistralnog dovodnog cjevovoda je 134.14 mnm 

Naselja Šušnjevci i Korduševci za vodoopskrbu koriste individualne kopane zdence, a otpadne vode se 

zbrinjavaju putem preljevnih jama ili izravnim ispuštanjem u jarke i okolni teren. 

Sustav javne odvodnje Grada Slavonskog Broda obuhvaća područje aglomeracije Slavonski Brod koja 

obuhvaća uz grad Slavonski Brod sa katastarskim općinama Slavonski Brod, Podvinje, Brodski Varoš i 

Brodsko Vinogorje te naselja Tomica, Podcrkavlje, Grabarje, Rastušje, Gromačnik, Slobodnica, 

Bartolovci, Završje, Sibinj, Gornji Andrijevci, Bukovlje, Vranovci, Gornja Vrba, Donja Vrba i Ruščica.  

 

Slika 2.2 Sustava javne odvodnje grada Slavonskog Broda 

Dio naselje Brodsko Vinogorje u Slavonskom Brodu nema sustav javne odvodnje nego su domaćinstva 

spojena na individualne sabirne jame. U prijašnjim fazama građenja izgrađena je mreža javne odvodnje 

koja je u funkciji samo u južnom dijelu naselja, dok u novoizgrađenom sjevernom dijelu naselja nema 

mreže javne odvodnje, a ista je potrebna kako bi taj dio mogao normalno funkcionirati.  

Rješenje javne odvodnje tog prostora predviđa se uz proširenje javnog sustava odvodnje na području 

sjevernog dijela naselja spajanjem na postojeći kanalizacijski sustav grada Slavonskog Broda u južnom 

dijelu naselju Brodsko Vinogorje. 
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2.2 Opis glavnih obilježja zahvata 

Na sjevernom dijelu uslužnog područja planirana je nadogradnja vodoopskrbnog sustava u manjim 

naseljima s ciljem ispunjavanja zahtjeva EU zahtjeva i direktive vezano za povećanje priključenosti 

stanovništva na siguran i kontroliran izvor vode za piće. Prema podsustavima koji će se nadograditi 

na postojeće cjevovode sustava planirani zahvati uključuju: sustav vodoopskrbe naselja Šušnjevci i 

Korduševci i sustav vodoopskrbe naselja Novo Topolje. 

Izgradnja vodoopskrbne distribucijske mreže u naselju Novo Topolje općina Donji Andrijevci 

U cilju osiguranja vodoopskrbe na području naselja Općine Donji Andrijevci izrađen je projekt 

- Glavni / izvedbeni projekt - Izgradnja vodoopskrbne distribucijske mreže u naselju Novo 

Topolje općina Donji Andrijevci, Broj projekta 30-526/12, „INGART“ d.o.o. za projektiranje i 

nadzor u graditeljstvu, Slavonski Brod 

Kompletna trasa vodoopskrbe mreže naselja je dužine 3.704 m. Cjevovod je ukopan pod zemlju, a 

tijekom izvođenja radova zauzima prostor od cca. 2 m radnog pojasa. 

Projektirana trasa će biti položena uglavnom u zelenom pojasu u cestovnom zemljištu. PE cijevi se 

isporučuju, ovisno o promjeru i proizvođaču, u cijevima dužine 6 ili 12 metara, kao i u kolutima različite 

duljine. Međusobno se spajaju elektrofuzijskim spojnicama ili sučeono zavarivaju sukladno uputstvima 

proizvođača cijevi i uređaja za zavarivanje. Na trasi distribucijskog cjevovoda nisu projektirana 

zasunska okna već se sva čvorišta izvode sa ugradbenim armaturama. Čvorove treba riješiti 

standardnim fazonskim komadima i armaturama od nodularnog lijeva. 

Cijevi će se polagati u rov širine cca. 50-80 cm, prosječne dubine 1,2-1,40 m. ovisno o lokalnim 

prilikama, na posteljicu od pijeska. Zatrpavanje cjevovoda izvesti pijeskom do visine 0,30 m, iznad 

tjemena, uz nabijanje lakim nabijačem 

Ovim projektom će se osigurati protupožarna zaštita naselja, odnosno svih stambenih, poslovnih i 

drugih građevina ukoliko nisu obuhvaćeni protupožarnom i hidrantskom mrežom regionalnog 

vodovoda Istočne Slavonije (DIONICA IV – CJEVOVOD KROZ STARO TOPOLJE izrađenog od 

„Hidroprojekt-ing“ d.o.o. Zagreb, projektant: Mladena Sučić, ing. građ., oznaka projekta: 1115/2006, 

od studeni 2010). Na distribucijskom cjevovodu predviđaju se šest nadzemnih hidranata koja pokrivaju 

područje koje nije pokriveno prethodno navedenim projektom te osiguravaju protupožarna zaštita 

naselja. 

Glavni i distribucijski cjevovod naselja ŠUŠNJEVCI – KORDUŠEVCI 

Nastavak rješavanja vodoopskrbe na području općine Bukovlje napravljena je projektna dokumentacija 

za ostala naselja na području: 

- Glavni projekt vodovodne mreže – Glavni i distribucijski cjevovod naselja Šušnjevci – 

Korduševci, Broj projekta: 253/14-C, INGRI d.o.o.,Ruščica, studeni 2014. godine 

Vodoopskrbna mreža naselja Šušnjevci i Korduševci sastoji se od hidrantskog cjevovoda od profila cijevi 

DN 160 i DN 125 i sekundarnog cjevovoda od profila cijevi DN 63. Početak trase vodovodne mreže 
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projektiran je na početku naselja Šušnjevci u čvoru 1 na dionici 1 u nastavku spojnog cjevovoda F150 u 

profilu PEHD DN 160. Kraj trase vodovodne mreže projektiran je u naselju Korduševci u čvoru 11 na 

dionici 14 profila DN 125. 

Pri projektiranju vodilo se računa o izgledu naselja- uvažavajući oblik naselja i navedene kanale te se 

usvojio sljedeći način vodoopskrbe: Hidrantski cjevovod u profilima PEHD DN160, DN 125 položen je 

uz rub čestice puta, uz vanjski rub pokosa kanala. Ukupna dužina hidrantskog cjevovoda PEHD DN 160, 

DN 125 je 5.596,00 m za nazivni tlaka od 10 bara, a cjevovod je projektiran sa svim potrebnim 

zasunima, spojnim oknima i hidrantima sekundarni cjevovodi od profila cijevi PEHD DN 63, za nazivni 

tlaka od 10 bara, projektirani su suprotnom stranom  ceste i to u zelenoj površini čestice puta. Sa 

spojnim cjevovodom sekundarni cjevovod je prstenasto povezan prekopavanjem i bušenjem kroz trup 

županijske ceste Ž 4187 a sve prema uvjetima nadležnih institucija i ustanova. Ukupna dužina 

vodoopskrbnih cjevovoda je cca 7.032 m. 

Regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije: TRNJANI - ŠUŠNJEVCI 

Na temelju podataka o kakvoći i rasporedu regionalnih crpilišta, stvarno utvrđenih potreba i 

zainteresiranosti za vodom tj. razvojem zajedničkog vodoopskrbnog sustava, te na temelju saznanja o 

postojećem stanju izgrađenosti regionalnog vodoopskrbnog sustava provedeno koncipiranje, 

modeliranje i hidrauličko dimenzioniranje magistralne vodoopskrbne konstrukcije, ali i dijela temeljne 

vodoopskrbne konstrukcije koji čini sastavni dio vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije. 

Vodoopskrbni sustavu naseljima  TRNJANI – ŠUŠNJEVCI definirana je: 

- Glavnim projektom Regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije: DIONICA 1 TRNJANI 

– ŠUŠNJEVCI, Hidroprojekt ing, 1940/2012, prosinac 2012. 

Dužina spojnog cjevovoda naselja Trnjani-Šušnjevci ukupne je dužine 2.303,8 m. 

Trasa cjevovoda TS-1 (Trnjani - Šušnjevci) od stacionaže 0+000.00 (spoj na ranije projektirano okno u 

Trnjanima) do stacionaže 0+528.16 u smjeru zapada položena je uz županijsku cestu Ž4202 (Slavonski 

Brod - Vrpolje), s njene južne strane, s vanjske strane cestovnog jarka. Trasa cjevovoda smještena na 

minimalnoj udaljenosti 1,0 m od crte koju čine krajnje točke poprečnog profila ceste (vanjskog ruba 

cestovnog jarka).  

Križanje sa županijskom cestom Ž4202 od stacionaže 0+528.82 do stacionaže 0+538.59 cjevovoda 

projektirano je metodom horizontalnog bušenja s istovremenim utiskivanjem zaštitne čelične cijevi 

Ø323.9/8.0 mm. Bušenje je planirano izvesti na dubini min. 1,5 m od nivelete ceste i min. 0,6 m ispod 

dna cestovnog jarka. 

Dalje u pravcu sjevera, od stacionaže 0+545.86 do kraja u stacionaži 2+303.81, prema naselju Šušnjevci, 

trasa prati županijsku cestu Ž4187 (Trnjani– Šušnjevci), sa zapadne strane, s vanjske strane cestovnog 

jarka, na minimalnoj udaljenosti 1,0 m. 

Križanje s nerazvrstanim prometnicama projektirana su prekopom ceste u dva puta po pola širine 

kolnika, na način da se uvijek omogući nesmetano prometovanje jednim kolničkim trakom, uz 

naizmjenično propuštanje vozila. Na svojoj trasi cjevovod TS-1 na nekoliko mjesta križa se s poljskim 

putovima 
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Sanacija rova na svim prometnicama korištenim za polaganje cjevovoda će se izvršiti neposredno po 

završetku radova u što kraćem roku. Sanacija će biti izvršena po svim građevinskim standardima uz test 

zbijenošću prema tehničkim propisima. Izbušeni materijal će se odmah odvoziti i zatrpavanje  bankina 

će biti izvršeno materijalom nabijenim u slojevima 

Za zaštitu od požara te ostale javne potrebe u područjima izgradnje projektirani su protupožarni 

hidranti na maksimalnoj međusobnoj udaljenosti 300 m za stambenu zonu sa samostojećim obiteljskim 

kućama. Cjevovodi će najvećim dijelom biti položeni u cestovnom zemljištu, s vanjske strane cestovnog 

jarka. Nakon završenih primarnih radova sve prometnice i uređene javne površine uz trasu cjevovoda 

potrebno je vratiti u prvobitno stanje. 

 
Slika 2.3 Prikaz zahvata vodoopskrbe naselja i magistralnog cjevovoda Trnjani – Šušnjevci 

 

Proširenje kanalizacijske mreže Grada Slavonskog Broda naselja „Brodsko Vinogorje“ 

Predmet tehničke dokumentacije je izgradnja kolektora kanalizacijske mreže iz koje bi se omogućila 

odvodnja otpadnih voda sjevernog dijela naselja Brodsko Vinogorje u gradu Slavonskom Brodu 

obzirom da taj dio naselja nema riješenu odvodnju. Izrađen je: 

• Projekt Proširenje kanalizacijske mreže Grada Slavonskog Broda naselja „Brodsko Vinogorje“, 

Broj projekta: 109/21-Z, INGRI d.o.o.,Ruščica, listopad 2021. godine 
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Duljina gravitacijskih kanalizacijskih kolektora koji su predmet ovog obuhvata zahvata u prostoru za 

naselje Brodsko Vinogorje u gradu Slavonskom Brodu procjenjuje se na oko 1,15 km. 

Predmetna kanalizacija u naselju Brodsko Vinogorje u Slavonskom Brodu omogućiti će prihvat i 

transport otpadnih voda (sanitarna kanalizacija) ovisno o području gravitacije uz priključenje na 

postojeći i projektirani kanalizacijski sustav odvodnje Slavonski Brod te nastavno prema postojećem 

UPOV-u. Kanalizacijski sustav projektiran je kao nepotpuni razdjelni sustav odvodnje.  

Projektirano je ukupno 4 dionica duljine. 

Projektom je predviđeno izvođenje dionica po fazama i faznost je definirana u tablici : 

Rb. 
dionice 

Dionica Duljina [m] Vrsta kolektora Faznost Lokacija 

1 Kolektor K1 464 gravitacijski FAZA 1 Planinarska ulica 

2 Kolektor K2 594 gravitacijski FAZA 2 Brlićev put 

3 Kolektor K2-1 79 gravitacijski FAZA 2 Brlićev put odvojak 

4 Kolektor K2-2 6 gravitacijski FAZA 2 Brlićev put odvojak 

UKUPNA DUŽINA KOLEKTORA 1143 m 

Građevina se izvodi podzemno. Širina zaštićene građevne jame kreće se od 0.80 – 1.20 m ovisno od  

profila cjevovoda. 

 

Slika 2.4 Prikaz zahvata proširenje kanalizacijske mreže 
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Ukupna duljina projektiranih kanalizacijskih gravitacijskih kolektora iznosi L  1,15 km. Dimenzije 

projektiranih kolektora, utvrditi će se uz provedbu detaljnih hidrauličkih determinacija, u okviru 

glavnog projekta. Na temelju preliminarno provedenih analiza, dimenzije kolektora usvajaju se za 

gravitacijske kolektore veće od Ø 300 mm. Između cjevovoda i nožice pokosa rova za polaganje 

cjevovoda potreban je razmak od minimalno 0.3 m sa svake strane. 

Građevina je podzemna, pristup kolektoru osigurati će se preko revizijskih okana, čiji će lijevano-

željezni poklopci biti u razini terena, odnosno, u razini završnog sloja asfalta na prometnicama. Cijevi 

će se ugraditi na dovoljnu dubinu da bi se zaštitile od utjecaja prometnog opterećenja. Ispod cijevi 

ugradit će se pješčana posteljica radi dodatne stabilnosti da ne dođe do eventualnog slijeganja cijevi, 

te radi preciznosti u izvedbi padova nivelete. Širina rova, ovisna od profilu cijevi, broju cijevi i dubini 

ugradnje bit će od 90 do 120 cm. Debljina pješčane posteljice iznosi 15 cm, a cijevi će se zasuti pijeskom 

do 30 cm iznad tjemena.  

Proširenje i rekonstrukcija kanalizacijske mreže Grada Slavonskog Broda naselja „Brodsko Vinogorje“ 

Predmet tehničke dokumentacije je proširenje i rekonstrukcija kanalizacijske mreže iz koje bi se 

omogućila odvodnja otpadnih voda dijela naselja Brodsko Vinogorje u gradu Slavonskom Brodu 

obzirom da taj dio naselja nema riješenu odvodnju. Izrađen je: 

• Projekt Proširenje i rekonstrukcija kanalizacijske mreže Grada Slavonskog Broda naselja 
„Brodsko Vinogorje“, Broj projekta: 110/21-Z, INGRI d.o.o.,Ruščica, listopad 2021. godine 

Predmetna kanalizacija u naselju Brodsko Vinogorje u Slavonskom Brodu omogućiti će prihvat i 

transport otpadnih voda (sanitarna kanalizacija) ovisno o području gravitacije uz priključenje na 

postojeći i projektirani kanalizacijski sustav odvodnje Slavonski Brod te nastavno prema postojećem 

UPOV-u. Kanalizacijski sustav projektiran je kao nepotpuni razdjelni sustav odvodnje.  

Projektirano je ukupno 11 dionica duljine. 

Rb. dionice Dionica Duljina [m] Vrsta kolektora Faznost Lokacija 

1 Kolektor K1 185 gravitacijski FAZA 1 Ulica Natka Nodila 

2 Kolektor K2 152 gravitacijski FAZA 2 Ulica Natka Nodila odvojak 

3 Kolektor K3 638 gravitacijski FAZA 3 Prigorski dol 

4 Kolektor K3-1 86 gravitacijski FAZA 4 Prigorski dol-odvojak 

5 Kolektor K4 117 gravitacijski FAZA 5 Prigorska ulica-odvojak 

6 Kolektor K5 173 gravitacijski FAZA 6 Požeška ulica-odvojak 

7 Kolektor K6 72 gravitacijski FAZA 7 Požeška ulica-odvojak 

8 Kolektor K7 195 gravitacijski FAZA 8 Ulica Marinci 

9 Kolektor K7-1 324 gravitacijski FAZA 9 Ulica Marinci 

10 Kolektor K8 340 gravitacijski FAZA 10 Sjeverna vezna cesta 

11 Kolektor T8 35 Tlačni+CP FAZA 10 Sjeverna vezna cesta 

UKUPNA DUŽINA KOLEKTORA 2282+35=2317 m 
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Postojeća situacija podrazumijeva prikupljanje otpadnih voda u sabirne jame koji se po izgradnji 

sustava odvodnje prebacuje na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, koji zadovoljava prihvat 

dodatnih korisnika sustava. Tehnologija i kapacitet UPOV-a se ovim izmjenama zahvata ne mijenja. 

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. Kanalizacijski 

kolektori i vodoopskrbni cjevovodi su cijelom dužinom smješteni ispod prometnica ili neposredno uz 

prometnice. 

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. 

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 

Naselje Šušnjevci udaljeno je 12,0 km od središta županije Brodsko –Posavske grada Slavonskog Broda 

te je zajedno sa naseljem Korduševci smješteno uz županijsku cestu Ž 4187. Naselje Korduševci se 

nastavljaju uz naselje Šušnjevci u smjeru sjevera. Oba naselja karakterizira izmjena brdovitih i ravnih 

terena karakteristična za padine Dilja na kojima su i smještena. 

Novo Topolje je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u sastavu općine Donji Andrijevci u Brodsko-

posavskoj županiji. Novo Topolje se nalaze oko 5 km sjeverozapadno od općinskog središta Donjih 

Andrijevaca, susjedna naselja su Lapovci na sjeveru, Staro Topolje na jugu, Stari Perkovci na istoku te 

Klokočevik na zapadu. 

Trnjani su naselje u općini Garčin, Brodsko-posavska županija. Trnjani su smješteni na obroncima Dilj 

gore, tj. Kukavice i rječice Brezne. 

Slavonski Brod je grad u Hrvatskoj, industrijsko, kulturno, upravno, sudsko i financijsko središte 

Brodsko-posavske županije, po veličini, broju stanovništva i značaju drugi grad u Slavoniji, a sedmi po 

veličini u Republici Hrvatskoj. Slavonski Brod se sastoji od 17 naselja: Centar, Mali Paris, Plavo polje, 

Slavonija I, Slavonija II, Jelas, Krajiška, Lutvinka, Mikrorajon, Naselje Andrije Hebranga, Livada, Šestinac, 

Kolonija, Budainka, Brodsko Vinogorje, Brodski Varoš i Podvinje. Brodsko Vinogorje naselje je na 

sjeverozapadnom, rubnom dijelu grada Slavonskog Broda, a okružuju ga gradske četvrti: Podvinje na 

istoku, Kolonija na jugu i Brodski Varoš na jugozapadu. aj je dio do sredine 19 st. nenaseljen.  

 
Slika 3.1 Prostorni obuhvat zahvata 

https://hr.wikipedia.org/wiki/RH
https://hr.wikipedia.org/wiki/Donji_Andrijevci
https://hr.wikipedia.org/wiki/Brodsko-posavska_%C5%BEupanija
https://hr.wikipedia.org/wiki/Brodsko-posavska_%C5%BEupanija
https://hr.wikipedia.org/wiki/Gar%C4%8Din
https://hr.wikipedia.org/wiki/Brodsko-posavska_%C5%BEupanija
https://hr.wikipedia.org/wiki/Dilj
https://hr.wikipedia.org/wiki/Dilj
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Zbog dobrih uvjeta za uzgoj vinove loze pojavljuju se prvi doseljenici, radnici u vinogradima (tzv. 

vinciliri), uglavnom doseljenici iz Like. Krajem 19 st. bilo je na Brodskom brdu oko 150 jutara vinograda. 

Ovo područje dobilo je početkom 20 st. naziv Brodsko brdo. Danas se naselje zove Brodsko Vinogorje 

jer je Brodsko brdo puno šire zemljopisno područje. Umjesto vinograda sada većinu prostora čine 

stambena naselja i ulice u kojima živi oko 3000 stanovnika Slavonskog Broda. 

3.2 Klimatske karakteristike područja 

Klimatske karakteristike područja Brodsko-posavske županije, kao dijela šireg područja istočne 

Hrvatske, odlikuju osobine umjereno tople kišne klime (prema Kӧppenovoj klasifikaciji). Ovu klimu 

karakteriziraju srednje mjesečne temperature više od 10˚C tijekom više od četiri mjeseca godišnje, 

srednje temperature najtoplijeg mjeseca ispod 22˚C, te prosječna godišnja količina oborina od 700-800 

mm. Klimatske osobine ovog prostora odlikuje homogenost klimatskih prilika, a određena odstupanja 

javljaju se uslijed reljefnih osobina prostora.  

Klimatske prilike su također određene i pripadnošću i položajem ovog područja širem prostoru 

Panonske nizine te se može generalno konstatirati da se u klimatskom smislu ovo područje nalazi na 

prijelazu između vlažnijih osobina kontinentalne klime na zapadu i sušnijih područja na istoku.  

Najbliža meteorološka postaja lokaciji planiranog zahvata je Slavonski Brod-2. Prema izvršenim 

mjerenjima na meteorološkoj postaji Slavonski Brod, prosječna godišnja temperatura zraka iznosila je 

10,5˚C. Srednje mjesečne temperature su u porastu do srpnja kada dostižu maksimum od 20,4˚C. 

Najhladniji mjesec u godišnjem hodu temperature zraka je siječanj sa srednjom temperaturom od -

1,2˚C. Prosječna godišnja količina oborina na području županije kreće se od 819 mm (Nova Gradiška) 

do 777,8 mm (Slavonski Brod).  

Uz opće klimatske prilike, na prostoru županije potrebno je ukazati i na pojavu lokalne klime koja dolazi 

do izražaja uslijed reljefne raznolikosti područja. Tako se razlikuju lokalna klima prigorskog područja i 

lokalna klima prisavske nizine.  

Klimatske prilike prigorskog područja odlikuju se dužom insolacijom zbog južne orijentacije i 

zaštićenosti gorskim grebenima, višim temperaturama te većim količinama oborina zbog karaktera 

reljefa. Također se u prigorju javlja manje magle i relativne vlažnosti zraka ali su zato jača zračna 

strujanja. Prisavsku nizinu i njezinu lokalnu klimu odlikuju visoka relativna vlažnost zraka, češće pojave 

magle (posebno u proljeće i jesen), učestalije pojave mraza te kraće trajanje insolacije.  

U godišnjoj ruži vjetrova na području Slavonskog Broda prevladavaju strujanja iz dva suprotna smjera 

i to iz smjerova zapad-jugozapad i istok-sjeveroistok. Ljeti prevladava strujanje iz smjera zapad –

jugozapad ali se smanjuje učestalost iz smjera istok-sjeveroistok, a povećava iz smjera sjevera. U 

proljeće i jesen dominira podjednak udio vjetra iz smjerova zapad-jugozapad i istok-sjeveroistok. 

Tijekom godine najveću učestalost imaju vjetrovi jačine 1-3 bofora. 

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 
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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 % 

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 ( C) 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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3.3 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 

 
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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 Broj projekta: I-2089/21 
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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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ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 
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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. 

3.4 Stanje vodnog tijela 

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. 

• 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.  

Prikaz stanje vodnih tijela koje okružuju planirani zahvat prikazana su na slici u nastavku. 

 
Slika 3.12 Vodna tijela u obuhvatu zahvata 
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 Broj projekta: I-2089/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 
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GARČIN I GRADA SLAVONSKOG BRODA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

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. 

Vodno tijelo najbliže planiranom zahvatu sustava vodoopskrbe naselja Šušnjevci je vodno tijelo 

CSRN0282_001, Brezina. U blizini naselja Brodsko Vinogorje nalazi se vodno tijelo CSRN0152_001 

Istočni lateralni kanal Jelas Polja. 

Vodno tijelo CSRN0282_001, Brezina 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0282_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0282_001 

Naziv vodnog tijela Brezina 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Dužina vodnog tijela 10.0 km + 62.4 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 HR2000623, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                      
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće  

 



 

32 

 

 

 Broj projekta: I-2089/21 
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STANJE VODNOG TIJELA CSRN0282_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 dobro 
umjereno 
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 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
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 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
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 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
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 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
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 
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-2089/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  
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ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 
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Vodno tijelo CSRN0152_001 Istočni lateralni kanal Jelas Polja 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0152_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0152_001 

Naziv vodnog tijela Istočni lateralni kanal Jelas Polja 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s šljunkovito-valutičastom podlogom (2B) 

Dužina vodnog tijela 14.4 km + 75.8 km 

Izmjenjenost Izmjenjeno (changed/altered) 

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-2089/21 
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ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 
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STANJE VODNOG TIJELA CSRN0152_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 
     Fluoranten 
     Izoproturon 
     Živa i njezini spojevi 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
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 
 
dobro 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
umjereno 
 
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 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
umjereno 
 
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 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
nije dobro 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
umjereno 
 
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 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
dobro 
 
nije dobro 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nije dobro 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne 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 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 

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,      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 

Prema Glavnom projektu planirani zahvat prijeći će preko vodnog tijela Brezina. Cjevovod TS-1 u 

stacionaži od 1+655.33 - 1+671.80 prolazi ispod potoka Brezna. Prolaz cjevovoda ispod vodotoka je 

riješen na način da je zaštitna PEHD cijev DN315/10bar položena ispod dna vodotoka, na dubini od 1,5 

m, te je u nju uvučena provodna cijev duktil DN150 sa spojem s naglavkom koji prenosi uzdužne sile 

TYTON-SIT. U stacionaži 1+682.40 je predviđeno zasunsko okno gdje će biti smješten sekcijski zasun i 

muljni ispust. Dno i pokose vodotoka po završetku radova dovesti u prvobitno stanje.  
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Rješenje je u potpunosti slijedilo uvjete i upute dobivene od nadležne institucije. Prolaz je riješen 

iskopom rova za polaganje cjevovoda ispod vodotoka. Također radove treba obavljati za vrijeme nižih 

vodostaja. 

Na širem području zahvata nalaze se i ostala vodna tijela. Planirani zahvat proširenja sustava odvodnje 

imati će pozitivne utjecaje na vodna tijela u blizini naselja Brodsko Vinogorje obzirom da će se 

stanovništvo priključiti na sustav odvodnje te će prestati koristiti septičke jame.  

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 CSGI_29 – ISTOČNA SLAVONIJA – SLIV SAVE 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

Stanje tijela podzemne vode CSGI_29 – ISTOČNA SLAVONIJA – SLIV SAVE prema sve tri prikazane 

kategorije je dobro.  

Obuhvat zahvata smješten je na području tijela podzemne vode Istočna Slavonija – sliv Save. U prvih 

200 m dubine nalaze se naslage kvartarne starosti. Granica između kvartara i pliocena do danas nije 

definirana, tako da je ukupna debljina kvartarnih naslaga nepoznata. Uz rijeku Savu odlagan je 

pretežito šljunak, a prema sjeveru pijesak.  

Svaki ciklus taloženja propusnih sedimenata započinje krupnim, slabosortiranim česticama, a završava 

sitnozrnastim, uniformnim pijescima nakon kojih slijede prah i glina. Rezultat ovakvih uvjeta taloženja, 

uz stalno prisutne tektonske pokrete, je velika heterogenost naslaga i u horizontalnom i u vertikalnom 

pravcu. Hidrogeološki najpovoljnije područje nalazi se na području Slavonskog broda i u prostoru 

između Save, Velike Kopanice i Babine Grede. To su šljunkovito-pjeskoviti vodonosnici čija debljina kod 

Slavonskog broda iznosi 60 m, a u prostoru između Save, Velike Kopanice i Babine Grede doseže 

vrijednosti preko 100 m.  

Vrijednosti hidrauličke vodljivosti se kreću od 30 do 211 m/dan. Sjeverno i istočno od poteza V. 

Kopanica – Babina Greda nalazi se područje prostiranja pjeskovitih slojeva. Prema njihovoj ukupnoj 

debljini može se reći da je hidrogeološki najpovoljnije područje između Đakova, Mikanovaca i 

Strizivojne, gdje je ukupna debljina 40 do preko 50 m, zatim između Vinkovaca, Mirkovaca i Đeletovaca 

s debljinom preko 40 m, te u području oko Lipovca s debljinom preko 50 m. Hidrogeološki 

najnepovoljnije zone nalaze se između Ivankova i Vinkovaca, te između Privlake i Otoka s ukupnom 

debljinom ispod 30 m. 
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3.5 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 3.13. Zone sanitarne zaštite izvorišta na širem području projekta 

Zahvati izgradnje vodoopskrbe na području naselja Šušnjevci, Korduševci i Novo Topolje, magistralnog 

cjevovod od Trnjana do Šušnjevaca se ne nalaze na području zona sanitarne zaštite izvorišta. 

Zahvat sustava odvodnje na području naselja Brodsko Vinogorje nalazi se rubno uz III zonu sanitarne 

zaštite izvorišta Jelas polje. Izgradnja javnih sustava odvodnje jedna je od najvažnijih mjera za zaštitu 

podzemnih voda od onečišćenja komunalnim otpadnim vodama. 

3.6 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 
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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 3.14. Karte zaštićenih područja u obuhvatu zahvata 

 

Zahvat Područje zaštite Vrsta zaštite Lokacija zahvat u 

odnosu na područje 

Izgradnja vodoopskrbne 
distribucijske mreže u naselju Novo 
Topolje općina Donji Andrijevci 

Gajna Značajni krajobraz cca 6 km 

Vodoopskrba ŠUŠNJEVCI – 
KORDUŠEVCI TRNJANI 

Gajna Značajni krajobraz cca 10 km 

Jelas polje Značajni krajobraz cca 10,5 km 

Sustav odvodnje naselja „Brodsko 
Vinogorje“ 

Jelas polje Značajni krajobraz cca 3,5 km 

Zahvati se ne nalaze na području zaštićenih područja prema Zakonu o zaštiti prirode. 

Na širem obuhvatu svih zahvata nalaze se područja značajnog krajobraza – Gajine (udaljenosti od 6 do 

preko 10 km), te Jelas polje (od min 3,5 do mag10 km udaljenosti). 

Područje značajnog krajobraza – Gajine pruža se uz rijeku Savu na površini od 399,89 ha. Glavno 

obilježje ovog područja su poluprirodna staništa tipičnih slavonskih prisavskih pašnjaka koji su nastali 

krčenjem šuma radi ispaše. U prostoru je prisutan i veliki broj depresija, bara i uzvišenja koja se nazivaju 

http://www.bioportal.hr/gis/
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grede. Zbog povremenog poplavljivanja u prostoru je prisutna i bogata močvarna vegetacija te vrlo 

raznolika fauna. 

Na zapadnom dijelu nalazi se zaštićeno područje Značajni krajobraz Jelas polje. Značajni krajobraz Jelas 

polje čini mozaik livada, obradivih površina, šuma i poplavnih područja uz rijeku Savu, a kao 

najupečatljivije obilježje ovog prostora izdvajaju se Jelas ribnjaci koji su u jednom dijelu dodatno 

zaštićeni kao Posebni rezervat Jelas ribnjaci – dio. Prostire se na površini od 1.9526,35 ha. Često 

poplavljivanje omogućilo je razvoj specifične močvarne vegetacije koja podržava veliku bioraznolikost 

faune među kojom se osobito ističe bogata ornitofauna. 

3.7 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 3.15. Ekološka mreža Natura2000 s ucrtanim zahvatima 

Planirani zahvat ne nalazi se na području ekološke mreže.  

U nastavku je dan pregled pojedinih zahvata u odnosu na udaljenosti do najbližih Području očuvanja 

značajnog za ptice (POP)  i Područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS). 

 

 

http://www.bioportal.hr/gis/
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Zahvat 

 

Područje ekološke mreže 

 

Status područja 

Lokacija zahvat u 

odnosu na područje 

EM 

Vodoopskrba u naselju 
Novo Topolje  

Šume na Dilj gori POVS min 200 m 

Vodoopskrba ŠUŠNJEVCI 
– KORDUŠEVCI - TRNJANI 

Šume na Dilj gori POVS min 200 m 

Jelas polje POP cca 4,5 km 

Sustav odvodnje naselja 
„Brodsko Vinogorje“ 

Jelas polje POP cca 3 km 

Jelas polje s ribnjacima POVS cca 4,5 

Lonđa, Glogovica i 
Breznica 

POVS cca 3 km 

Šume na Dilj gori POVS cca 4 km 

Najbliže područje je Područje očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000623 Šume na 

Dilj gori. Zahvati se nalaze rubno uz navedeno područje na udaljenosti minimalno od 200 m.  

Ciljevi i mjere očuvanja propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta 

ptica u područjima ekološke mreže (NN 25/20 i 38/20). 

Ciljevi očuvanja za POVS objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva 

(https://www.dropbox.com/sh/3r4ozk30a21xzdz/AADuvuru1itHSGC_msqFFMAMa?dl=0.) U tablici u 

nastavku su dane pregled vrsta ciljeva i mjera zaštite. 

Obzirom na karakter predmetnog zahvata, činjenicu da se zahvat odnosi na postavljanje cjevovoda i 

drugih elemenata sustava vodoopskrbe i odvodnje uz postojeće prometnice, ne očekuje se značajan 

negativan utjecaj predmetnog zahvata na navedena područja Ekološke mreže.  

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. 

3.8 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/3r4ozk30a21xzdz/AADuvuru1itHSGC_msqFFMAMa?dl=0
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
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Slika 3.16 Pregledna situacija stanišnih tipovi na području zahvata proširenje sustav odvodnje 

naselja „Brodsko Vinogorje“ 

Na području grada Slavonskog Broda predviđeni su zahvati proširenja sustava odvodnje za dijelove 

naselja Brodsko Vinogorje. Prema karti kopnenih nešumskih staništa RH iz 2016. predmetni zahvati 

nalaze se na sljedećim vrstama stanišnih tipova prema Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti 

staništa (NN 27/21): 

I.5.1./C2.3.2./J Voćnjaci / Mezofilne livade košanice Srednje Europe / Izgrađena i industrijska staništa 

D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva  

I.2.1./I.5.1./I.5.3. Mozaici kultiviranih površina / Voćnjaci/ Vinogradi 

J. 
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Slika 3.17 Pregledna situacija stanišnih tipovi na području zahvata proširenje sustav vodoopskrbe 
Vodoopskrba ŠUŠNJEVCI – KORDUŠEVCI - TRNJANI 

Područje zahvata proširenja sustava vodoopskrbe naselja Šušnjevci – Korduševci – Trnjani prema karti 

kopnenih nešumskih staništa RH iz 2016. nalaze se na sljedećim vrstama stanišnih tipova prema 

Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21): 

J. Izgrađena i industrijska staništa 

I.5.1./J. Voćnjaci/ Izgrađena i industrijska staništa 

I.2.1. Mozaici kultiviranih površina 

E/D.1.2.1. Šume / Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva 

A.2.3./E Stalni vodotoci / Šume 
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D.1.2.1./I.1.8. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva/ Zapuštene 

poljoprivredne površine 

J./I.1.7. Izgrađena i industrijska staništa / Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staništa 

 

Slika 3.18 Pregledna situacija stanišnih tipovi na području zahvata proširenje vodoopskrbe u 
naselju Novo Topolje 

Vodoopskrba naselja Novo Topolje nalazi se na području sljedećih stanišnih tipova prema Pravilniku o 

popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21). 

I.1.8. . Zapuštene poljoprivredne površine 

I.2.1./I.1.8. Mozaici kultiviranih površina/ Zapuštene poljoprivredne površine  

J. Izgrađena i industrijska staništa 

Stanišni tipovi na kojima se predmetni zahvati nalaze, nisu na Popisu ugroženih i/ili rijetkih stanišnih 

tipova od nacionalnog i europskog značaja zastupljenih na području Republike Hrvatske (Prilog II. 

Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa („Narodne novine“, br. 27/21)) niti na popisu 

prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku Uniju zastupljenih na području Republike Hrvatske 

(prema Prilogu III. navedenog Pravilnika). 

Predmetni zahvati su planirani u koridoru postojećih cesta i puteva. Kanalizacijski kolektori su cijelom 

dužinom smješteni ispod prometnica ili neposredno uz prometnice. 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. 

Prema opisu zahvata moguće je ustanoviti da je trasa planiranih cjevovoda sustava vodoopskrbe i 

odvodnje položena unutar koridora prometnice. Obzirom na to izgradnjom zahvata neće doći do 

dodatnog smanjenja obuhvata i jednog staništa. 
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Razlog izvođenja predmetnog cjevovoda je spajanje okolnih čestica na sustav javne vodoopskrbe, 

protupožarna zaštita i lokalnog stanovništva na sustav odvodnje grada Slavonskog Broda. Obzirom na 

gore navedeno izvođenjem vodoopskrbnih cjevovoda i cjevovoda sustava odvodnje neće doći do 

oštećenja postojećeg stanišnog tipa. 

3.9 Krajobrazne značajke 

Područje Brodsko-posavske županije, kako u nizinskom tako i u brežuljkastom dijelu, karakterizira 

izvorni ruralni krajolik (spoj antropogenih struktura i prirodne okoline). U geografskom i krajobraznom 

smislu, na području županije izdvajaju se slijedeće krajobrazne jedinice: 

 • prigorja uz Psunj, Požešku goru i Dilj-goru (prigorska zona); 

 • ocjediti rub savske nizine na prijelazu prema prigorjima (dodirna zona); 

 • središnja zona savske nizine (u zoni poplavnih polja); 

 • uži i viši prostor uz Savu (prisavska zona).  

Navedene prilike reljefa i razmještaj voda glavni su prirodni elementi prostorne diferencijacije 

županije. Viši dijelovi prigorja gotovo su isključivo pod šumama (naselja i obradivi dijelovi su rijetki), a 

niži prigorski pojas ističe se vrlo slikovitom krajolikom u kojem se isprepliću zaostali šumarci s 

enklavama obradivih površina. Značajna je raštrkanost naselja i polikulturno gospodarstvo. Dodirnu 

zonu nizine (visine variraju od 100 do 200 m) karakterizira ocjeditost i otvorenost, te izrazita 

naseljenost. Središnju zonu savske nizine obilježava smjena poplavnih polja i ocjeditih prostora između 

njih, a znatne površine su pod šumama i pašnjacima. Zbog veće visine od središnje zone, prisavska zona 

pogodnija je za naseljavanje i agrarno iskorištavanje. Karakterističan je prisavski krajolik i naselja 

smještena uz obrambene nasipe. Kao posebna cjelina može se eventualno izdvojiti i grad Slavonski 

Brod koji je svojim oblikovnim obilježjima izdvojen od ostalih prostora. 

Planirani zahvat smješten je sjeverno od Slavonskog Broda na južnim obroncima Dilja. 

3.10 Kulturno povijesna baština 

Prema registru kulturnih dobara Ministarstva kulture Republike Hrvatske (listopad 2021. 

https://geoportal.kulturnadobra.hr/geoportal.html#/)u široj okolici planiranog zahvata (trasa 

planiranih dijelova sustava vodoopskrbe) nema evidentiranih kulturnih dobara. 

Sustav vodoopskrbe gradi se u koridoru postojećih prometnica i infrastrukturnih mreža, unutar 

urbanog i suburbanog područja.  

Na području zahvata sustava odvodnje naselja Brodsko Vinogorje u gradu Slavonskom Brodu 

zabilješeno je kulturno dobro Vila Brlićevac (Z-1276) stambene građevine. 

https://geoportal.kulturnadobra.hr/geoportal.html#/
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Slika 3.19 Izvod iz Registra nepokretnih kulturnih dobra (Ministarstvo kulture RH, listopad 2021.) 
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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 

Tijekom korištenja zahvata neće dolaziti do utjecaja na vode obzirom na obilježje zahvata (podzemni 

vodovodni cjevovod). 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na vode tijekom korištenja 

zahvata ocijenjen je kao: nema utjecaja na okoliš. 

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 
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građevinskih radova izvođač radova će osobitu pažnju posvetiti zaštiti tla kako bi se minimalizirao 

utjecaj na tlo.  

Trase cjevovoda u naselju polagati će se na i usporedo s trasama putova odnosno po zemljanom terenu 

uz vanjski rub cestovnog jarka ili u koridoru prometnice tako da je s obzirom na prenamjenu zemljišta 

time taj utjecaj umjeren.  

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.  

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 

Tijekom korištenja zahvata neće dolaziti do utjecaja na tlo obzirom na obilježje zahvata (podzemni 

vodovodni i odvodni cjevovod). 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na tlo tijekom korištenja zahvata 

ocijenjen je kao: nema utjecaja na okoliš. 

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 odvodni cjevovod). 



 

47 

 

 

 Broj projekta: I-2089/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

IZMJENA ZAHVATA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA PODRUČJU OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI, OPĆINE BUKOVLJE, OPĆINE 
GARČIN I GRADA SLAVONSKOG BRODA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

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 postojećeg proširenja odvodnje 

naselja. Zahvat kao takav predstavlja vodoopskrbne cjevovode, stanice za podizanje tlaka i cjevovode 

sustava odvodnje koje su zatvoreni sustavi. 

4.1.5 Zaštićena područja 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Zahvat se ne nalazi na području zaštićenih područja prema Zakonu o zaštiti prirode. Najbliža zaštićena 

područja su Područje značajnog krajobraza – Gajine i Jelas polje. 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.  

Provedbom zahvata će se u ovom području izvesti trasa cjevovoda (vodoopskrbnih ili sustava 

odvodnje), odnosno iskopat će se rov za ugradnju cjevovoda, koji će se nakon postavljanja potrebnih 

instalacija zatrpati, a lokacija zahvata privesti u stanje što bliže prvotnom. S obzirom da neće biti trajne 

prenamjene zemljišta vegetacija će se u koridoru cjevovoda regenerirati te neće biti trajnog gubitka 

dijela gore navedene vegetacije. Radovi koji se izvode prate postojeće ceste i puteve, te se time 

osigurava nepotrebno oštećivanje ili uklanjanje postojeće vegetacije 

S obzirom na to da se radi o antropogeno utjecajnom području samog uskog pojasa uz prometnicu , 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. 

Obzirom da je izvedba zahvata, te nakon toga korištenje definirana zakonskom regulativom ne očekuju 

se utjecaji na zaštićena područja 
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Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

S obzirom na karakter predmetnog zahvata, činjenicu da je na predmetnoj lokaciji već prisutan izražen 

antropološki utjecaj u vidu izgrađenih objekata infrastrukture, te da će se predmetnim zahvatom 

većina sadržaja izgraditi u gabaritima postojećih objekata, ne očekuje se negativan utjecaj predmetnog 

zahvata na navedena zaštićena područja u blizini. 

4.1.6 Ekološka mreža 

Planirani zahvat ne nalazi se na području ekološke mreže. Najbliže područje je Područje očuvanja 

značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000623 Šume na Dilj gori. 

Obzirom na karakter predmetnog zahvata, činjenicu da se zahvat odnosi na postavljanje cjevovoda i 

drugih elemenata sustava vodoopskrbe i odvodnje uz postojeće prometnice, ne očekuje se značajan 

negativan utjecaj predmetnog zahvata na navedena područja Ekološke mreže.  

Mogućnost značajnih negativnih utjecaja pripreme, izgradnje i  korištenja predmetnog zahvata na 

cjelovitost i ciljeve očuvanja preostalih područja  ekološke mreže na području zahvata može se isključiti 

uzme li se u obzir udaljenost najbližeg područja. Utjecaja nema radi međusobne  prostorne  udaljenosti;  

ekoloških zahtjeva pripadajućih ciljnih vrsta i stanišnih tipova; te značajke zahvata. 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. 

Obzirom na vrstu i karakter zahvata neće biti utjecaja na prisutne ciljne vrste područja ekološke mreže 

gubitkom povoljnih staništa za gniježđenje, lov i ishranu te fragmentacije staništa jer se sam zahvat 

izvodi u već postojećem koridoru prometnice unutar samog naselja ili spojnim cjevovodom uz 

prometnice između naselja. Samo područje obuhvata izvođenja zahvata u svom opsegu je pod jakom 

antropogenim utjecajem (rub postojeće prometnice) koje u sadašnjem stanju nema potrebe za 

uklanjanjem raslinja niti travnjačke vegetacije jer se već nalazi postojeći koridor za instalacije. 

Planiranim zahvatom zadržat će se postojeće stanje ekosustava predmetnih područja ekološke mreže 

Natura 2000 te se ne očekuju potencijalni utjecaji na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja očuvanja 

značajnog za ptice (POP) te područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS). 

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. 

Kako se radi o zahvatu malog obuhvata i dosega utjecaja može se isključiti mogućnost značajnih 

negativnih utjecaja navedenog zahvata na staništa te ciljeve očuvanja ekološke mreže u blizini te da je 

zahvat usklađen sa zahtjevima zaštite prirode. 
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4.1.7 Biološka raznolikost 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Lokacija izvođenja zahvata obuhvaća izgrađene dijelove urbanog područja. 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. 

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 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 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, položeni ispod površine terena, a na površini će biti vidljivi samo poklopci na 

oknima, te su smješteni u javnim prometnim površinama. 
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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 izgradnju sustava javne vodoopskrbe. 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 cjevovoda i cjevovoda sustava odvodnje 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 odvodnje 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 odvodnje gradit će se u koridoru postojećih prometnica i infrastrukturnih mreža, 

unutar urbanog i suburbanog područja.  

Temeljem opisa i trase radova na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje ne 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. 
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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. 

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 
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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). 

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 
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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 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

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 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 trajne građevine pa 

nema predviđenih utjecaja za slučaj prestanka korištenja 
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4.3 Kumulativni utjecaji 

Zahvati opisani u Elaboratu predstavljaju izgradnje cjevovoda sustava vodoopskrbe i odvodnje  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. 

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. 

Zahvat se ne nalazi na području ekološke mreže.  

Zahvat se ne nalazi na području zaštićenom prema Zakonu o zaštiti prirode.  

Obzirom da se radi o izgradnji  sustava vodoopskrbe i odvodnje 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 blizini 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 (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. 
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4.5 Opis obilježja utjecaja 

Planirani zahvati koji su vezani za sustave vodoopskrbe i odvodnje 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 i odvodnje, 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. 

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, Velika 

/ Zahvat se ne nalazi na zaštićenom području. 
Utjecaj je zanemariv, odnosno zahvat je prihvatljiv.  

Ekološka mreža Privremeni, Izravni, 
Reverzibilni, Velika 

 
 
 
 
 
 
/ 

Predmetni zahvat se ne nalazi na području ekološke 
mreže, ali jedan dio sustava vodoopskrbe nalazi se u 
blizini. Procijenjeno je da se mogućnost značajnih 
negativnih utjecaja pripreme, izgradnje i  korištenja 
predmetnog zahvata na cjelovitost i ciljeve očuvanja 
preostalih područja  ekološke mreže na području zahvata 
može isključiti,  uzmu  li  se  u  obzir:  (1)  međusobna  
prostorna  udaljenost;  (2)  ekološki  zahtjevi  pripadajućih  
ciljnih  vrsta  i  stanišnih  tipova;  te  (3)  značajke  zahvata. 
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.    
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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 i 
ponovno koristiti u poljoprivredne svrhe), 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, 
Reverzibilni, Velika 

/ Utjecaj je zanemariv, odnosno zahvat je prihvatljiv. 

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.  

Akcidenti 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. 
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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. 

  



 

58 

 

 

 Broj projekta: I-2089/21 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Vodovod d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

IZMJENA ZAHVATA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA PODRUČJU OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI, OPĆINE BUKOVLJE, OPĆINE 
GARČIN I GRADA SLAVONSKOG BRODA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

6. IZVORI PODATAKA 

Prostorno planska dokumentacija 

• Prostorni plan Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 

4/01, 6/05, 11/08, 14/08-pročišćeni tekst, 5/10, 9/12) 

• Prostorni plan uređenja Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, 

broj 19/02, 15/11, 28/14) 

Studijska dokumentacija 

• Glavni / izvedbeni projekt - Izgradnja vodoopskrbne distribucijske mreže u naselju Novo 

Topolje općina Donji Andrijevci, Broj projekta 30-526/12, „INGART“ d.o.o. za projektiranje i 

nadzor u graditeljstvu, Slavonski Brod 

• Glavni projekt vodovodne mreže – Glavni i distribucijski cjevovod naselja Šušnjevci – 

Korduševci, Broj projekta: 253/14-C, INGRI d.o.o.,Ruščica, studeni 2014. godine 

• Glavni projekt Regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije: DIONICA 1 TRNJANI – 

ŠUŠNJEVCI, Hidroprojekt ing, 1940/2012, prosinac 2012. 

• Projekt Proširenje kanalizacijske mreže Grada Slavonskog Broda naselja „Brodsko Vinogorje“, 

Broj projekta: 109/21-Z, INGRI d.o.o.,Ruščica, listopad 2021. godine 

• Projekt Proširenje i rekonstrukcija kanalizacijske mreže Grada Slavonskog Broda naselja 

„Brodsko Vinogorje“, Broj projekta: 110/21-Z, INGRI d.o.o.,Ruščica, listopad 2021. godine 

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 

• 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.  

http://www.bioportal.hr/
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/
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• 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. 

• 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  

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/
http://corine.azo.hr/home/corine
http://www.bioportal.hr/
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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)  

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.  
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• 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-351-03/19-09/276, urbroj:517-03-1-2-19-8, Zagreb, 20. studeni 2019.) za izmjena 

zahvata – sustav odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji 

Andrijevci, Brodsko posavska županija za koje je izdano nije potrebno provesti postupak procjene 

utjecaja na okoliš, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 

- Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/19-09/167, urbroj:517-03-1-2-20-23, Zagreb, 18.svibnja 2020.) za zahvat 

sustav javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Brodsko-podravske 

županije nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti 

zahvata za ekološku mrežu 
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