REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 351-01/17-01/32
URBROJ: 2103/01-01-17-3
Bjelovar, 19. listopada 2017.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta Sporazuma o
međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o utvrđivanju teksta
Sporazuma o međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava i u povodu toga
donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Utvrđuje se Prijedlog odluke o utvrđivanju teksta Sporazuma o međusobnoj
suradnji i prijenosu investitorskih prava kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću
na razmatranje i donošenje.
Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će
pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Ivica
Markovinović.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
uređenje prostora
KLASA: 351-01/17-01/32
URBROJ: 2103/01-06/1-17-1
Bjelovar, 18. listopada 2017.
GRADONAČELNIK
Dario Hrebak
PREDMET: Odluka o utvrđivanju teksta Sporazuma o međusobnoj suradnji
Grada Bjelovara i Općine Veliko Trojstvo
- sanacija odlagališta otpada „Grginac“
Grad Bjelovar obveznik je sanacije odlagališta otpada „Grginac“ čija se
lokacija nalazi na području Općine Veliko Trojstvo. Kako bi se sanacija predmetnog
odlagališta mogla izvršiti EU sredstvima potrebno je da Grad Bjelovar sklopi Sporazum
s Općinom Veliko Trojstvo koja je prihvatljiv prijavitelj za Poziv na dostavu projektnih
prijedloga – otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva Sanacija i zatvaranje
odlagališta neopasnog otpada (KK.06.3.04).
U privitku dostavljamo Nacrt Odluke o utvrđivanju teksta Sporazuma o
međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava i obrazloženje koje sadrži detaljne
razloge sklapanja navedenog Sporazuma.
Predlažemo da dostavljene materijale razmotrite, da Nacrt Odluke o
utvrđivanju teksta Sporazuma o međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih
prava i tekst Sporazuma prihvatite u predloženom tekstu, te da Nacrt navedene
Odluke proslijedite Gradskom vijeću na odlučivanje.

PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

- Nacrt Na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni
glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/13) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na _____ sjednici
održanoj dana _________ 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju teksta Sporazuma o međusobnoj suradnji i prijenosu
investitorskih prava
Članak 1.
Utvrđuje se tekst Sporazuma o međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih
prava između Grada Bjelovara i Općine Veliko Trojstvo u svrhu prijave odlagališta
otpada „Grginac“ na Poziv na dostavu projektnih prijedloga – otvoreni postupak u
modalitetu trajnog poziva Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada
(Referentni broj: KK.06.3.1.04).
Članak 2.
Ukupna procijenjena vrijednost projekta sanacije iz stavka 1. ovog članka iznosi
8.666.448,41 kuna s PDV-om (prema troškovniku Izvedbenog projekta sanacije
odlagališta otpada „Grginac“ te ponuda stručnog nadzora i usluge koordinatora na
radu).
Članak 3.
Za ispunjenje obveze sanacije odlagališta otpada „Grginac“ Grad Bjelovar i
Općina Veliko Trojstvo, sklopit će Sporazum.
Tekst Sporazuma, sastavni je dio ove Odluke.
Članak 4.
Ovom Odlukom ovlašćuje se gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak da
potpiše s Općinom Veliko Trojstvo predmetni Sporazum.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom
glasniku Grada Bjelovara“.

KLASA: 351-01/17-01/32
URBROJ: 2103/01-02-17-2
Bjelovar, __listopada 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ. bacc. oec.

Temeljem Odluke Gradskog Vijeća Grada Bjelovara (KLASA:__ , URBROJ:__ od
___godine.)
GRAD BJELOVAR, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, OIB: 18970641692, kojeg
zastupa gradonačelnik Dario Hrebak
i
OPĆINA VELIKO TROJSTVO, Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, OIB: 85823514889,
koju zastupa načelnik Ivan Kovačić, dr.vet.med
sklopili su

SPORAZUM O MEĐUSOBNOJ SURADNJI I PRIJENOSU
INVESTITORSKIH PRAVA
Članak 1.
Ovim Sporazumom uređuje se suradnja između Grada Bjelovara i Općine Veliko
Trojstvo radi osiguranja financijskih sredstava i provedbe projekta sanacije odlagališta
otpada „Grginac“ na području Općine Veliko Trojstvo sukladno Građevinskoj dozvoli
izdane od Bjelovarsko – bilogorske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo, promet,
prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Odsjeka za graditeljstvo i prostorno
uređenje Klasa: UP/I-361-03/17-01/000144, Urbroj: 2103/01-03-17-0004 od 10.
kolovoza 2017. godine, pravomoćna i izvršna s danom 14. kolovoza 2017. godine
budući da se predmetno odlagalište nalazi na području Općine Veliko Trojstvo te je
ista jedina ovlaštena podnositi prijave na za to predviđene javne natječaje i pozive Eu
fondova.
Članak 2.
Grad Bjelovar prenosi, a Općina Veliko Trojstvo na sebe preuzima temeljem odredbi
članka 127. Zakona o gradnji („Narodne novine“ 153/13 i 20/17) investitorska prava i
obveze Grada Bjelovara sukladno Građevinskoj dozvoli Bjelovarsko – bilogorske
županije, Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu
infrastrukturu, Odsjeka za graditeljstvo i prostorno uređenje Klasa: UP/I-361-03/1701/000144, Urbroj: 2103/01-03-17-0004 od 10. kolovoza 2017. godine.
Općina Veliko Trojstvo obvezuje se u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog
sporazuma od nadležnog tijela graditeljstva zatražiti izmjenu građevinske dozvole iz
stavka 1. ovog članka u vezi s promjenom imena investitora.
Članak 3.
Općina Veliko Trojstvo na sebe preuzima obvezu prijave projektnog prijedloga sanacije
odlagališta otpada „Grginac“ sukladno uputama za prijavitelje na Poziv na dostavu
projektnih prijedloga – otvoren postupak u modalitetu trajnog poziva Sanacija i
zatvaranje odlagališta neopasnog otpada (KK.06.3.1.04) kojim se ostvaruje iznos
bespovratnih sredstava u postotnom iznosu od 85% za sanaciju navedenog
odlagališta, a sve s obzirom na činjenicu da se planirano odlagalište nalazi na području
Općine Veliko Trojstvo te je ista jedina ovlaštena podnijeti prijavu na predmetni Poziv,
kako je opisano u članku 1. ovog sporazuma.
Za potrebe ispunjenja obveze iz stavka 1. ovog članka, Grad Bjelovara obvezuje se
Općini Veliko Trojstvo, odmah po potpisu ovog sporazuma, dostaviti svu projektnu i

drugu dokumentaciju potrebnu za prijavu na predmetni poziv, kao i osigurati drugi
potporu sukladno tekstu ovog sporazuma.
Članak 4.
Grad Bjelovar osigurat će iz vlastitih izvora sredstava financiranja razliku između
iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projekta te maksimalnog iznosa bespovratnih
sredstava koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka u okviru Poziva
na dostavu projektnih prijedloga – otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva
Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada (KK.06.3.1.04) te neprihvatljivih
projektnih troškova za projektni prijedlog sanacije odlagališta otpada „Grginac“ u
postotnom iznosu od 5%.
Članak 5.
Općina Veliko Trojstvo postotni iznos od preostalih 10% potraživati će od Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sukladno Odluci o sudjelovanju Fonda u
sufinanciranju EU projekata sanacija odlagališta otpada na području Republike
Hrvatske (KLASA: 024-04/17-03/8, URBROJ: 563-01/1-17-2 od 5. srpnja 2017.
godine).
Potpisom ovog sporazuma Općina Veliko Trojstvo pristaje da Grad Bjelovar izravno
od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno Odluci o sudjelovanju
Fonda u sufinanciranju EU projekata sanacija odlagališta otpada na području
Republike Hrvatske (KLASA: 024-04/17-03/8, URBROJ: 563-01/1-17-2 od 5. srpnja
2017. godine), zatraži prijenos sredstava iz stavka 1. ovog članka na svoje ime i u
svoju korist, a Općina Veliko Trojstvo obvezuje se na isto pristati i prema potrebi Gradu
Bjelovaru dostaviti svu potrebnu dokumentaciju radi prijenosa sredstava izravno Gradu
Bjelovaru.
Grad Bjelovar doznačit će temeljem posebnog Ugovora o pozajmici proračunska
sredstva Općini Veliko Trojstvo u slučaju da Općina nema vlastitih sredstava za
financiranje projekta sanacije odlagališta otpada „Grginac“, a ista može tek naknadno
dobiti od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem Zahtjeva za
nadoknadu sredstava.
Članak 6.
Grad Bjelovar obvezuje se odmah po zaključenju ovog sporazuma osigurati svu
potrebnu logističku potporu koja je nužna radi provedbe postupka natječaja, uključujući
izradu potrebne natječajne dokumentaciju, kao i posebnog predstavnik - stručnu osobu
s potrebnim certifikatima za provedbu natječajnog postupka.
Gradonačelnik Grada Bjelovara imenovat će predstavnika Grada Bjelovara koji će
sudjelovati u aktivnostima javne nabave, provedbe, monitoringa i ostalim aktivnostima
vezanim uz sanaciju odlagališta otpada „Grginac“.
Članak 7.
Sva davanja prema državnom proračunu, kao i proračunu jedinice lokalne samouprave
sukladno općim i posebnim aktima jedinice lokalne samouprave obveza su Grada
Bjelovara kao investitora iz pravomoćne i izvršne Građevinske dozvole navedene u
članku 1. ovog sporazuma.

Članak 8.
Ovaj Sporazum sklapa se na određeno vrijeme, do završetka obavljanja predmetnih
aktivnosti sanacije odlagališta „Grginac“.
Članak 9.
Sporazume strane suglasno utvrđuju da će sve eventualne izmjene i dopune ovog
Sporazuma sklapati u pisanom obliku.
Članak 10.
Sporazume strane suglasne su da će sve eventualne nesporazume rješavati mirnim
putem.
U slučaju spora nadležan je stvarno nadležan sud u Bjelovaru.
Članak 11.
Ovaj Sporazum sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku potpisnicu
Sporazuma.
Ovaj Sporazum o suradnji stupa na snagu i primjenjuje se danom potpisa obiju
sporazumnih strana.
U Bjelovaru, ______. godine.
KLASA:
URBROJ:

GRAD BJELOVAR
GRADONAČENIK
________________________
Dario Hrebak

OPĆINA VELIKO TROJSTVO
NAČELNIK
_____________________
Ivan Kovačić, dr.vet.med.

O B R A Z L O Ž E NJ E
Odlagalište otpada „Grginac“ službeno je odlagalište bivše Općine Bjelovar.
Lokacija predmetnog odlagališta nalazi se na području Općine Veliko Trojstvo.
Općina Bjelovar je od 1970. do 1990. godine preko druge ovlaštene pravne
osobe - ustanove za komunalne poslove Općine Bjelovar – „Čistoća“ koja je 1980.
postala RO „Komunalac“ – Bjelovara, današnji Komunalac d.o.o. Bjelovar vršila dovoz
otpada na predmetno odlagalište.
Odlagalište otpada „Grginac“ upisno je u Centralni sustav upravljanja
informacijama o odlagalištima Hrvatske agencije za okoliš i prirodu kao službeno
zatvoreno odlagalište.
Grad Bjelovar je u svrhu sanacije predmetnog odlagališta izradio projektnu
dokumentaciju sve do Izvedbenog projekta sanacije odlagališta otpada „Grginac“ te
ishodio u kolovozu 2017. godine građevinsku dozvolu.
Odloženi komunalni otpad Općine Bjelovar na navedeno odlagalište smatra se
onečišćenjem okoliša čije moguće negativne učinke na okoliš treba spriječiti sanacijom
istog.
Člankom 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj
94/2013 i 73/2017) propisano je „načelo onečišćivač plaća“ – proizvođač otpada,
prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera
gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog
štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad, također, člankom 37.
navedenog Zakona propisano je da sanaciju okoliša na lokaciji onečišćenoj otpadom
utvrđenim Planom gospodarenja otpadom osigurava onečišćivač. Nadalje, Plan
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.- 2022. godine definira
jedinice lokalne samouprave kao nositelje Mjere 4.2. Sanacija odlagališta neopasnog
otpada u svrhu ostvarivanja Cilja 4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom.
Kako je za sufinanciranje sanacije predmetnog odlagališta pomoću sredstava iz
fondova EU prihvatljiv prijavitelj jedinica lokalne samouprave na čijem se području
nalazi odlagalište, Općina Veliko Trojstvo, a stvarni obveznik sanacije odlagališta je
Grad Bjelovar, isti je dužan financijski sudjelovati u njenoj sanaciji.
Ukupna vrijednost projekta sanacije iznosi 8.666.448,41 kuna s PDV-om
(prema troškovniku Izvedbenog projekta sanacije odlagališta otpada „Grginac“ te
ponuda stručnog nadzora i usluge koordinatora na radu).
Sredstva u visini od 85% za sanaciju predmetnog odlagališta potraživat će
Općina Veliko Trojstvo prijavom na Poziv na dostavu projektnih prijedloga – otvoreni
postupak u modalitetu trajnog poziva Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog
otpada (Referentni broj: KK.06.3.1.04). Iznos od 10% Općina Veliko Trojstvo potraživat
će od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sukladno Odluci o
sudjelovanju Fonda u sufinanciranju EU projekata sanacija odlagališta otpada na
području Republike Hrvatske (KLASA: 024-04/17-03/8, URBROJ: 563-01/1-17-2 od 5.

srpnja 2017. godine). Preostalih 5% iznosa osigurat će Grad Bjelovar kao
obveznik sanacije navedenog odlagališta otpada.
Slijedom iznijetoga izradili smo Nacrt Odluke o utvrđivanju teksta Sporazuma o
međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava te tekst Sporazuma.
Predlažemo Gradonačelniku da razmotri Nacrt Odluke o utvrđivanju teksta
Sporazuma o međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava, kao i tekst
Sporazuma, da Odluku utvrdi kao u predloženom tekstu, te je proslijedi na odlučivanje
Gradskom vijeću.

PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije

