
Temeljem članka 42. stavak 1. i stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 
144/12.) i članka 55a. stavak 1. i stavak 2. točka 4. i 16. Statuta Osječko-baranjske županije 
("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), a 
u svezi sa člankom 23. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 
94/13.), točkom 4.2.1. Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske ("Narodne novine " broj 
130/05.) i točkom 5.6.2. Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. 
godine ("Narodne novine" broj 85/07., 126/10. i 31/11.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 
15. siječnja 2015. godine 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o 
načinu izvršenja zajedničke obveze uspostave 

cjelovitog sustava gospodarenja otpadom 
 
 
 

I. 
 

Župan prihvaća Prijedlog Sporazuma o načinu izvršenja zajedničke obveze uspostave 
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, između Vukovarsko-srijemske županije, tvrtke EKOS 
d.o.o., Osijek i Osječko-baranjske županije, u predloženom tekstu. 
 
 

II. 
 

Provođenje ovoga Zaključka povjerava se Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu 
okoliša i prirode i Upravnom odjelu za javne financije Osječko-baranjske županije. 
 
 

III. 
 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 351-01/15-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-02-15-1 
 
Osijek, 15. siječnja 2015. 
 
 
 
 
 Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 
 



Osječko-baranjska županija, zastupana po županu dr.sc. Vladimiru Šišljagiću, 
Vukovarsko-srijemska  županija, zastupana po županu Boži Galiću, dipl.ing. 

i 
Ekos d.o.o. za gospodarenje otpadom, Osijek, zastupan po direktoru Milanu Kamenko, mag.iur. 
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S  P  O  R  A  Z U  M 
 

o načinu izvršenja zajedničke obveze 
uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom 

 
 
 
 

Članak 1. 
 

Ovim Sporazumom potpisnice uređuju način izvršenja zajedničke obveze uspostave cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom u Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Orlovnjak 
 
 

Članak 2. 
 
Potpisnice ovog Sporazuma konstatiraju: 

- da je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom utvrđena obveza županija da samostalno ili 
zajednički na svom području osiguraju uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja 
otpadom, 

- da je Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Planom gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske za razdoblje 2007. - 2015. godine predviđeno osnivanje regionalnih i 
županijskih centara za gospodarenje otpadom kao dijela sustava gospodarenja otpadom kojim 
upravljaju komunalna trgovačka društva u javnom vlasništvu županija, 

- da je Studija pred-izvodljivosti za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području 
sedam županija Panonske Hrvatske sa kojima su skupštine županija upoznate u prosincu 2014. 
godine pokazala da je za ove dvije županije optimalan i najprihvatljiviji regionalni koncept sa 
uspostavom regionalnog centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Orlovnjak, 

- da su u obje županije osnovana županijska komunalna društva koja su do sada radila, zajedno 
sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstvom zaštite okoliša i 
prirode, na provođenju dosadašnjeg koncepta  županijskih centara za gospodarenje otpadom. 

 
 

Članak 3. 
 
Kako je aktima iz prethodnog članka predviđeno da upravljanje sustavom podrazumijeva osnivanje 
komunalnih trgovačkih društava u javnom vlasništvu, potpisom ovog Sporazuma Županije su suglasne 
da do uspostavljanja zajedničkog komunalnog trgovačkog društva za njihove potrebe, sve poslove i 
aktivnosti oko uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Centru za gospodarenje otpadom 
Orlovnjak (nastavno: CGO), sukladno važećim propisima i planskim dokumentima, vodi komunalno 
trgovačko društvo Ekos d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek (nastavno: Ekos). 
 
 
 



Članak 4. 
 
Sukladno prethodnom članku Ekos može sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
potpisati ugovor o financiranju izrade Studije izvodljivosti te uz to vezanih drugih dokumenata, kojim 
Fond preuzima obvezu financiranja cjelokupnog iznosa tog posla, a sve sukladno propisima i odluka 
nadležnih državnih tijela. 
 
Ekos se ovlašćuje i na potpis sporazuma sa jedinicama lokalne samouprave o preuzimanju obveze 
zbrinjavanja ostatnog dijela otpada u CGO-u na području koje svojim djelovanjem, sukladno planskim 
dokumentima, obuhvaća CGO, a s kojima je to potrebno učiniti.  
 
Do uspostave zajedničkog komunalnog trgovačkog društva, obje županije se obvezuju Ekos-u pružati 
svaku stručnu pomoć pri izradi dokumentacije u postupku provedbe projekta uspostave cjelovitog 
sustava gospodarenja otpadom. 
 

Članak 5. 
 
Potpisnice su suglasne da će županije svoje dosadašnje obveze i prava , posebice ugovorne obveze i 
prava s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost rješavati samostalno odnosno svaka 
županija za sebe. 
 

Članak 6. 
 

U znak prihvaćanja prava i obveza preuzetih ovim Sporazumom, Sporazum vlastoručno potpisuju 
župani i direktor Ekos d.o.o. Osijek. 
 
 

Članak 7. 
 
Ovaj Sporazum sačinjen je u pet (5) istovjetnih primjeraka od kojih po jedan (1) dobiva svaka 
županija, a tri (3) Ekos d.o.o. Osijek. 
 
 
Klasa: 351-01/15-01/3      Klasa: 351-01/15-01/03 
Urbroj: 2158/1-01-02-15-3     Urbroj: 2196/1-01-15-1 
 
 
 
 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 Župan Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić Božo Galić, dipl.ing. 
 
 
U Osijeku, dana 16. 01. 2015. U Vukovaru, dana 16. 01. 2015. 
 
 
 
 
 Ekos d.o.o. Osijek 
 Direktor 
 Milan Kamenko, mag.iur. 
 
 
U Osijeku, dana 21. 01. 2015. 


