
 Na temelju članka 34. Statuta Splitsko-dalmatinske županije («Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije», broj : 4/08-pročišćeni tekst i 8/08) i članka 56. Zakona o 

otpadu („Narodne novine“, broj 178/04, 111/06 i 60/08), Županijsko poglavarstvo Splitsko-

dalmatinske županije na 69. sjednici, održanoj 15. prosinca 2008., donijelo je 

 

 

 

ODLUKU 

o objavljivanju oglas o javnom natječaju za dodjelu koncesiju za 

obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada za područje više 

gradova i općina  unutar Splitsko-dalmatinske županije 

 

 

I. 

 

Upravni odjel za zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije objavit će oglas o 

javnom natječaju za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada 

za područje više gradova i općina unutar Splitsko-dalmatinske županije.  

 

II. 

 

 

Predmet koncesije je skupljanje ambalažnog otpada , razvrstavanje, odvoz i predavanje 

ovlaštenom oporabitelju i to za područja više gradova i općina unutar područja Županije kako 

slijedi: 

 

- za područje grada Trogira i općina Seget i Marina, 

- za područje grada Kaštela i općine Prgomet, Primorski Dolac i Lećevica, 

- za područje grade 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 općine 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 općine Brela, Baška Voda, Podgora i 

Gradac, 

- za područje otoka Brača 

- za područje otoka Hvara 

- za područje otoka Visa  

 

III. 

 

Koncesija se dodjeljuje na rok do pet godine. 

 

IV. 

 

Koncesionar treba ispunjavati i posebne uvjete kao što su registracija djelatnosti kod 

nadležnog tijela, imati ishođenju dozvolu za gospodarenje otpadom koji je predmet koncesije, 

te druge uvjete sukladno Zakonu o otpadu i posebnim zakonima i propisima, a koji uvjeti će 

se detaljnije razraditi u javnom natječaju. 
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V. 

 

Za provedbu natječajnog postupka imenuje se natječajno povjerenstvo u slijedećem 

sastavu: 

- predsjednik Marija Vuković, dipl. ing. 

- član Nikola Blagajić, dipl. ing. 

- član Slavko Perica, dr. sc.  

- član Anđelka Vuković 

- član Mila Galiot, dipl. prav. 

 

Povjerenstvo će provesti natječajni postupak na način da će sastaviti javni natječaj 

sukladno ovoj Odluci i zakonu, natječaj objaviti u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ i na 

oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije. 

Po okončanju natječaja, Povjerenstvo će sastaviti prijedlog odluke o dodjeli koncesije i 

dostaviti županijskom Poglavarstvu na odlučivanje. 

  

 

VI. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se objaviti u „Službenom 

glasniku Splitsko-dalmatinske županije“.  

 

KLASA: 022-04/08-02/462 

URBROJ: 2181/1-02-08-01 

Split, 15. prosinca 2008.  

 

                                                                                        Ž U P A N 

  

 

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

 

 
 


