REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 351-04/20-01/6
Urbroj: 2111/05-01-20-01
Đulovac, 18. prosinca 2020. godine
Temeljem članka 23. i 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine br. 94/13, 73/17,
14/19 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII- Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine
Đulovac i 6/2019- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac) Općinsko vijeće Općine Đulovac
na svojoj 23. sjednici VII. Saziva održanoj 18. prosinca 2020. donijelo je:
ODLUKU
o davanju mobilnog reciklażnog dvorišta na upravljanje i korištenje društvu Darkom d.o.o.
za komunalnu djelatnost Daruvar
Članak 1.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja , kao Posredničko tijelo razine 1., Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učínkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 i Općina Đulovac , kao korisnik bespovratnih sredstava iz europskih
strukturnih i investicijskih fondova, sklopili su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.06.3.1.16.0032.
za nabavu i uspostavu mobilnog reciklažnog dvorišta za područje Općine Đulovac.
Predmetnim ugovorom, Općini Đulovac dodijeljena su sredstva u visini od 85% opravdanih troškova ukupne
nabavne vrijednosti predmetnog mobilnog reciklażnog dvorišta koja iznosi 115.821,00 kuna.
Preostali dio vrijednosti investicije u ukupnom iznosu od 20.439,00 kuna financirat će Općina Đulovac, Đurina 132,
43 532 Đulovac OIB: 83207178681 i vlastitih proračunskih sredstava.
Članak 2.
Općina Đulovac provela je postupak jednostavne nabave za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta za područje
Općine Đulovac, Evidencijski broj nabave: E-50-EVM/2020-JN, klasa:351-04/20-01/2, ur.broj:2111/05-03-20-03,
od 13.10.2020. i na osnovu Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta
za područje Općine Đulovac, Klasa: 351-04/20-01/5, Urbroj: 2111/05-03-20-03 od 23.10.2020. sukladno Ugovoru
br.44/2020 od 26.10.2020. nabavila mobilno reciklażno dvorište za prikupljanje i privremeno skladištenje
odvojenog prikupljenog otpada od ponuditelja HADO TECHNIK d.o.o., IX. Podbrežje 5, 10 000 Zagreb,
OIB: 99368838091.
HADO TECHNIK d.o.o. iz Zagreba je donirao Općini Đulovac specijalnu prikolicu za transport mobilne reciklažne
jedinice, broj šasije prikolice: _________ u svrhu lakšeg transporta mobilnog reciklażnog dvorišta iz naselja u
naselje.
Članak 3.
Općina Đulovac nabavljeno mobilno reciklažno dvorište predat će na korištenje i upravljanje društvu Darkom d.o.o.
za komunalnu djelatnost Daruvar, J. Kozarca 19, 43 500 Daruvar, OIB: 51300447787, društvu u suvlasništvu
Općine Đulovac, a sve s ciljem da se osigura trajno, kvalitetno i održivo gospodarenje otpadom na području Općine
Đulovac.

Isto tako Općina Đulovac će specijalnu prikolicu za transport mobilne reciklažne jedinice predati na korištenje i
održavanje društvu Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar, J. Kozarca 19, 43 500 Daruvar, OIB:
51300447787, društvu u suvlasništvu Općine Đulovac, a sve s ciljem da se osigura lakši transport mobilnog
reciklažnog dvorišta iz naselja u naselje na području Općine Đulovac.
Općina Đulovac i Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar uvjete i način korištenja mobilnog reciklažnog
dvorišta medusobno če urediti zasebnim ugovorom.
Članak 4.
Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar obvezuje se upravljati mobilnim reciklažnim dvorištem i
specijalnom prikolicom za transport mobilne reciklažne jedinice pažnjom dobrog domaćina, te organizirati rad i
funkcioniranje istoga sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, podzakonskim propisima i ugovornim
obvezama i to isključivo na području Općine Đulovac .
Članak 5.
Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar obvezuje se nabavljeno mobilno reciklažno dvorište upisati u
Očevidnik reciklažnih dvorišta te potom voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada putem mrežne aplikacije eONTO sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 81/20) i Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) najkasnije do konca prosinca 2020.
godine.
Članak 6.
Darkom d.o.o. nije ovlašten poduzimati bilo kakve radnje u svezi predmetnog rnobilnog reciklažnog dvorišta i
specijalne prikolice za transport mobilne reciklažne jedinice bez suglasnosti Općine Đulovac

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Đulovac.
Predsjednik Općinskog vijeća
Augustin Čović

