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    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 
 
 

PREDMET: Razmatranje Izvješća o gospodarenju otpadom za 2021. godinu 
trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Bjelovar  
 

 
Upućujem Gradskom vijeću na razmatranje i prihvaćanje Izvješće o  

gospodarenju otpadom za 2021. godinu trgovačkog društva Komunalac d.o.o. 
Bjelovar.  

Izvjestitelj za predmetno Izvješće na sjednici Gradskog vijeća bit će predsjednik 
Uprave Komunalca d.o.o. Bjelovar Ivan Ivančić. 
 
 

 

         GRADONAČELNIK 
 
                    Dario Hrebak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 
 
 

                             
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i  
               uređenje prostora  
 
Klasa: 363-01/22-01/13 
Urbr: 2103-1-06-22-2                     
Bjelovar, 27.04.2022.  
 
                                                                              Gradonačelnik  
                                                                                                     Dario Hrebak  
 
 
 

PREDMET: Komunalac d.o.o. Bjelovar - Izvješće  o gospodarenju otpadom za 2021.  
                    godinu  
  
  

 Odredbom članka 69. stavcima  4. i 5. Zakona o  gospodarenju otpadom ("Narodne 
novine", broj 84/21) propisano je da su davatelji javne usluge sakupljanja otpada dužni  
predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti Izvješće o radu do 31. ožujka 
tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i  dostaviti ga  Ministarstvu zaštite okoliša i 
energetike ,  a da Izvješće treba  sadržavati opće podatke o području pružanja javne usluge, 
obračunskim mjestima, korisnicima usluge i odvojenom sakupljanju otpada, podatke o 
redovitosti sustava, podatke o kvaliteti pružanja javne usluge i ekonomskoj učinkovitosti 
sustava sakupljanja komunalnog otpada. 

 U privitku dostavljamo Izvješće o gospodarenju otpadom za 2021. godinu koje je 
pripremio  Komunalac d.o.o. Bjelovar i Nacrt zaključka o prihvaćanju Izvješća. 

 

U slučaju potrebe predstavnik Komunalca d.o.o. Bjelovar detaljnije će obrazložiti 
Izvješće o gospodarenju otpadom za 2021. godinu.  
 

Predlažemo da tekst  Izvješća o gospodarenju otpadom za 2021. godinu i tekst 
Nacrta zaključka razmotrite i prihvatite u predloženom tekstu, te proslijedite na 
razmatanje Gradskom vijeću Grada Bjelovara.  

 

                                                                                                        PROČELNICA  
                                                    Kristina Kocur, mag. geogr. 
 

 

                        

 























































                             
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
                     GRADSKO VIJEĆE    

    
                            NACRT  

 
 

 
Gradsko vijeće Grada Bjelovara na ___ održanoj dana _________2022. godine  

razmatralo je Izvješće  o gospodarenju otpadom za 2021. godinu koje je podnio davatelj javne 
usluge,    trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Bjelovar, te je na  temelju članka 32. stavka 1.  
točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/21) donijelo  

 

 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju  Izvješća o gospodarenju otpadom za 2021. godinu 

trgovačkog društva  Komunalac d.o.o.  Bjelovar 
 

 

I 

Prihvaća se Izvješće o gospodarenju otpadom za 2021. godinu trgovačkog društva    
Komunalac d.o.o. Bjelovar  koje je sastavni dio ovog Zaključka. 

Izvješće iz prethodnog stavka nije predmet objave u "Službenom glasniku Grada 
Bjelovara".  

 
II 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku 
Grada Bjelovara". 

 

Klasa: 363-01/22-01/13 
Urbr: 21031-02-22-3                    
Bjelovar, _____2022.  
 

                                                                               PREDSJEDNIK 
                 GRADSKOG VIJEĆA  

                                                             Nenad Martinovski, dipl. oec 

                                                             
     

       
 


