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PREDMET:  Prijedlog  Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti  
             skupljanja ambalažnog otpada za podru čje gradova i op ćina 
  Istarske županije  
  - dostavlja se -  
 
  
 Poštovani,  
 
 priloženo Vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje i odlučivanje. 
 
 
 S poštovanjem,  
 
 
 
 
       v.d. PROČELNIK 
 
       Josip Zidarić, dipl.ing.arh. 
 
 
       
Privitak: 
1. Prijedlog Odluke 
2. Obrazloženje 
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Na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o otpadu (NN br. 178/04) i članka  59. i 77. Statuta 
Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 6/03 - pročišćen tekst i 10/04), 
Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana  __________2006. godine 
donosi 
 

ODLUKU 
o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti 

skupljanja ambalažnog otpada za podru čje gradova i op ćina 
unutar Istarske županije 

 
 

Članak 1. 
 
Na temelju javnog natječaja za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja 
ambalažnog otpada, objavljenog u Službenim novinama Istarske županije br. 2/06 od 17. 
ožujka 2006. godine, te Zaključka Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka za 
dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području 
Istarske županije, imenovanog od strane Poglavarstva Istarske županije, Klasa: 351-
01/06-01/04; Urbroj: 2163/1-01/8-06-4 od 28. ožujka 2006. godine, koncesije za obavljanje 
djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada dodjeljuju se sljedećim pravnim osobama: 
 

1. A.M.Indeks Commerce d.o.o. Grožnjan, Kave br. 6 
2. Metis d.d. Rijeka Podružnica Pula, Ulica Valica 8 
3. Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Trg na lokvi bb 
4. Usluga Poreč d.o.o.Poreč, Mlinska 1 
5. Jadran-metal d.d Pula, Valica br. 2 
6. Usluga Pazin d.o.o. Pazin, Prolaz Jože Šurana br. 3 
7. 6. maj Umag d.o.o. Umag, Tribje br. 2 
8. Pula Herculanea d.o.o. Pula, Trg 1. istarske brigade br. 14 
9. 1. maj Labin d.o.o. Labin, Vinež 81 

 
 

Članak 2. 
 

Koncesije se dodjeljuju na vrijeme od 3 (tri) godine od dana zaključivanja ugovora o 
koncesiji uz godišnju koncesijsku naknadu u iznosu od 1.000,00 kn po području djelovanja, 
osim za koncesionara Jadran-metal d.d. Pula za kojega  koncesijska naknada iznosi 
ukupno 12.000,00 kn za sva područja djelovanja. 
 
 

Članak 3. 
 

Koncesije se dodjeljuju za slijedeća područja djelovanja: 
 

1. A.M.Indeks Commerc d.o.o. Grožnjan  za područja: 
• gradova: Buje, Novigrad, Umag i općina: Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj 
• Grada Poreča i općina: Kaštelir-Labinci, Sv. Lovreč, Višnjan, Vižinada i 

Vrsar 
• Grada Rovinja i općina: Bale, Kanfanar i Žminj 
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• gradova: Pula i Vodnjan i općina: Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, 
Medulin i Svetvinčenat 

• Grada Labina i općina: Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedelja 
• Grada Pazin i općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 

Petar u Šumi i Tinjan 
• Grada Buzeta i Općine Lanišće 

 
2. Metis d.d. Rijeka Podružnica Pula za područja: 

• gradova: Buje, Novigrad, Umag i općina: Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj 
• Grada Poreča i općina: Kaštelir-Labinci, Sv. Lovreč, Višnjan, Vižinada i 

Vrsar 
• Grada Rovinja i općina: Bale, Kanfanar i Žminj 
• gradova: Pula i Vodnjan i općina: Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, 

Medulin i Svetvinčenat 
• Grada Labina i općina: Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedelja 
• Grada Pazin i općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 

Petar u Šumi i Tinjan 
• Grada Buzeta i Općine Lanišće 

 
3. Komunalni servis d.o.o. Rovinj za područja: 

• Grada Rovinja i općina: Bale, Kanfanar i Žminj 
 

4. Usluga Pore č d.o.o.Pore č za područja: 
• Grada Poreča i općina: Kaštelir-Labinci, Sv. Lovreč, Višnjan, Vižinada i 

Vrsar 
 

5. Jadran-metal d.d Pula za područja: 
• gradova: Buje, Novigrad, Umag i općina: Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj 
• Grada Poreča i općina: Kaštelir-Labinci, Sv. Lovreč, Višnjan, Vižinada i 

Vrsar 
• Grada Rovinja i općina: Bale, Kanfanar i Žminj 
• gradova: Pula i Vodnjan i općina: Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, 

Medulin i Svetvinčenat 
• Grada Labina i općina: Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedelja 
• Grada Pazin i općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 

Petar u Šumi i Tinjan 
• Grada Buzeta i Općine Lanišće 

 
6. Usluga Pazin d.o.o. Pazin  za područja:  

• Grada Pazin i općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan 

  
7. 6. maj Umag d.o.o. Umag za područja: 

• gradova: Buje, Novigrad, Umag i općina: Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj 
  

8. Pula Herculanea d.o.o. Pula za područja: 
• gradova: Pula i Vodnjan i općina: Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, 

Medulin i Svetvinčenat 



 3 

 
9. 1. maj Labin d.o.o. Labin, Vinež 81  za područja: 

• Grada Labina i općina: Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedelja 
 

 
Članak 4.  

 
Koncesionar je obavezan preuzeti razvrstan ambalažni otpad od prodavatelja i pravne 
osobe koja obavlja djelatnost odlaganja komunalnog otpada te osigurati prijevoz od 
privremenog skladišta do koncesionara koji ima koncesiju za oporabu otpada. 
 
 

Članak 5. 
 

Detaljna prava i obaveze koncesionara utvrditi će se ugovorom o koncesiji. 
 
 

Članak 6.  
 
Ovlašćuje se Župan Istarske županije da, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove 
Odluke zaključi s koncesionarima iz članka 1. ove Odluke ugovor o koncesiji. 
Ako koncesionar ne potpiše ugovor o koncesiji gubi sva prava određena ovom Odlukom 
 
 

Članak 7. 
 
Zadužuje se Upravni odjel za održivi razvoj da u roku od 15 dana od dana stupanja na 
snagu ove Odluke izradi tekst ugovora o koncesiji. 
 
 

Članak 8. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske 
županije".  
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
U Puli: 
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO 

Predsjednik 
Ivan Jakovčić 
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OBRAZLOŽENJE 
l. Pravni temelj za donošenje akta 
 
Pravna osnova za donošenje Odluke je propisana stavkom 3. članka 58. Zakona o otpadu 
(NN br. 178/04). Naime, Zakonom je propisano da Odluku o dodjeli koncesije za djelatnost 
i građevine vezane uz posebne kategorije otpada, u što se ubraja ambalažni otpad, ako se 
donosi za više gradova i općina unutar područja županije, donosi županijsko poglavarstvo. 
 
ll. Osnovna pitanja koja se ure đuju ovim aktom 
 
Ovim aktom se definiraju pravne osobe kojima se, na temelju ispunjavanja uvjeta iz javnog 
natječaja za dodjelu koncesija obavljanja djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada 
(otpadnu primarnu ambalažu izrađenu od PET-a, ostalih polimernih materijala, stakla, Al i 
Fe), objavljenog u Službenim novinama Istarske županije br. 2/06 od 17. ožujka 2006. 
godine. Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka, imenovano zaključkom 
Poglavarstva IŽ, Klasa: 351-01/06-01/04; Urbroj: 2163/1-01/8-06-4 od 28. ožujka 2006. 
godine sastalo se 12. travnja 2006. godine u sjedištu Skupštine IŽ u Pazinu te otvorilo sve 
pristigle ponude te sačinilo Zapisnik o postupku otvaranja, Klasa: 351-01/06-01/25; Urbroj: 
2163/1-08/1-06-12 od 12. travnja 2006. godine. Prijavu na natječaj dostavilo je devet 
pravnih osoba i svi ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem. Povjerenstvo je 
jednoglasno donijelo zaključak da se, radi pokrivenosti čitavog područja Istarske županije, 
koncesija dodijeli svim podnositeljima prijave sukladno područjima za koja su podnijeli 
zahtjev.  
Koncesija se dodjeljuje na vrijemo od tri godine od dana zaključivanja ugovora o koncesiji. 
Koncesijska naknada iznosi 1000,00 kn po području djelovanja za godinu dana za sve 
koncesionare osim za tvrtku Jadran-metal d.d. Pula za kojeg koncesijska naknada iznosi 
12.000,00 kn za sva područja djelovanja za godinu dana.  
Odlukom su definirana okvirna prava i obaveze koncesionara dok će se  detaljna prava i 
obaveze regulirati ugovorom o koncesiji. 
U ime Poglavarstva, predlaže se da ugovore o koncesiji s koncesionarima potpiše župan 
Istarske županije a tekst ugovora pripremiti će Upravni odjel za održivi razvoj. 
 
lll. Posljedice koje će nastati donošenjem ovog akta 
 
Donošenje ovoga akta područje čitave županije biti će pokriveno koncesionarima koji će 
prikupljati ambalažni otpad od prodavatelja i komunalnih poduzeća te istoga odvoziti do 
ovlaštenih oporabitelja. Na taj će se način osigurati zakonska obaveza odvojenog 
prikupljanja ambalažnog otpada i njegova reciklaža čime se stvaraju uvjeti da se smanje  
količine otpada koji danas završava na postojećim odlagalištima.  
 
IV. Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog zaklju čka 
 
Provedbom odabira koncesionara za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada 
na području Istarske županije uplaćuje se koncesijska naknada u Proračun Istarske 
županije godišnje, u vremenu trajanja koncesije, a definira se koncesijskim Ugovorom.  
 
V. Tekst nacrta akta 
 
Priloženo se dostavlja prijedlog predmetnog Zaključka.  
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