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IZVJEŠĆE O POSLOVANJU 
EKOS D.O.O. OSIJEK ZA 2014. GODINU 

 
 
1. UVOD 
 

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite okoliša, 
uređenih posebnim propisima, poštivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša, uvažavanju 
znanstvenih spoznaja i najbolje svjetske prakse. Planski dokumenti gospodarenja otpadom su 
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 130/05.), Plan 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/07., 126/10. i 31/11.), 
regionalni (županijski) planovi gospodarenja otpadom, gradski odnosno općinski planovi gospodarenja 
otpadom te plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada. 
 

Ciljevi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, u najvećoj mogućoj mjeri, su: 
- smanjivanje količine otpada koji nastaje, 
- smanjivanje količine otpada koji se odlaže na odlagališta tijekom primarnog odvajanja 

korisnog otpada, 
- smanjivanje udjela biorazgradivog otpada u odloženom komunalnom otpadu, 
- smanjivanje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i zdravlje ljudi, 
- gospodarenje proizvedenim otpadom na principima održivog razvoja, 
- energetsko iskorištavanje otpada za proizvodnju energije. 
 

Sustav gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj organizirat će se kao integralna cjelina 
svih subjekata u sustavu na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. 
 

Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 
94/13.), županije su odgovorne za gospodarenje svim vrstama otpada, osim za opasni otpad i 
spaljivanje otpada, za što je odgovorna država. Slijedom navedenoga, Vlada Republike Hrvatske 
osigurava uvjete i propisuje mjere za opasan otpad i spaljivanje otpada, a županije moraju osigurati 
provedbu propisanih mjera na svom području. 
 

Obveze jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave utvrđene su Strategijom. 
 

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, kao provedbeni dokument Strategije, 
osnovni je dokument o gospodarenju otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. 
Osnova za izradu Plana, osim Strategije, su i postojeći zakonski propisi i smjernice Europske Unije. 
Okvir za europsku politiku gospodarenja otpadom sadržan je u rezoluciji EU Vijeća o Strategiji 
gospodarenja otpadom (97/C76/01). Tri su ključna europska načela u politici gospodarenja otpadom: 
- prevencija i nastajanje otpada, 
- reciklaža i ponovna uporaba te 
- poboljšanje konačnog zbrinjavanja i nadzora. 
 

Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine, u 
sklopu Plana organizacije sustava gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, odnosno hodogramom 
aktivnosti i provedbe plana u razdoblju 2007. - 2015. godine, kao jedna od aktivnosti za gradnju 
Centra za gospodarenje otpadom, određena je obveza osnivanja tvrtke za gospodarenje otpadom. 
 

U skladu s propisima, Osječko-baranjska županija donijela je Plan gospodarenja otpadom na 
području Županije za razdoblje 2007. - 2014. godine ("Županijski glasnik" broj 15/06.). Navedenim 
Planom, pored ostalog, utvrđene su mjere za izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada te mjere 
gospodarenja otpadom prema najboljoj dostupnoj tehnologiji koja ne zahtjeva previsoke troškove. 
Radi uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom na području Županije pokrenute su 
određene aktivnosti. Glavna aktivnost uspostave sustava je izgradnja Županijskog centra za 
gospodarenjem otpadom, te osnivanje Županijske komunalne tvrtke (u daljnjem tekstu: ŽKT) za 
vođenje daljnjih aktivnosti na realizaciji ovoga projekta. 



 2

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 4. sjednici 2. listopada 2009. godine 
Odluku o osnivanju trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom ("Županijski glasnik" 
broj 9/09.) s ciljem uspostave sustava gospodarenja otpadom na području Osječko-baranjske županije, 
čime je ispunjen uvjet o osnivanju ŽKT. Trgovačko društvo EKOS d.o.o. je osnovano na temelju 
izjave osnivača o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću dane kod javnog bilježnika. Osnivač 
je u 100% udjelu u temeljnom kapitalu Osječko-baranjska županija, a Osnivačka skupština trgovačkog 
društva EKOS d.o.o. je održana 9. studenoga 2009. godine. Planom gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske dana je mogućnost da uz Županiju i jedinice lokalne samouprave s područja Županije budu 
suosnivači, odnosno članovi ŽKT, stoga je navedeno ostavljeno u aktu o osnivanju ŽKT kao 
mogućnost. 
 

Sredstva potrebna za temeljni kapital društva osigurana su u Proračunu Osječko-baranjske 
županije za 2009. godinu ("Županijski glasnik" broj 17/08. i 1/09.) u iznosu od 20.000,00 kuna. 
 
1.1. Organizacijski ustroj trgovačkog društva EKOS d.o.o. 
 
 Trgovačko društvo EKOS d.o.o. je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, u 
registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa 030105939, temeljem rješenja od 23. studenoga 
2009. godine. 
 
 Direktor trgovačkog društva EKOS d.o.o. je gospodin Martin Marolin koji tvrtku zastupa 
pojedinačno i samostalno. 
 

Zamjenik direktora je gospodin Ranko Radunović koji tvrtku zastupa pojedinačno i 
samostalno. 
 
 EKOS d.o.o. u ovoj fazi realizacije Projekta nema zaposlenih. 
 
1.2. Poslovna uspješnost 
 

Trgovačko društvo EKOS d.o.o. je osnovano s temeljnim kapitalom u iznosu od 20.000,00 
kuna kojeg je u cijelosti dana 16. studenoga 2009. u novcu uplatio osnivač - član Osječko-baranjska 
županija. 
 

Trgovačko društvo EKOS d.o.o. u 2009. godini nije imalo nikakve poslovne aktivnosti, žiro-
račun je bio u mirovanju, te za tu poslovnu godinu nisu sastavljena financijska izvješća, te je 2010. 
godina bila prva godina za koju je sastavljeno financijsko izvješće. 
 
1.2.1. Financijska izvješća 
 

Financijska izvješća o poslovanju trgovačkog društva EKOS d.o.o. predana su Financijskoj 
agenciji (Fina) te je dobivena Potvrda o primitku dokumentacije za 2014. godinu. 
 

Bilanca na dan 31. 12. 2014. godine iznosi 21.429,62 kuna. Račun dobiti i gubitka za 
razdoblje 01. 01. do 31. 12. 2014. godine prikazuje da je trgovačko društvo EKOS d.o.o. ostvarilo 
prihod u iznosu od 0,00 kuna, a u istom je razdoblju rashodi su bili 0,00 kuna. 
 

Nakon datuma bilance nije bilo događaja koji bi značajno utjecali na godišnje financijske 
izvještaje trgovačkog  društva EKOS d.o.o.. 
 
 
2. SVRHA I SADRŽAJ INVESTICIJE 
 

Trgovačko društvo EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom je ŽKT koja je nositelj sljedećih 
aktivnosti: 
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- sredstvima lokalne/regionalne samouprave i sredstvima fondova financiranje izrade i 
ishođenja potrebne dokumentacije i gradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom, 

- provođenje natječaja i sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu o ulaganju u 
Županijski centar za gospodarenje otpadom i upravljanje, 

- vođenje građenja  Županijskog centra za gospodarenje otpadom do uspostave sustava, 
- upravljanje sustavom gospodarenja otpadom za cijelu Županiju, 
- koordiniranje rada komunalnih tvrtki uključenih u sustav, 
- organiziranje dovoza otpada od pretovarnih stanica do Županijskog centra za gospodarenje 

otpadom. 
 

Djelatnost trgovačkog društva EKOS d.o.o.  je uspostava sustava za gospodarenje otpadom te 
gospodarenje otpadom na području Osječko-baranjske županije. Osim gore navedenih djelatnosti, 
EKOS d.o.o. može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju tih djelatnosti, ako se one u 
manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti. 
 

Glavna aktivnost uspostave sustava za gospodarenje otpadom društva EKOS d.o.o. je 
izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom. Planom gospodarenja otpadom Osječko-
baranjske županije predviđena je mogućnost realizacije Županijskog centra za gospodarenje otpadom 
na lokaciji "Orlovnjak" na području općine Antunovac. 
 

Izgradnjom Županijskog centra za gospodarenjem otpadom postigle bi se mjere za 
izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada, mjere gospodarenja otpadom prema najboljoj dostupnoj 
tehnologiji koja ne zahtjeva previsoke troškove, povećala bi se zaposlenost i prihodi te bi se smanjio 
negativan utjecaj odloženog otpada na okoliš, klimu i zdravlje ljudi. 
 
 
3. FINANCIRANJE INVESTICIJE 
 

Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/07.) 
predviđeno je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciranje u iznosu od 
60% za izradu projektno/tehničke dokumentacije, istražne radove na lokaciji Centra za gospodarenje 
otpadom i dokumentaciju za prijavu za sufinanciranje. Kao 1. faza projekta Centra za gospodarenje 
otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2010. - 2011. godine planirala se izrada potrebne 
dokumentacije do ishođenja lokacijske dozvole za koju se procjenjuju potrebna sredstva na ukupno 
7.500.000,00 kn što bi se s obzirom na fiskalne mogućnosti financiralo u 2010. i 2011. godini i to u 
iznosu 3.750.000,00 kn svake godine. U tu svrhu u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2010. 
godinu osigurano je 1.500.000,00 kn vlastitih sredstava i 2.250.000,00 kn sredstava Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost te isti iznosi u 2011. godini. 
 

U cilju ostvarenja osnovnih preduvjeta za sklapanje Ugovora o sufinanciranju za izradu 
projektne i druge tehničke dokumentacije utvrđenih točkom 6.4.2. Plana gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske za razdoblje 2007. - 2015. godine, Osječko-baranjska županija uputila je dana 1. 
prosinca 2009. godine zahtjev Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje Ugovora 
o sufinanciranju izrade dokumentacije za Centar za gospodarenje otpadom u Osječko-baranjskoj 
županiji. 
 

Osječko-baranjska županija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaključili su 
dana 27. veljače 2010. godine Ugovor o zajedničkom ulaganju u pripremne radove za osnivanje i 
izgradnju Centra za gospodarenje otpadom na području Osječko-baranjske županije. Člankom 2. 
Ugovora određeno je da će u pripremnim radovima (istražni radovi i izrada projektno-tehničke 
dokumentacije) koji se procjenjuju na iznos od 10.000.000,00 kuna, Fond sudjelovati sredstvima 
financijske pomoći u visini od 6.000.000,00 kuna (60%), a Osječko-baranjska županija u iznosu od 
4.000.000,00 kuna (40%). 
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Kako se izgradnja županijskog sustava gospodarenja otpadom odvija kroz zahtjevne faze 
pripreme projektne dokumentacije i fazu izgradnje pojedinih dijelova integriranog sustava 
gospodarenja komunalnim otpadom u čijem financiranju sudjeluje više domaćih i stranih izvora, 
Ministarstvo zaštite okoliša je u cilju kvalitetne i pravovremene izrade potrebne dokumentacije, dana 
5. ožujka 2010. godine izradilo Smjernice za pripremu i financiranje projekata izgradnje Centara za 
gospodarenje otpadom uz sufinanciranje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
i fondova Europske unije te ih objavilo na svojim web stranicama. 
 

Smjernicama su utvrđene faze u pripremi projekta za izgradnju objekata županijske 
infrastrukture za gospodarenje otpadom te su kao prva faza utvrđene prethodne aktivnosti. 
 

Kao rezultati prethodnih aktivnosti utvrđenih Smjernicama, određeni su: 
- prihvaćen Županijski prostorni plan s utvrđenim lokacijama Centra za gospodarenje otpadom i 

pretovarnih stanica, 
- osnovana ŽKT u potpunosti u javnom vlasništvu, 
- potpisan ugovor/sporazum o izgradnji i korištenju budućeg Centra za gospodarenje otpadom 

između Županije i svih jedinica lokalne samouprave s područja županije. 
 

Kako bi se u cijelosti realizirale navedene prethodne aktivnosti, bilo je potrebno sa svim 
jedinicama lokalne samouprave sklopiti sporazum kojim Osječko-baranjska županija preuzima obvezu 
izgradnje i uspostave funkcija Centra za gospodarenje otpadom Osječko-baranjske županije te 
pretovarnih stanica, a jedinice lokalne samouprave preuzimaju obvezu da će najmanje ostatni dio 
otpada (otpad koji ostaje nakon izdvajanja korisnih i opasnih dijelova otpada iz komunalnog otpada u 
reciklažnim dvorištima) sa svog područja, sukladno Planu gospodarenja otpadom za područje 
Osječko-baranjske županije za razdoblje 2007. - 2014. godine, zbrinjavati u Centru. Potpisnici 
Sporazuma također suglasno utvrđuju da će se Centar za gospodarenje otpadom i pretovarne stanice 
graditi na lokacijama utvrđenim Prostornim planom Osječko-baranjske županije i Planom 
gospodarenja otpadom za područje Osječko-baranjske županije. 
 

Sklapanje navedenog Sporazuma sa svim jedinicama lokalne samouprave na području 
Osječko-baranjske županije bio je uvjet Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  za nastavak 
poslova na pripremi projekta i pristupa drugoj fazi Smjernica koja obuhvaća Financiranje, odnosno 
osiguranje sredstava za provedbu istražnih radova i izradu potrebnih projekata i druge s tim povezane 
tehničke dokumentacije. Tako strog uvjet bio je postavljen jedino Osječko-baranjskoj županiji, 
obzirom da smo naknadno uočili da skoro sve županije imaju s tim problema i u kasnijim fazama 
realizacije. 
 

Tijekom narednih mjeseci potpisan je Sporazum sa svim jedinicama lokalne samouprave, a 
također ispunjeni su i svi ostali uvjeti, tj. doneseni su Plan aktivnosti istražnih radova i izrade 
projektno-tehničke dokumentacije za osnivanje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Osječko-
baranjske županije, Plan troškova istražnih radova i izrade projektno-tehničke dokumentacije za 
osnivanje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Osječko-baranjske županije, Zaključak o 
prihvaćanju Sporazuma o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Osječko-
baranjske županije, izrađen je Projektni zadatak za izradu projektno-tehničke dokumentacije Centar za 
gospodarenje otpadom u Osječko-baranjskoj županiji, dobivena je Odluka od Povjerenstva za imovinu 
Vlade Republike o raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja. Navedena predmetna dokumentacija 
uz zahtjev za suglasnost na natječajnu dokumentaciju upućena je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost sredinom srpnja 2010. godine. 
 

Umjesto suglasnosti na natječajnu dokumentaciju krajem srpnja 2010. godine Fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost je dostavio dopis kojim obavještava Županiju da će on provesti 
objedinjeni natječaj za trinaest centara na području RH, što je ne samo bilo protivno potpisanom 
Ugovoru, već je Županiju vratilo unazad u realizaciji projekta i dovelo u isti položaj s onim 
županijama koji nisu ni započele predmetne aktivnosti. 
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Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. 
- 2015. godine ("Narodne novine" broj 31/11.) izmijenjene su odredbe koje se odnose na uvjete 
financiranja te je propisano da će se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
financirati do 100% iznosa izrade projektno-tehničke dokumentacije i istražnih radova na lokacijama 
Centara za gospodarenje otpadom i odlagališta koje treba sanirati te priprema projektnih aplikacija za 
sufinanciranje projekta sredstvima EU. U svjetlu navedenih izmjena i dopuna Plana gospodarenja 
otpadom u Republici Hrvatskoj, Osječko-baranjska županija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost sklopili su dana 3. svibnja 2011. Sporazum o ulaganju Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost u pripremne radove za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom 
"Orlovnjak", pretovarne stanice i sanacije odlagališta otpada s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, kojim je Sporazumom stavljen van snage Ugovor o zajedničkom ulaganju u pripremne 
radove za osnivanje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Osječko-baranjske županije sklopljen 
s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
 

U drugoj polovini 2011. godine Fond  za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je sukladno 
obvezi iz Ugovora proveo postupak javne nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za 
izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Osječko-baranjskoj županiji "Orlovnjak", a Fond za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je s odabranim izrađivačem sklopio Ugovor 1. prosinca 2011. 
godine. U aktivnostima oko definiranja projektnog zadatka i natječajne dokumentacije Županija je 
dala veliki doprinos, tj. vrlo velik dio tih aktivnosti je sama odradila. 
 

Sukladno Sporazumu od 3. svibnja 2011. planiran je u Proračun Osječko-baranjske županije 
za 2011. godinu iznos od 400.000,00 kn za sklapanje ugovora za izradu posebne geodetske podloge za 
pristupnu cestu za Centar za gospodarenje otpadom, za izradu projektne dokumentacije za ishođenje 
lokacijske dozvole za izgradnju pristupne ceste za Centar za gospodarenje otpadom te za izradu 
projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju priključnih infrastrukturnih 
vodova za Centar za gospodarenje otpadom. 
 

Umjesto intenziviranja aktivnosti 28. veljače 2012. zaprimljen je dopis Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost o stavljanju u mirovanje postupka izrade projektno-tehničke 
dokumentacije do donošenja nove Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, a sukladno 
njoj i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. 
 

Iako je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dana 28. veljače 2012. dostavio dopis 
o stavljanju u mirovanje postupka izrade projektno-tehničke dokumentacije do donošenja nove 
Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, a sukladno njoj i Plana gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske, nastavljeno je obavljanje prethodnih radnji koje su preduvjet za izgradnju Centra 
za gospodarenje otpadom te je u 2012. godini izdana lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta za 
izgradnju pristupne ceste za Centar za gospodarenje otpadom. Investicija je iznosila 96.036,48 kuna. 
 

Nakon zamolbe Županije za ubrzanjem postupka uspostave Centra za gospodarenje otpadom, 
u listopadu 2012. godine održan je sastanak Ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost i Grupacije centara za gospodarenje otpadom na kojem su Ministarstvo i Fond izvijestili 
sve nazočne da se ide u izradu Studije predizvodljivosti sustava gospodarenja otpadom i uspostave 
Centra za gospodarenje otpadom za područje pet županija (Sisačko-moslavačka, Brodsko-posavska, 
Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska i Virovitičko-podravska). Iz svega je također razvidno da je 
jedino zaustavljen projekt uspostave Centra za gospodarenje otpadom za istočnu Slavoniju, a što nije 
bio slučaj s drugim županijama. 
 

Dana 6. ožujka 2013. Fond za okoliša i energetsku učinkovitost dostavio je radnu verziju 
Projektnog zadatka za nabavu izrađivača Studije predizvodljivosti sustava gospodarenja otpadom i 
uspostave Centra za gospodarenje otpadom na području pet županija (Sisačko-moslavačka, Brodsko-
posavska, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska i Virovitičko-podravska), a 7. ožujka 2013. 
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  je dostavljeno mišljenje s prijedlozima za izmjenu i 
dopunu Projektnog zadatka. Do 17. lipnja 2013. godine je bio rok za predaju ponuda te je u tijeku 
evaluacija. Nakon odabira izrađivača studije rok izvođenja za istu je 10 mjeseci, iz čega je razvidno da 
su se izgubile još dodatne tri godine za realizaciju ovog projekta. 
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Dana 21. ožujka 2014. Župan dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i prirode pregled 
aktivnosti na realizaciji Centra za gospodarenje otpadom kojom prilikom izražava zabrinutost glede 
realizacije Centra za gospodarenje otpadom i upućuje zamolbu za žurno određivanje sastanka na 
kojemu bi se razmotrila problematika uspostave Centra za gospodarenje otpadom. 
 

Dana 29. travnja 2014. u prostorijama Osječko-baranjske županije Župan je održao sastanak s 
ministrom Ministarstva zaštite okoliša i prirode i direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost na kojemu se govorilo o lokaciji Centra za gospodarenjem otpadom na Orlovnjaku za 
Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku i moguće djelomično za Brodsko-posavsku županiju, ali 
isključivo neslužbeno, a da će službenu informaciju Ministarstvo proslijediti do lipnja 2014. godine. 
 

Skupština Osječko-baranjske županije je na 9. sjednici održanoj 8. srpnja 2014. godine svojim 
Zaključkom povodom razmatranja Izvješća o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek za 2013. godinu izrazila 
nezadovoljstvo glede realizacije projekta Centra za gospodarenje otpadom u zadanim rokovima, jer 
Osječko baranjska županija nije uključena u aktivnosti koje provode Ministarstvo zaštite okoliša i 
prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, što će se u konačnosti posve izvjesno 
odraziti na kvalitetu i pravovremenost realizacije projekta, a za što Županija neće i ne može snositi 
odgovornost. 
 

Nezadovoljni takvim stanjem i odnosom župani Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske 
županije održali su 25. srpnja 2014. godine zajednički sastanak te su o svojim stavovima i zaključcima 
pisano izvijestili Premijera RH, resornog ministra i direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost i zatražili žurno održavanje radnog sastanka sa istima. 
 

Konkretnije aktivnosti od strane resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetske 
učinkovitosti uslijedile su na sastanku 3. rujna 2014. godine, kada je najavljena skora prezentacija 
rezultata Studije predizvodljivosti gospodarenja otpadom 7 županija. 
 

Dana 10. listopada 2014. prezentirani su rezultati predmetne studije te je službeno iznesen stav 
resornog ministarstva i Fonda da je konačna lokacija regionalnog centra istočne Slavonije dosadašnja 
lokacija Antunovac-Orlovnjak te da isti prima otpad s područja županija: cijele Osječko-baranjske i 
Vukovarsko-srijemske te malih rubnih dijelova Brodsko-posavske,Virovitičko-podravske i Požeško-
slavonske. 
 

Utvrđeni regionalni koncept pretpostavlja izgradnju centra za gospodarenje otpadom na 
lokaciji Antunovac-Orlovnjak i izgradnju 8 pretovarnih stanica: 5 u Osječko-baranjskoj županiji (Beli 
Manastir, Donji Miholjac, Našice, Đakovo i Belišće) i 3 u Vukovarsko-srijemskoj županiji (Stari 
Jankovci, Županja i Ilok). Iako je studija pokazala da bi najbolja varijanta uspostave sustava 
gospodarenja otpadom bila - biosušenje + energana na otpad Osijek + odlagalište stabilata, odabrana je 
varijanta - MBO obrada + odlagalište stabilata + zbrinjavanje GIO izvan područja RH. 
 

Dana 30. listopada 2014. započeli su radovi na izgradnja pristupne ceste za centar za 
gospodarenje otpadom "Orlovnjak". 
 

Dana 12. studenog 2014. održan je sastanak u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost gdje su predstavnici Fonda upoznali predstavnike Osječko-baranjske i Vukovarsko-
srijemske županije o daljnjim aktivnostima na realizaciji pripreme projekta izgradnje centra za 
gospodarenjem otpadom. No unatoč svim obećanjima i utvrđenim datumima do 5.12.2014. zaprimili 
smo samo nacrt projektnog zadatka za izradu studije izvodljivosti i potvrdu dolaska na Županijsku 
skupštinu. Sve ostalo samo je obećanje zapisano u zabilješkama sa sastanka održanog 12.11. 2014. 
 

Na Sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije koja je održana 16. 12. 2014. godine 
predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te 
izrađivača Studije predizvodljivosti su i službeno u ovoj županiji prezentirali rezultate izrađene Studije 
predizvodljivosti gospodarenja otpadom na području tzv. Panonske Hrvatske (7 županija). Tom 
prilikom je potvrđeno da je najoptimalnije rješenje regionalni koncept gospodarenja otpadom pri čemu 
je jedan od regionalnih centara i Centar Orlovnjak na području Osječko-baranjske županije. U isto 
vrijeme je na stranicama Ministarstva objavljeno i savjetovanje / javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i 
dopuna Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2007. - 2015. kojim se ovakvo opredjeljenje 
prihvaća. Rasprava je trajala do 5. siječnja 2015. godine. 
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Skupština EKOS-a na sjednici održanoj u prosincu 2014. godine, a zbog očekivanih promjena 
i stvarnih budućih potreba, poduzela je sve aktivnosti i donijela odgovarajuće odluke u pravcu daljnje 
organiziranosti i profesionalizacije rada u EKOS-u (promjena Uprave, usvajanje kadrovskog i 
prijedloga financijskog plana) te su EKOS d.o.o. i stručne službe Osječko-baranjske županije priredile 
i dostavile Vukovarsko-srijemskoj županiji prijedlog Društvenog ugovora kojim se EKOS d.o.o. 
uspostavlja kao regionalno trgovačko društvo. 
 

Tijekom prosinca  2014. i siječnja 2015. održano je i nekoliko radnih sastanaka predstavnika 
EKOS-a d.o.o. Osijek, Eko sustava d.o.o. Vukovar i predstavnika Ministarstva i Fonda na temu 
uspostave sustava gospodarenja otpadom u ovom dijelu Regije. 
 

Kao što je iz prethodnog dijela Izvješća razvidno EKOS d.o.o. je u svemu i u cijelosti redovito 
poštovao sve upute resornih ministarstava i sukladno zakonskim obvezama poduzimao sve radnje i 
aktivnosti u pravcu ostvarivanja cilja radi kojeg je osnovan - uspostava sustava gospodarenja otpadom 
i izgradnja Centra za gospodarenje otpadom u Orlovnjaku bez obzira je li u pitanju bio županijski ili 
regionalni koncept. 
 

Upravo iz tog razloga, a nakon službene prezentacije rezultata izrađene Studije 
predizvodljivosti zbrinjavanja otpada na području tzv. Panonske Hrvatske, Osječko-baranjska županija 
i EKOS d.o.o. svoje su aktivnosti od prosinca 2014. godine usmjerili u pravcu realizacije regionalnog 
koncepta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Projekt bi u nastavku trebao voditi i 
realizirati EKOS d.o.o. organiziran kao regionalno komunalno trgovačko društvo. U tom smislu 
Vukovarsko-srijemska županija je izrazila spremnost da kao novi osnivač pristupi EKOS-u d.o.o., a 
dok se zakonom utvrđena procedura ne provede, međusobne odnose i zajednički nastup, Osječko-
baranjska i Vukovarsko-srijemska županija su uredile u siječnju 2015. godine potpisom Sporazuma o 
načinu izvršavanja zajedničke obveze uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, koji je 
potpisao i EKOS d.o.o.. Sporazumom su između ostaloga utvrdile da za njihove potrebe do uspostave 
regionalnog komunalnog trgovačkog društva sve poslove i aktivnosti oko uspostave cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom u Centru za gospodarenje otpadom Orlovnjak, sukladno važećim propisima i 
planskim dokumentima, vodi EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom. 
 

Osim cijelog područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije sada su u projekt 
Orlovnjak uključeni i rubni dijelovi Požeško-slavonske županije (Općina Čaglin), Brodsko-posavske 
županije (6 općina: Gundinci, Sikirevci, Velika Kopanica, Vrpolje, Donji Andrijevci i Slavonski 
Šamac) i Virovitičko-podravske županije (3 općine: Crnac, Zdenci i Orahovica). 
 

EKOS d.o.o. je s predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tijekom 
siječnja i veljače 2015. godine sačinio i Projektni zadatak te pripremio dokumentaciju za nadmetanje 
za izradu Studije izvodljivosti, što je sljedeći korak u realizaciji projekta RCGO Orlovnjak. Na žalost 
javni natječaj još uvijek nije raspisan jer nisu ostvareni pravni preduvjeti za nastavak aktivnosti. 
Naime, rješenja predložena Studijom predizvodljivosti (regionalni centar za ovaj dio Regije) nisu još 
uvijek potvrđena donošenjem Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2007. - 
2015. godina, mada je javna rasprava/savjetovanje o istom prošlo 5. siječnja 2015. godine te cijeli 
koncept nije još doživio službenu potvrdu kroz važeći planski dokument RH. Ovo je posebno važno iz 
razloga što bi donošenjem tih Izmjena i dopuna trebao biti i potvrđen stav da se cijeli projekt financira 
na slijedeći način: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 100 % financira projektno-
tehničku dokumentaciju, a samo izvođenje radova izgradnje i opremanja Centra za gospodarenje 
otpadom (čime su obuhvaćene i sve pretovarne stanice i vozila za transport ) sufinancirali bi 
kohezijski fondovi EU 70-75%, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 15-20% i 
regionalna/područna i lokalna samouprava 10%. 
 

Zbog naprijed opisane situacije i još uvijek nepostojanja službene potvrde regionalnog 
koncepta gospodarenja otpadom s potrebitim promjenama koje su priređene se zastalo, a samo je s 
danom 28.01.2015. u sudskom registru izvršen upis promjene Uprave (direktor Milan Kamenko 
umjesto dosadašnjih Martina Marolina i Ranka Radunovića). Još jednom je glavni razloga za 
nemogućnost nastavka projekta i planiranih aktivnosti nedorečenost i neodlučnost relevantnih 
čimbenika s nivoa državne vlasti. 



 8

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za projekt EKOS d.o.o. utrošeno je 
7.500,05 kuna. Iznos je utrošen za izvođenje pripremnih radnji na pristupnoj cesti do Centra za 
gospodarenje otpadom. 
 

Proračunom Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za projekt EKOS d.o.o. planiran je 
iznos od 2.600.000,00 kuna za izgradnju priključnih infrastrukturnih vodova za Centar za 
gospodarenje otpadom, redovno financiranje, te za intelektualne i usluge promidžbe i informiranja kao 
što su izrada loga EKOS-a d.o.o., emitiranje emisija i propagandnog materijala i sl. 
 
 
4. LOKACIJA IZGRADNJE 
 

Planom gospodarenja otpadom Osječko-baranjske županije predviđena je mogućnost 
realizacije Županijskog centra za gospodarenje otpadom na lokaciji "Orlovnjak" na području općine 
Antunovac. Prilikom odabira lokacije proveden je detaljan javni uvid te je odabrana navedena 
lokacija, koja bi trebala zadovoljiti buduće potrebe zbrinjavanja otpada za 30 godina. Navedena 
lokacija se nalazi na građevinskom zemljištu u k.o. Orlovnjak kao k.č.br. 245, površine 6.809 m2 i 
k.č.br. 258/1, površine 226.980 m2. Odabrana lokacija nalazi se na nadmorskoj visini od 85 m. 
Smještena je u slabo naseljenom području na oranici udaljeno 7,5 km od naselja Orlovnjak, zatim 3,5 
km od naselja Silaš (Općina Šodolovci), 5,5 km od naselja Tenja (Grad Osijek) ta 11 km od grada 
Osijeka. Lokacija je udaljena 1 km od lokalne ceste Orlovnjak-Tenja L-44113. Autocesta A5 prolazi 
20 km zračne linije od lokacije, a na njezin čvor (Čepin) predviđeno je spajanje postojeće ceste Čepin-
Orlovnjak-Tenja. 
 

Republika Hrvatska je pravo građenja za lokaciju "Orlovnjak" dodijelila Javnoj ustanovi za 
zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije (u nastavku ZOiS) Ugovorom o osnivanju prava 
građenja br. 86/07, a koji je sukladno članku 5. prenesen na Osječko-baranjsku županiju Odlukom 
Upravnog vijeća ZOiS-a na svojoj sjednici od 15. siječnja 2009. godine. S obzirom da nije bilo 
moguće realizirati prijenos Ugovora o osnivanju prava građenja sa ZOiS-a na Osječko-baranjsku 
županiju dopisom od 9. veljače 2009., 1. prosinca 2009. i 9. ožujka 2010. godine Osječko-baranjska 
županija zatražila je od Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, raskid 
Ugovora o osnivanju prava građenja br. 86/07 između Republike Hrvatske i ZOiS-a i zaključenje 
Ugovora o osnivanju prava građenja na lokaciji "Orlovnjak" Općina Antunovac s Osječko-baranjskom 
županijom. Predmetni Ugovor o osnivanju prava građenja br. 86/07 raskinut je Odlukom Povjerenstva 
za imovinu Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 940-06/06-02/903 od 7. srpnja 2010. godine), dok će 
se Ugovor o osnivanju prava građenja između Republike Hrvatske i Osječko-baranjske županije 
zaključiti nakon pravomoćnosti lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom 
Osječko-baranjske županije. 
 
 
5. PODUZETE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA 
 

U realizaciji Projekta najvažnije aktivnosti su bile: 
 

• Osječko-baranjska županija donijela je Plan gospodarenja otpadom na području Županije za 
razdoblje 2007. - 2014. godine ("Županijski glasnik" broj 15/06.). 

• Trgovačko društvo EKOS d.o.o. osnovano je 9. studenoga 2009. godine s temeljnim 
kapitalom od 20.000,00 kuna koji je uplaćen u cijelosti u novcu. 

• Dana 27. veljače 2010. sklopljen je Ugovor o zajedničkom ulaganju u pripremne radove za 
osnivanje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom na području Osječko-baranjske 
županije između Osječko-baranjske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 

• Dana 4. svibnja 2010. doneseni su Plan aktivnosti istražnih radova i izrade projektno-tehničke 
dokumentacije za osnivanje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Osječko-baranjske 
županije, Plan troškova istražnih radova i izrade projektno-tehničke dokumentacije za 
osnivanje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Osječko-baranjske županije, te 
Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na 
području Osječko-baranjske županije. 
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• Dana 8. lipnja 2010. donesena je Odluka o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-
baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 4/10. od 21. lipnja 2010. godine). 

• Dana 30. lipnja 2010. WERKOS d.o.o. Osijek dostavio je Projektni zadatak za izradu 
projektno-tehničke dokumentacije Centar za gospodarenje otpadom u Osječko-baranjskoj 
županiji. 

• Dana 7. srpnja 2010. godine Odlukom Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske, 
KLASA: 940-06/06-02/903 raskinut je Ugovor o osnivanju prava građenja br. 86/07. 

• Dana 8. ožujka 2011. dostavljena je dokumentacija za objavu javnog natječaja Fondu za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

• Dana 26. travnja 2011. zaprimljena je Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog 
uređenja i graditeljstva za zaključenje Sporazuma o ulaganju Fonda u pripremne radove za 
Centar za gospodarenje otpadom na području Osječko-baranjske županije, pretovarne stanice i 
sanacije odlagališta otpada između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i 
Osječko-baranjske županije. 

• Dana 3. svibnja 2011. Župan je u ime Osječko-baranjske županije sklopio Sporazum o 
ulaganju Fonda u pripremne radove za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom 
"Orlovnjak", pretovarne stanice i sanacije odlagališta otpada s Fondom za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost, kojim je Sporazumom stavljan van snage Ugovor o zajedničkom 
ulaganju u pripremne radove za osnivanje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom 
Osječko-baranjske županije sklopljen s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

• Dana 12. srpnja 2011. Župan je dao je suglasnost na dokumentaciju za nadmetanje za 
izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Osječko-baranjskoj županiji. 

• U razdoblju od srpnja do rujna 2011. godine jedinice lokalne samouprave dostavile su svoja 
očitovanja na prijedlog Plana sanacije odlagališta na području Osječko-baranjske županije s 
prijedlozima za daljnje odlaganje otpada do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom. 

• Dana 5. prosinca 2011. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopio je sa 
Zajednicom ponuditelja (IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Brodarski institut d.o.o. i Hidroing 
d.o.o.) Ugovor o izradi projektno-tehničke dokumentacije za Županijski centar za 
gospodarenje otpadom "Orlovnjak", Općina Antunovac u Osječko-baranjskoj županiji. 

• Dana 28. veljače 2012. zaprimljen je dopis Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
o stavljanju u mirovanje postupka izrade projektno-tehničke dokumentacije do donošenja nove 
Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, a sukladno njoj i Plana gospodarenja 
otpadom Republike Hrvatske. 

• Dana 28. veljače 2012. zaprimljen je dopis JU Zavoda za prostorno uređenje Osječko-
baranjske županije o dostavi podataka o praćenju provedbe Prostornog plana Osječko-
baranjske županije Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. 

• Dana 31. svibnja 2012. ishođena je lokacijska dozvola za izgradnju pristupne ceste za Centar 
za gospodarenje otpadom. 

• Dana 3. rujna 2012. Župan se obratio Ministarstvu zaštite okoliša i prirode sa zamolbom za 
ubrzanjem postupka uspostave regionalnog centra za gospodarenje otpadom. 

• Dana 2. studenoga 2012. ishođena je potvrda glavnog projekta za izgradnju pristupne ceste za 
Centar za gospodarenje otpadom. 

• Dana 6. ožujka 2013. Fond za okoliša i energetsku učinkovitost dostavio je radnu verziju 
Projektnog zadatka za nabavu izrađivača Studije predizvodljivosti sustava gospodarenja 
otpadom i uspostave CGO na području pet županija (Sisačko-moslavačka, Brodsko-posavska, 
Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska i Virovitičko-podravska). 

• Dana 7. ožujka 2013. Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je dostavljeno 
mišljenje s prijedlozima za izmjenu i dopunu Projektnog zadatka. 

• Dana 13. ožujka 2013. Župan donosi Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o 
sporazumnom raskidu Ugovora o izradi projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske 
dozvole za izgradnju priključnih infrastrukturnih vodova za Centar za gospodarenje otpadom 
"Orlovnjak". 

• Dana 27. lipnja 2013. Župan donosi Zaključak o problematici uspostave sustava gospodarenja 
otpadom na području Osječko-baranjske županije. 
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Aktivnosti poduzete tijekom izvještajnog razdoblja: 
 
• Dana 21. ožujka 2014. Župan dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i prirode pregled 

aktivnosti na realizaciji Centra za gospodarenje otpadom kojom prilikom izražava zabrinutost 
glede realizacije Centra za gospodarenje otpadom i upućuje zamolbu za žurno određivanje 
sastanka na kojem bi se razmotrila problematika uspostave Centra za gospodarenje otpadom. 

• Dana 29. travnja 2014. u prostorijama Osječko-baranjske županije Župan je održao sastanak s 
ministrom Ministarstva zaštite okoliša i prirode i direktorom Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost na kojemu se govorilo o lokaciji Centra za gospodarenjem otpadom 
na Orlovnjaku za Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku i moguće djelomično za 
Brodsko-posavsku županiju, ali isključivo neslužbeno, a da će službenu informaciju 
Ministarstvo proslijediti do lipnja 2014. godine. 

• Dana 8. srpnja 2014. Skupština Osječko-baranjske županije je na 9. sjednici godine svojim 
Zaključkom povodom razmatranja Izvješća o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek za 2013. godinu 
izrazila nezadovoljstvo glede realizacije projekta Centra za gospodarenje otpadom u zadanim 
rokovima, jer Osječko baranjska županija nije uključena u aktivnosti koje  provode 
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, što će 
se u konačnosti posve izvjesno odraziti na kvalitetu i pravovremenost realizacije projekta, a za 
što Županija neće i ne može snositi odgovornost. 

• Dana 25. srpnja 2014. održan zajednički sastanak župana Vukovarsko-srijemske i Osječko-
baranjske županije na kojem su izrazili svoje nezadovoljstvo takvim stanjem i odnosom te su o 
svojim stavovima i zaključcima pisano izvijestili Premijera RH, resornog ministra i direktora 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i zatražili žurno održavanje radnog sastanka 
sa istima. 

• Dana 3. rujna 2014. na održanom sastanku usljedile su konkretnije aktivnosti od strane 
resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,  kada je najavljena 
skora prezentacija rezultata Studije predizvodljivosti gospodarenja otpadom 7 županija. 

• Dana 10. listopada 2014. prezentirani rezultati predmetne studije te je službeno iznesen stav 
resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da je konačna 
lokacija regionalnog centra istočne Slavonije dosadašnja lokacija Antunovac-Orlovnjak te da 
isti prima otpad s područja županija: cijele Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske te 
malih rubnih dijelova Brodsko-posavske,Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske. 

• Dana 30. listopada 2014. započeli su radovi na izgradnja pristupne ceste za Centar za 
gospodarenje otpadom "Orlovnjak" 

• Dana 12. studenog 2014. održan je sastanak u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost gdje su predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upoznali 
predstavnike Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije o daljnjim aktivnostima na 
realizaciji pripreme projekta izgradnje Centra za gospodarenjem otpadom. No unatoč svim 
obećanjima i utvrđenim datumima do 5. 12. 2014. zaprimili smo samo nacrt projektnog 
zadatka za izradu studije izvodljivosti i potvrdu dolaska na Županijsku skupštinu. 

• Dana 09. 12. 2014. godine - u Osječko-baranjskoj županiji održan zajednički sastanak župana 
Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije sa suradnicima u svezi sa utvrđivanjem 
smjernica za daljnju zajedničku realizaciju projekta izgradnje RCGO Orlovnjak, 

• Dana 10. 12. 2014. upućen dopis Ministru i Direktoru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost u svezi sa potpisom sporazuma o ovlaštenju EKOS-a kao krajnjeg korisnika 
sredstava i nositelja projekta. 

• Dana 16. 12. 2014. godine - Sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj su 
predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost te izrađivači Studije predizvodljivosti službeno u ovoj županiji prezentirali 
rezultate izrađene Studije predizvodljivosti gospodarenja otpadom na području tzv. Panonske 
Hrvatske (7 županija). 

• 23. 12. 2014. - 12. 01. 2015. očitovanja Ministra i Direktora Fonda na upit župana od 10. 12. 
2014. godine. 
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• Dana 13.01.2015. u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održan sastanak radnog 
tima (EKOS, EKO-SUSTAV, Ministarstvo, Fond) na temu projektni zadatak, revidiranje 
statusa projekta i uspostava regionalne tvrtke. 

• Dana 16.01.2015. potpisan Sporazum o načinu izvršenja zajedničke obveze uspostave 
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska 
županija i EKOS). 

• Dana 16.01.2015. u Vukovaru održan zajednički sastanak župana Osječko-baranjske i 
Vukovarsko-srijemske županije sa suradnicima u svezi s mogućim sadržajem društvenog 
ugovora kojim Vukovarsko-srijemska županija pristupa kao novi osnivač EKOS-a d.o. o. kao 
regionalne komunalne tvrtke (ostavljen radni prijedlog Osječko-baranjske županije), 

• Dana 20.01.2015. u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održan sastanak radnog 
tima (EKOS, EKO-SUSTAV, Ministarstvo, Fond) na temu projektni zadatak, revidiranje 
statusa projekta i uspostava regionalne tvrtke. 

• Dana 06.02.2015. zaprimljeno očitovanje Vukovarsko-srijemske županije na dostavljeni radni 
prijedlog teksta društvenog ugovora koji je pripremio EKOS d.o.o. 

• Dana 11.02.2015. u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održan sastanak radnog 
tima (EKOS, EKO-SUSTAV, Ministarstvo, Fond) na temu projektni zadatak, revidiranje 
statusa projekta. 

• Dana 16.02.2015. župan dostavio očitovanje županu Vukovarsko-srijemske županije povodom 
primjedbi na predloženi tekst društvenog ugovora. 

• Dana 20.02.2015. Fondu dostavljena konačna verzija Projektnog zadatka za izradu Studije 
izvodljivosti za uspostavu sustava gospodarenja otpadom u RCGO Orlovnjak, kao i konačna 
tabela Revidiranje statusa projekta RCGO Orlovnjak. 

• Dana 24. 02.2015. upućeni dopisi HEP-u i Vodovodu-Osijek o mogućnostima, uvjetima i 
troškovima izgradnje i priključenja na infrastrukturnu mrežu (odgovori stigli). 

• Dana 4. 03.2015. održan sastanak/koordinacija župana i gradonačelnika i načelnika jedinica 
lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije na kojem su upoznati sa 
rezultatima Studije predizvodljivosti, trenutnom statusu projekta i planiranim aktivnostima u 
narednom razdoblju. 

• Dana 5/6.03.2015. sastanak Grupacije centara za gospodarenja otpadom u Koprivnici na temu 
problema u funkcioniranju županijskih i regionalnih komunalnih tvrtki i izgradnje centara za 
gospodarenje otpadom. 

• Dana 10.03.2015. upućene zamolbe/zahtjevi za izmjene Prostornog plana Antunovac i 
Prostornog plana Osječko-baranjske županije u smislu upisa pored županijskog i regionalnog 
centra. 

• Dana 12.03.2015. u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održan sastanak radnog 
tima (EKOS, EKO-SUSTAV, Ministarstvo, Fond) na temu projektni zadatak, revidiranje 
statusa projekta i nova saznanja u svezi sa uspostavom cjelovitog sustava gospodarenja 
otpadom. 

• Dana 26.03.2015. otpočele aktivnosti s jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-
baranjske županije oko osiguravanja zemljišta/lokacija za pretovarne stanice, 

• Dana 27.03.2015. izrađen tekst Dokumentacije za nadmetanje. 
• Dana 30.03.2015. obzirom da nisu usvojene Izmjene i dopune PGO RH, upućen dopis s 

upitom Ministru i Direktoru Fonda u svezi s nastavkom projekta. 
 
 
6. PLAN AKTIVNOSTI U 2015. GODINI 
 

Sve aktivnosti koje bi tijekom 2015. godine EKOS trebao poduzeti mogu se svrstati u 
nekoliko cjelina: 
 

a) Realizacija projekta RCGO Orlovnjak: 
 

- potpisivanje ugovora/sporazuma s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o 
financiranju izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju Centra i njegovih sastavnica, 

- raspisivanje javnog natječaja za izradu Studije izvodljivosti za projekt Regionalni centar za 
gospodarenje otpadom "Orlovnjak", 



 12

- pripreme dokumentacije za potrebe izrade drugih studija i elaborata (PUO, SPUO i sl.), 
- kontinuirana suradnja i dogovori s jedinicama lokalne samouprave o zajedničkim aktivnostima, 

obilazak svih jedinica lokalne samouprave, potpisivanje aneksa i sporazuma o dopremi ostatnog 
otpada na RCGO Orlovnjak, obilazak jedinica lokalne samouprave, 

- raspisivanje javnog natječaja za izradu studije utjecaja na okoliš, izradu idejnog projekta i 
ishođenje lokacijske dozvole 

 
b) Odnosi s javnošću: 
 
- uređivanje i otvaranje web stranice EKOS-a d.o.o., 
- tiskanje i distribucija promotivnog letka o načelima i pravilima gospodarenja otpadom, obvezi 

selekcije otpada i uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, 
- informiranje putem sredstava javnog informiranja o svim relevantnim događanjima u svezi s 

uspostavom sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj i Osječko-baranjskoj i 
izgradnjom RCGO Orlovnjak 

 
c) Uspostavljanje EKOS-a kao regionalnog trgovačkog društva: 
 
- nastavak dogovora sa Vukovarsko-srijemskom županijom, usvajanje teksta Odluke o pristupanju 

Vukovarsko-srijemske županije kao novog osnivača EKOS-a i potpisivanje Društvenog ugovora 
(Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije), 

- sastanak i dogovor župana svih 5 županija koje su u prostornom obuhvatu RCGO Orlovnjak 
 
d) Osiguravanje infrastrukture i zemljišta za potrebe Centra: 
 
- nastavak aktivnosti oko utvrđivanja uvjeta, mogućnosti, načina priključivanja kao troškova 

osiguravanja komunalne infrastrukture (električna energija, voda, DTK mreža), 
- raspisivanje natječaja za izgradnju pristupne ceste do RCGO Orlovnjak 
 
e) Ostale aktivnosti EKOS-a: 
 
• Organizirati najmanje 2 Skupštine EKOS-a, 
• Usvajanje Financijskog plana - plan prihoda i rashoda, 
• Usvajanje Plana nabave. 
 
 
7. ZAKLJUČAK 
 

I nakon pune tri godine od dana kada je projekt (po nalogu resornog ministarstva) stavljen u 
mirovanje jednostranom odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost još uvijek nema 
jasnog i konkretnog stava državne vlasti o rješenju problematike gospodarenja otpadom i sudbini ovog 
dijela Hrvatske tako da sav dosadašnji trud i uložena novčana sredstva Osječko-baranjske županije 
ostaju bez ozbiljnijih rezultata. 
 

Tvrtka EKOS d.o.o. je u svemu i u cijelosti redovito poštivala sve upute resornih ministarstava 
i sukladno zakonskim obvezama poduzimala sve radnje i aktivnosti u pravcu ostvarivanja cilja radi 
kojeg je osnovan - uspostava sustava gospodarenja otpadom i izgradnja Centra u Orlovnjaku bez 
obzira je li u pitanju bio županijski ili regionalni koncept. 
 
 

S obzirom na važnost projekta uspostave sustava za gospodarenje otpadom za Republiku 
Hrvatsku i županije, potrebno je da se aktivnosti intenziviraju, ali i pored toga teško je vjerovati da će 
se nacionalni ciljevi na vrijeme ispuniti. Obzirom na optimalne rokove u kojima je moguće obaviti sve 
potrebite predradnje i izgradnju Centra sa svim njegovim sastavnicama (minimalno 48 mjeseci) te 
njegova probnog rada, razvidno je da RCGO Orlovnjak ne može započeti s radom u punom pogonu do 
početka 2020. godine što je kašnjenje za više od godinu dana u odnosu na rok i obvezu preuzetu 
pristupnim ugovorom RH i EU. 
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Sukladno navedenom tvrtka EKOS d.o.o. i Župan Osječko-baranjske županije, zabrinuti zbog 
trenutnog stanja i odnosa prema ovom dijelu Hrvatske, ponovno su koncem ožujka dopisom ministru i 
direktoru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izrazili svoje nezadovoljstvo i bojazan da 
se preuzeti rok izgradnje RCGO Orlovnjak i uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom ne 
može održati, te da sukladno tome ne mogu snositi odgovornost koje proizlaze iz Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom RH. 
 

Pored ove, naša je zabrinutost okrenuta onom stvarnom, alarmantnom stanju na terenu: sve 
bržem popunjavanju odlagališnih kapaciteta. 
 
 


