
Temeljem članka 30. točka 13. 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.), Skupština Osječko-baranjske 
županije donijela je na 9. sjednici 8. srpnja 2014. godine 
 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća 
o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek 

za 2013. godinu 
 
 
 

I. 
 

Skupština prihvaća Izvješće o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek za 2013. godinu pripremljeno u 
EKOS d.o.o. Osijek. 
 
 

II. 
 

Skupština konstatira da su propisima i državnim planskim dokumentima, sukladno pravnoj 
stečevini Europske unije, utvrđeni krajnji rokovi za uspostavu sustava gospodarenja otpadom te 
ukazuje na pravne i financijske posljedice neizvršenja ove obveze u zadanim rokovima. 
 

Skupština podsjeća da je 2006. godine donijela Plan gospodarenja otpadom na području 
Županije za razdoblje 2007. - 2014. godine, a 2009. godine donijela Odluku o osnivanju trgovačkog 
društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom s ciljem uspostave sustava gospodarenja otpadom na 
području Osječko-baranjske županije. U pripremi je sa svim jedinicama lokalne samouprave zaključen 
sporazum o zbrinjavanju otpada u Centru za gospodarenje otpadom koji će Županija izgraditi.  
 

Županija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaključili su 2010. godine Ugovor 
o zajedničkom ulaganju u pripremne radove za osnivanje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom 
na području Osječko-baranjske županije koji je na zahtjev Fonda 2011. godine zamijenjen 
Sporazumom o ulaganju Fonda u pripremne radove za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom 
"Orlovnjak", pretovarne stanice i sanacije odlagališta otpada. No, početkom 2012. godine, 
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode obustavilo je sve aktivnosti na ugovaranju i izradi projektne 
dokumentacije i provedbi istražnih radova, najavivši redefiniranje koncepata županijskih centara. 
 

Tvrtka EKOS d.o.o. i Osječko-baranjska županija su u proteklom razdoblju u postupku 
uspostave sustava za gospodarenje otpadom na području Osječko-baranjske županije izvršile sve svoje 
obveze u svezi realizacije uspostave županijskog centra za gospodarenje otpadom u zadanim 
rokovima. No, nedovršeni postupak utvrđivanja koncepta županijskog ili regionalnog centra i njegove 
lokacije od strane nadležnih državnih tijela, a slijedom toga i zaustavljanje izrade potrebne projektne 
dokumentacije dovodi u pitanje mogućnost uspostave Centra do 2018. godine. 
 

Slijedom predočenog, Skupština upozorava da Županija ne može snositi financijske posljedice 
ni bilo kakovu odgovornost koje proizlaze iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom, osobito 
imajući u vidu sve brže popunjavanje odlagališnih kapaciteta. 
 
 



III. 
 

Ukazujući na financijske, okolišne i gospodarske posljedice neispunjavanja propisanih rokova 
Skupština poziva nadležna državna tijela da ubrzavanjem aktivnosti osiguraju pretpostavke i uvjete da 
županije ove regije otpočnu sa konkretnim aktivnostima u pravcu uspostave Centra i planiranog 
sustava gospodarenja otpadom. 
 

Skupština zadužuje Župana da sa ovim Zaključkom upozna predsjednika Vlade Republike 
Hrvatske, ministra zaštite okoliša i prirode i direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 
 
 

IV. 
 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 024-02/14-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
Osijek, 8. srpnja 2014. 
 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 Antun Kapraljević, v.r. 
 
 


