
 Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA   
Odluke o odvodnji otpadnih voda za područje aglomeracije Rugvica 

Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. ZAGREB, Koledovčina ulica 1 
 

Nositelj izrade izvješća: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. 
Mjesto, datum: Zagreb, 27.09.2022. 

 

Naziv nacrta odluke ili drugog općeg akta 
o kojem se provodi savjetovanje 

Odluka o odvodnji otpadnih voda za područje aglomeracije 
Rugvica 

Naziv upravnog tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Javni isporučitelj vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja 
Zagrebačke županije d.o.o. ZAGREB, Koledovčina 1 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 
njime žele postići uz sažetak ključnih 
pitanja 

Zakonom o vodama u čl.77.st.1. propisano je da su pravne i fizičke 
osobe dužne  otpadne vode ispuštati putem građevina za javnu 
odvodnju, građevina urbane oborinske odvodnje i individualnih 
sustava odvodnje sukladno odluci o odvodnji otpadnih voda. 

Odluka o odvodnji otpadnih voda, sukladno čl.77.st.2.  mora 
sadržavati: 

1. način odvodnje otpadnih voda s određene aglomeracije i njoj 
gravitirajućeg područja 

2. zemljopisne podatke o mjestima ispuštanja otpadnih voda iz 
sustava javne odvodnje, uključujući i iz kišnih preljeva 

3. područja u kojima se dopušta ispuštanje otpadnih voda iz 
individualnih sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES, 
konkretno određenje uvjeta ispuštanja, na tom području sukladno 
propisu iz članka 70. stavka 4. ovoga Zakona te uvjete zbrinjavanja 
otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja 

4. dopuštena tehnička rješenja individualnih sustava odvodnje 
sanitarnih otpadnih voda do 50 ES po područjima, kao privremeno 
rješenje do priključenja na sustav javne odvodnje i/ili kao trajno 
rješenje, sukladno propisu iz članka 78. stavka 3. ovoga Zakona 

5. tehničko-tehnološke uvjete priključenja građevina i drugih 
nekretnina na građevine urbane oborinske odvodnje te način i rokove 
priključenja na te građevine 

6. nadležnost pojedinih isporučitelja vodnih usluga po područjima, ako 
na području vodnu uslugu pruža više isporučitelja i 

7. upućivanje na obvezu priključenja na građevine za javnu odvodnju 
sukladno odluci o priključenju i općim i tehničkim uvjetima isporuke 
vodnih usluga. 

 

Odluku o odvodnji otpadnih voda za aglomeracije na području više 
jedinica lokalane samouprave u sastavu iste jedinice područne 
(regionalne) samouprave, temeljem članka 77.st.3.podstavak 2. 
donosi njezino predstavničko tijelo. 

Obzirom da se radi o aglomeraciji na području Grada Dugoga Sela i 
Općine Rugvica, odluku donosi Županijska skupština Zagrebačke 
županije. 

 Odluka o odvodnji donosi se po prethodnom mišljenju Hrvatskih 
voda, a na prijedlog javnog isporučitelja vodnih usluga. 

Hrvatske vode, Vodno-gospodarski odjel za gornju Savu, Zagreb, 
Ulica grada Vukovara 271/VIII dostavile su dana 25.05.2022.godine 



prethodno mišljenje na nacrt prijedloga Odluke o odvodnji za područje 
aglomeracije Rugvica KLASA: 325-04/21-01/0000130   URBROJ: 
374-25-3-22-4 od 20.05.2022.godine u kojem navode da je prijedlog 
Odluke u cijelosti usklađen sa odredbama Zakona o vodama i Zakona 
o vodnim uslugama.  

Razlog donošenja odluke je usklađenje sa zakonskim odredbama s 
ciljem uređenja problematike odvodnje za svaku jedinicu lokalne 
samouprave kako sa stajališta zaštite zdravlja tako i sa stajališta 
zaštite okoliša, a posebice voda i tla. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

https://viozz.hr/savjetovanja-s-javnoscu 

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u 
razdoblju od 26. kolovoza 2022.- 25.rujna 2022. godine. 

Pregled osnovnih pokazatelja  
uključenosti savjetovanja s javnošću  

Nije bilo zaprimljenih primjedaba i prijedloga 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 
razloga za neprihvaćanje  

 

% 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  Nije ih bilo 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske 
troškove. 

 

Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

Redni 
broj 

Sudionik 
savjetovanja (ime i 
prezime pojedinca, 
naziv organizacije) 

Članak ili drugi dio 
nacrta na koji se 

odnosi prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog 
prijedloga ili mišljenja 

Status prijedloga ili mišljenja 
(prihvaćanje/neprihvaćanje s  

obrazloženjem)  

     

     

     

     

 


