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46 . 

 

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona 

o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 

84/21) i članka 34. Statuta Općine Bilje  

(„Službeni glasnik“ Općine Bilje, 5/13., 3/14, 

2/18 i 3/18- pročišćen tekst, 2/20, 2/21), 

Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 

11.sjednici od 04. listopada  2022.godine 

donijelo je 
 

O D L U K U  

o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja 

otpadom 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom utvrđuje se potreba zajedničke 

provedbe mjera gospodarenja otpadom u 

okviru obveza jedinica lokalne samouprave 

propisanih Zakonom o gospodarenju otpadom. 

 

Članak 2. 

 

Opseg zajedničkih mjera gospodarenja 

otpadom bit će određen Sporazumom o 

zajedničkom provođenju mjera gospodarenja 

otpadom, a koji će Općina Bilje sklopiti s 

drugim zainteresiranim jedinicama lokalne 

samouprave. 

 

 Godina XXV 
 

            Bilje, 05.10. 2022.g. 

 

Broj 7.  
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Članak 3. 

 

Nacrt Sporazuma o zajedničkom provođenju 

mjera gospodarenja otpadom nalazi se u 

privitku ove odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Članak 4. 

 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Bilje 

na potpisivanje Sporazuma o zajedničkom 

provođenju mjera gospodarenja otpadom. 

 

 

Članak 5. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Bilje“. 

 

 

KLASA: 351-03/22-01/1 

URBROJ:2158-9-01-22-1  

Bilje, 04. listopada 2022.g. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

ZDENKO JUMIĆ,v.r. 

************************************* 

Prilog: 

 

SPORAZUM  

O ZAJEDNIČKOJ PROVEDBI MJERA 

GOSPODARENJA OTPADOM 

 

Članak 1. 

 

Sporazumne strane suglasno utvrđuju 

da su jedinice lokalne samouprave dužne na 

svom području osigurati uvjete i provedbu 

propisanih mjera gospodarenja otpadom na 

kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit 

način u skladu s načelima održivog razvoja, 

zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. 

 Sporazumne strane sukladno članku 

10. stavku 5. Zakona o gospodarenju otpadom 

(Narodne novine br. 84/21) /dalje u tekstu: 

Zakon/ osiguravaju zajedničko provođenje 

mjera gospodarenja otpadom na području 

jedinica lokalne samouprave potpisnica ovog 

sporazuma /dalje u tekstu: Sudionici 

sporazuma/. 

 

Članak 2. 

 

Sporazumne strane suglasno utvrđuju 

da je Grad Osijek, radi ispunjenja zakonom 

propisanih obveza, osnovao i većinski je 

vlasnik trgovačkog društva Unikom d.o.o. sa 

sjedištem u Osijeku, Ružina 11a (u daljnjem 

tekstu: Unikom d.o.o.) a koje obavlja javnu 

uslugu sakupljanja  komunalnog otpada na 

svom području.  

 

Članak 3. 

 

Opseg zajedničkog ispunjenja obveza 

odnosi se na pružanje javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada kako je to definirano 

člankom 64. Zakona, a podrazumijeva 

prikupljanje komunalnog otpada na području 

pružanja javne usluge putem spremnika od 

pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog 

otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvoga 

otpada, odnosno uključuje sljedeće usluge:  

- uslugu prikupljanja na lokaciji 

obračunskog mjesta korisnika usluge 

miješanog komunalnog otpada, 

biootpada, reciklabilnog komunalnog 

otpada i glomaznog otpada jednom 

godišnje te 

- uslugu preuzimanja otpada u 

reciklažnom dvorištu, ukoliko ga JLS 

ima, i uslugu prijevoza i predaje otpada 

ovlaštenoj osobi. 

 

Članak 4. 

Sporazumne strane suglasne su da će 

obveze iz članka 3. ovog sporazuma 

ispunjavati Unikom d.o.o. kao davatelj javne 

usluge sakupljanja komunalnog otpada. 

 

Članka 5. 

 

Unikom d.o.o. dužan je prema JLS 

potpisnicama ovog sporazuma ispunjavati 

svoje obveze davatelja javne usluge 

sakupljanja miješanog komunalnog otpada 
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kako je to propisano Zakonom i definirano 

odlukom o načinu pružanja javne usluge svake 

od JLS potpisnice sporazuma. 

 

Članak 6. 

 

Unikom d.o.o. neće otpad prikupljen 

na području JLS potpisnica sporazuma 

odvoziti na odlagalište Lončarica Velika, osim 

ako JLS potpisnica sporazuma nema pravo 

odlaganja na odlagalištu Lončarica Velika 

temeljem druge osnove. 

 

Članak 7. 

 

Sudionici sporazuma utvrđuju da u 

svako doba mogu sporazumno raskinuti ovaj 

sporazum. 

U slučaju da se jedna od strana ne 

pridržava odredaba ovog sporazumna ili ne 

izvršava svoje obveze, druga strana sporazuma 

može zahtijevati ispunjenje obveze u roku od 

30 (trideset) dana. 

U slučaju da jedna od strana ima 

namjeru raskinuti ovaj sporazum dužna je 

drugoj strani dostaviti pisanu obavijest o 

raskidu uz otkazni rok od 30 (trideset) dana 

koji teče od dana dostave pisane obavijesti o 

raskidu sporazuma Gradu Osijeku. 

 

Članak 8. 

 

U slučaju namjere pristupanja ovom 

sporazumu druge jedinice lokalne 

samouprave, Sudionici sporazuma dužne su 

donijeti odluku o prihvaćanju pristupanja 

druge jedinice lokalne samouprave. 

Odluku o prihvaćanju pristupanja 

donosi izvršno tijelo Sudionika sporazuma. 

 

Članak 9. 

 

Izmjene i dopune ovog sporazuma 

utvrđuju se u pisanom obliku. 

 

Članak 10. 

 

Sudionici sporazuma svojim se 

potpisom obvezuju u cijelosti izvršavati sve 

preuzete obveze, a eventualne sporove 

rješavati sporazumno. 

Ukoliko sporazumno rješavanje spora 

ne bude moguće, za sve sporove nadležan je 

sud stvarne nadležnosti u Osijeku. 

 

Članak 11. 

 

Ovaj sporazum stupa na snagu danom 

potpisa svih Sudionika sporazuma. 

 

Članak 12. 

 

Sporazum je sastavljen u __ istovjetnih 

primjeraka, od kojih svaka strana zadržava po 

dva primjerka. 

 

Članak 13. 

 

Sudionici sporazuma suglasno 

potpisom ovog sporazuma potvrđuju da 

prihvaćaju sva prava i obveze koje proizlaze iz 

odredaba sporazuma. 

 

 

Za JLS:     

   Za Grad Osijek: 

      

   GRADONAČELNIK 

 

 

Za Unikom d.o.o 

DIREKTOR 

 

************************************* 

 

 

47. 

Na temelju  članka 34. Statuta Općine 

Bilje  („Službeni glasnik“ Općine Bilje, 5/13, 

3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 2/21) 

i članka 298. stavak 1. točka 9. Zakona o 

javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), 

Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 

11.sjednici od 04. listopada 2022.godine 

donijelo je 
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ODLUKU   

o davanju suglasnosti Općinskom načelniku 

Općine Bilje na donošenje Odluke o odabiru 

ekonomski najpovoljnije ponude u postupku 

jednostavne nabave Led svjetiljki za javnu 

rasvjetu 

 

I. 

 

Općinsko vijeće Općine Bilje daje suglasnost 

općinskom načelniku na donošenje Odluke o 

odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u 

postupku jednostavne nabave Led svjetiljki za 

javnu rasvjetu, Evidencijski broj nabave: OPP 

16/22, te ga se zadužuje da sklopi ugovor o 

jednostavnoj nabavi i izvrši sva plaćanja. 

 

II. 

 

Novčana sredstva su osigurana u Proračunu 

Općine Bilje za 2022. godinu i projekcijama 

za 2023. i 2024. godinu. 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u „Službenom glasniku“ 

Općine Bilje. 

 

 
 

KLASA: 406-03/22-03/6 

URBROJ: 2158-9-01-22-7 

Bilje,04. 10.2022. godine  

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

ZDENKO JUMIĆ,v.r. 

*************************************

************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. 

Sukladno 55.Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (Narodne novine:  68/18, 

110/18, 32/20) i članku 21.Izjave o osnivanju 

trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o. , i 

temeljem članka 34. Statuta Općine Bilje  

(„Službeni glasnik“ Općine Bilje, 5/13., 3/14, 

2/18 i 3/18- pročišćen tekst, 2/20, 2/21), 

Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 

11.sjednici od 04. listopada  2022.godine 

donijelo je 
 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na cjenik 

dimnjačarskih usluga 

 

I.  

Daje se prethodna suglasnost na cjenik 

dimnjačarskih usluga  EKO-DIM, obrta za 

dimnjačarske usluge  od 07.09.2022.g. koji se 

primjenjuje na području Općine Bilje  

temeljem  Ugovora o dimnjačarskim 

poslovima uslužne komunalne djelatnosti, 

zaključenom između Komunalnog - Bilje 

d.o.o. , OIB:63140788294, Kralja Tomislava 

94. Bilje  i EKO-DIM d.o.o.,  

OIB:05689565084, Beli Manastir, Bana 

Jelačića 73,  vl. Ivan Vlahović,  

 

II. 

Cjenik iz točke I. se prilaže ovoj odluci i čini 

njezin sastavni dio. 

 

III. 

Ova odluka biti će objavljena u „Službenom 

glasniku“  Općine Bilje“. 

 

KLASA: 363-01/19-01/5 

URBROJ:2158-9-01-22-6 

Bilje, 04. listopada 2022.g. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

ŽELJKO CICKAJ,iur. v.r. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

ZDENKO JUMIĆ,v.r. 

************************************

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441
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