
 

Na temelju članka 58. Zakona o otpadu („Narodne novine“, broj 178/04 i 153/05) i 

Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 

11/01, 7/03 i 2/06) Županijsko poglavarstvo na 27. sjednici, održanoj dana 12. listopada 2006.,  

donijelo je  

 

O D LU K U 

o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada 

na području općina i gradova 

 

I. 

 

Ovlašteniku koncesije dodjeljuje se koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja 

ambalažnog otpada i to za otpadnu primarnu ambalažu izrađenu od PET-a, ostalih polimernih 

materijala, stakla, Al i Fe. 

 

II. 

 

Koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada iz točke I. ove Odluke 

dodjeljuje se tvrtki TRGOSIROVINA d.o.o. iz Sinja, Kralja Zvonimira 5, za :  

- područje gradova Sinja, Trilja i Vrlike i općina Hrvace, Dicmo i Otok, 

 

 

 

III. 

 

Koncesije se dodjeljuje na rok od 2 godine. 

Rok iz stavka 1. ove točke teče od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.  

Koncesija se može obnoviti.  

 

IV. 

 

Nakon stupanja ove Odluke na snagu Župan i ovlaštenik koncesije zaključit će Ugovor o 

koncesiji na vrijeme iz stavka 1. točke III. ove Odluke. 

 

V. 

 

Ovlaštenik koncesije dužan je uplatiti koncesijsku naknadu na dan zaključivanja Ugovora 

o koncesiji u iznosu od 5.000,00 kn/godišnje na žiro račun Splitsko-dalmatinske županije broj : 

2330003-1800017008 pozivom na broj 217331MB.. 

 

VI. 
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Ovlaštenik koncesije ima pravo i obvezu preuzeti razvrstani ambalažni otpad iz točke 1. 

ove Odluke od prodavatelja i pravne osobe koje obavlja djelatnost komunalnog otpada te 

sukladno Zakonu o otpadu osigurati prijevoz do ovlaštenika koncesije za oporabu otpada. 

 

VII. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske 

županije“.  

 

Obrazloženje: 

 

Županijsko poglavarstvo objavilo je javni natječaj za dodjelu koncesije  za  obavljanje djelatnosti 

skupljanja ambalažnog otpada za područje gradova i općina unutar Splitsko-dalmatinske 

županije. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ i Slobodnoj Dalmaciji. 

U ostavljenom roku (11. srpnja 2006.) na natječaj se javilo 10 ponuditelja. 

Natječajno povjerenstvo, imenovano Odlukom Županijskog poglavarstva od 18. svibnja 2006., 

utvrdilo je da odabrani ovlaštenik koncesije ispunjava sve uvjete iz natječaja te je  predložilo 

Županijskom poglavarstvu njegov odabir. 

Uvidom u cijeli postupak Županijsko poglavarstvo donijelo je ovu Odluku, jer TRGOSIROVINA 

d.o.o. ispunjava sve tražene uvjete iz natječaja. 

 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 

sudom Republike Hrvatske u Zagrebu.  

Upravni spor se pokreće tužbom koja se podnosi u roku 30 dana od dana dostave ove Odluke, a 

predaje se neposredno ili preporučenom poštom Upravnom sudu. 

 

KLASA: 022-04/06-02/270   

URBROJ:2181/1-02-06-1 

Split, 12. listopada  2006. 

                                                                           Ž U P A N  

 

 

                                                                    Ante Sanader, dipl.ing., v.r. 


