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Na temelju članka 56. stavka 1. i članka 58. stavka 3. Zakona o otpadu („Narodne novine“ 

broj 178/04 i 153/05) i članka 34. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije“ broj 11/01 i 7/03, 2/06) Županijsko poglavarstvo na 18. 

sjednici održanoj  18. svibnja 2006. donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja 

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

 

I. 

 

Javni natječaj za dodjelu koncesije obavljanja skupljanja ambalažnog otpada raspisuje se 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. dodjeljuje se za 

područje više gradova i općina unutar područja Županije kako slijedi : 

 

 za područje grada Trogira i općina Seget i Marina, 

 za područje grada Kaštela i općina Prgomet, Primorski Dolac i Lećevica, 

 za područje grada Solina i općina Klis, Muć i Dugopolje, 

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

 za područje grada Splita i općina Podstrana i Šolta, 

 za područje grada Omiša i općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje, 

 za područje grada Imotskog i općina Cista Provo, Lovreć, Proložac, Podbablje, 

Zmijavci, Runovići i Zagvozd, 

 za područje gradova Makarska i Vrgorac i općina Brela, Baška Voda, Podgora i 

Gradac 

 za područje otoka Brača, 

 za područje otoka Hvara, 

 za područje otoka Visa, 

 

Koncesija se dodjeljuje na vrijeme do 5 godina s mogučnošću obnavljanja koncesije, počevši 

od dana sklapanja ugovora o koncesiji. 

 

III. 

 

Ovlaštenik koncesije ima pravo i obvezu: 

 

-    Preuzeti razvrstan ambalažni otpad  iz točke I. od prodavatelja i pravne osobe koje 

obavlja djelatnost komunalnog otpada, 

-     Osigurati prijevoz do ovlaštenika koncesije za oporabu. 
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IV. 

 

Podnositelj zahtjeva za koncesije dužan je uz zahtjev za izdavanje koncesije predočiti: 

 

- izvadak iz odgovarajućeg registra djelatnosti, 

- plan i godišnji  operativni program rada,  

- dokaz da ispunjava odgovarajuće tehničko - tehnološke uvjete i raspolaže 

organizacijskim sposobnostima koje zadovoljavaju potrebe proizvodnog i radnog 

procesa za ostvarenje plana i godišnjeg operativnog programa rada, sukladno Zakonu 

o otpadu i Pravilniku o uvjetima za postupanje s otpadom, 

- dokaz da raspolaže potrebnim brojem i stručnim profilom zaposlenika za ostvarenje 

plana i godišnjeg operativnog programa rada, sukladno Zakonu o otpadu i Pravilniku o 

uvjetima za postupanje s otpadom, 

- dokaz i jamstvo da raspolaže potrebnim financijskim sredstvima ili izvorima  

sredstava za ostvarenje plana i godišnjeg operativnog programa rada,  

- dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada  u smislu članka 41. 

zakona o otpadu, 

 

 

Najkasnije 30 od dana ustanovljavanja očevidnika iz članka 28. Zakona o otpadu, korisnik 

koncesije dužan je dostaviti i potvrdu o upisu u očevidnik Ministarstva zaštite okoliša, 

prostornog uređenja i graditeljstva o prijevoznicima otpada ili ugovor s prijevoznikom koji je 

ishodio potvrdu o upisu u predmetni očevidnik. 

 

 

 

V. 

 

Podnositelj zahtjeva dužan je jasno naznačiti : 

- područje za koje se traži koncesija, 

- vrijeme na koje se traži koncesija, 

- prijedlog visine koncesijske naknade. 

 

 

VI. 

 

Ponude se dostavljaju u roku 15 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama ( ili 

dnevnom tisku) na adresu: 

Splitsko-dalmatinska županija 

Županijsko poglavarstvo 

(za Povjerenstvo)  

21000 Split,  

Domovinskog rata 2/IV 

Uz naznaku :“Ponude za javni natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti 

skupljanja ambalažnog otpada na području gradova i općina unutar Županije – ne 

otvarati“. 

Nepotpune ponude i ponude dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati. 
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                                                                   VII. 

 

Odluku o dodjeli koncesije donosi Županijsko poglavarstvo na temelju slijedećih pokazatelja: 

- sposobnost ponuditelja za kvalitetno ostvarivanje koncesije, 

- poslovni ugled ponuditelja, 

- povoljnost ponude (tehnička i financijska), 

- predviđene mjere očuvanja i zaštite okoliša, 

 

Županija pridržava pravo dodjele koncesije većem broju koncesionara ako se time osigurava 

potpuna sigurnost preuzimanja cjelokupne preuzete ambalaže od prodavatelja i pravnih osoba 

koje obavljaju djelatnost odlaganja komunalnog otpada. 

Županija pridržava pravo posebnog dogovora s odabranim nositeljem koncesije o 

preuzimanju područja za koje nije bilo valjanih ponuda. 

 

 

VIII. 

 

Početni iznos koncesijske naknade je 1.000,00 kuna godišnje. 

 

 

IX. 

 

Rok za početak obavljanja i vrijeme trajanja koncesije  odredit će se Ugovorom o koncesiji 

kojeg će zaključiti župan i ovlaštenik koncesije. 

 

X. 

 

Natječajni postupak provest će Natječajno povjerenstvo koje imenuje Županijsko 

poglavarstvo. 

XI. 

 

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

županije.“ 

 

 

KLASA: 022-04/06-02/156 

URBROJ: 2181/1-02-06-01 

Split, 18. svibnja 2006.  

 

 

                                                                                                     Ž U P A N  

 

 

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


