
Na temelju čl.23.st.4., članka 28. i članka 35.st.10. zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. br. 94/13,
73/17, 14/19 i 98/19) i članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09,
7/13, 4/18 i 6/20)), Općinsko vijeće općine Oriovac na 23.sjednici održanoj 18.08.2020.godine donosi:

ODLUKU
o davanju Reciklažnog dvorišta na upravljanje

Članak 1.
Općina Oriovac, kao vlasnik Reciklažnog dvorišta u Oriovcu, na k.č.br. 2802/3, u K.O. Oriovac (dalje u tekstu:
Reciklažno dvorište), daje isto na upravljanje JAKOB BECKER –u d.o.o., Vrbskih ulica 16, Gornja Vrba, OIB
61584237142, (dalje u tekstu: Upravitelj) kao pravnoj osobi kojoj je Odlukom o davanju koncesije za obavljanje
javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja općine Oriovac
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 7/19), povjereno obavljanje djelatnosti javne usluge
prikupljanja , odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja općine Oriovac.

Članak 2.
Reciklažno dvorište daje se Upravitelju na upravljanje za potrebe obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom.

Članak 3.
Upravitelj je dužan organizirati rad i funkcioniranje reciklažnog dvorišta u skladu s odredbama Zakona o
održivom gospodarenju otpadom i pratećim podzakonskim aktima, te istim upravljati pažnjom dobrog
gospodara.
Upravitelj je dužan održavati infrastrukturu na Reciklažnom dvorištu u skladu sa standardima propisanim
zakonskom regulativom te uvjetima održavanja ugrađene opreme, sve s ciljem očuvanja sustava u uporabnom
stanju.

Članak 4.
Upravitelj je dužan jednom godišnje podnijeti općini Oriovac izvješće o upravljanju Reciklažniom dvorištem koje
je sastavni dio redovitog godišnjeg izvješća o obavljanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 5.
Općina Oriovac obvezuje se snositi opravdane troškove održavanja i rada Reciklažnog dvorišta – naknadu – koja
će se pobliže definirati Ugovorom o upravljanju Reciklažnim dvorištem, kao i sve ostale odredbe vezane uz
upravljanje.
Za potpisivanje Ugovora o upravljanju Reciklažnim dvorištem ovlašćuje se načelnik općine Oriovac.

Članak 6.
Reciklažno dvorište predati će se na upravljanje u roku od 90 dana od dana zaključivanja Ugovora o čemu će se
sastaviti poseban zapisnik o primopredaji koji će sadržavati popis svih objekata, uređaja i opreme Reciklažnog
dvorišta, potpisan i ovjeren od obje ugovorne strane .

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
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