
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

S A D R Ž A J

Službeni vjesnik
Godina XXI I

DODATAK

1. Odluka o povjeravanju poslova javne 
usluge prikupljanja miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada  2

2.	 Odluku	o	produženju	povjeravanju	poslova	
javne usluge prikupljanja miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada do 
sklapanja novog ugovora 2

Špišić Bukovica,  22. siječnja 2016. godine          Broj 1/16
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Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom (“Narodne 
novine”, broj: 94/13), te članka 31. Statuta 
Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” 
Općine Špišić Bukovica broj 2/13) Općinsko 
vijeće Općine Špišić Bukovica na 31. sjednici 
21.01.2016. godine donosi

ODLUKA
o povjeravanju poslova javne usluge 

prikupljanja miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada 

Članak 1.

Trgovačko društvo “Flora Vtc“ d.o.o. iz 
Virovitice, Vukovarska cesta 5, obavlja poslove 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 2.

Tvrtka “Flora Vtc” d.o.o. do sada je 
obavlja poslova prikupljanja miješanog 
komunalnogotpada i biorazgradivog otpada na 
području Općine Špišić Bukovica.

Članak 3.

Grad Virovitica je 100%-tni vlasnik 
komunalne tvrtke “Flora Vtc” d.o.o. koja obavlja 
poslove prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 
području Općine Špišić Bukovica.

Odobrava se komunalnoj tvrtki “Flora Vtc” 
d.o.o. obavljanje poslova prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na 
području Općine Špišić Bukovica.

Članak 4.

Prava i obveze vezano za prikupljanje 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada između komunalne 
tvrtke “Flora Vtc” d.o.o. i općine regulirati će se 
ugovorima.

Klasa: 351-01/15-01/14
Urbroj: 2189/06-02-16-6
Špišić Bukovica, 21.01.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom (“Narodne 
novine“, broj: 94/13), te članka 31. Statuta 
Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” 
Općine Špišić Bukovica broj 2/13) Općinsko 
vijeće Općine Špišić Bukovica na 31. sjednici 
21.01.2016. godine donosi

ODLUKU
o produženju povjeravanju poslova 

javne usluge prikupljanja miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada do 

sklapanja novog ugovora

Članak 1.

Trgovačko društvo “Flora Vtc” d.o.o. iz 
Virovitice, Vukovarska cesta 5, obavlja poslove 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 2.

Tvrtka “Flora Vtc” d.o.o. do sada je obavlja 
poslova prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog otpada na području 
Općine Špišić Bukovica do 31.12.2015. godine 
kada je predmetni ugovor istekao.

Članak 3.

Grad Virovitica je 100%-tni vlasnik 
komunalne tvrtke “Flora Vtc” d.o.o. koja obavlja 
poslove prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 
području Općine Špišić Bukovica.
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Odobrava se komunalnoj tvrtki “Flora Vtc“ 

d.o.o. obavljanje poslova prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na 
području Općine Špišić Bukovica do sklapanja 
novog ugovora.

Članak 4.

Prava i obveze vezano za prikupljanje 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada između komunalne tvrtke 
“Flora Vtc” d.o.o. i općine regulirati će se 
ugovorima.

Klasa: 351-01/15-01/14
Urbroj: 2189/06-02-16-5
Špišić Bukovica, 21.01.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović

Jedinica lokalne samouprave koja 
nije u mogućnosti samostalno osigurati 
obavljanje komunalne djelatnosti, odlukom 
svog predstavničkog tijela obavljanje svojih 
poslova može povjeriti drugoj jedinici lokalne 
samouprave na području iste ili druge županije 
na temelju pisanog ugovora. Kako Općina Špišić 
Bukovica u svojem vlasništvu nema komunalno 
poduzeće za obavljanje komunalne djelatnosti 
, a komunalna poduzeća koja su u vlasništvu 
jedinica lokalne samouprave ne mogu obavljati 
komunalne djelatnosti temeljem  koncesijskih 
ugovora, jedna od mogućnosti su da se sklopi 
pisani ugovor sa gradom Virovitica o obavljanju 
komunalne djelatnosti pod istim uvjetima koji 
su propisani i u ugovoru o koncesiji u obavljanju 
odvozu komunalnog otpada. Na taj način bi 
se ovom Odlukom omogućilo obavljanje ovih 
poslova poduzeću koje već te poslove obavlja i 
tako ne bi došlo do praznog prostora u obavljanju 
tih poslova. Inače dužnost je napomenuti 
da Općina može raspisati javni natječaj za 
obavljanje komunalne djelatnosti i povjeriti 
poslove drugim fizičkim i pravnim osobama koje 
imaju registriranu takovu djelatnost.
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Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Suzana Posavac

Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica


