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- Općina Primošten nalazi se u sastavu Šibensko-Kninske županije. 

- Obuhvaća jednu katastarsku općinu – Primošten, odnosno šest naselja ukupne 

veličine 58,78 m
2  

kopnenog dijela.  

- U općini Primošten živi 2 882 stanovnika ili 52,73 stanovnika na km
2
.  

- Na području općine Primošten djeluje komunalno poduzeće Bucavac d.o.o. 

- Novi usklađeni Plan gospodarenja otpadom nije u prošloj godini donijet ali je u 

mjesecu studenom zatražena suglasnost od nadležnog tijela Šibensko kninske 

Županije. Sukladno uputama i primjedbama  upravo se postupa na način dsa je 

Izrađivač otklonio traženo. Očekuje se  dobivanje Suglasnosti  nakon čega će se na 

prvoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća staviti na dnevni red Prijedlog odluke o 

donošenju  PGO Općine Primošten. Dakle prošla 2014. godina  iskorištena je za    

                   postupanje sukladno novoj zakonskoj legislativi po pitanju  gospodarenja  

                   otpadom. 

 

Na netom održanoj 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 13. veljače 

2015. godine Općinskom  vijeću je podnijeto Izvješće u zakonom  određenom roku. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju PGO za prethodnu godinu pod red.br. 

akta predstavničkog tijela 
 
36. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom   

     Općine Primošten za razdoblje za 2014., Klasa:351 -01/15-02/1;Ur.broj: 2182/02-01-15-2 

 zajedno sa Izvješćem  kao aktom Načelnika. Pod red. brojem:  

2. Izvješće Načelnika Općine Primošten o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja 

     pomorskim dobrom na području Općine Primošten za 2014. godinu, Klasa:934-01/ 

    14-02/3;Ur.broj: 2182/02-02-15-1,  

Odmah nakon naprijed navedene sjednice Općinskog vijeća dostavljeni su na 

objavu u općinskom službenom glasilu u  „ Službeni vjesnik Općine Primošten“ 

broj 1/15. 

 

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, 

broj 94/13) propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. 

ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom 

glasilu. 

Člankom 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 

94/13) propisano je da postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom 

koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06., 60/08. 

i 87/09.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi do isteka roka na koji su 

doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i Plana. 
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Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati: 

 

 javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog 

komunalnog otpada, 

 odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te 

krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, 

 sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje 

tako odbačenog otpada, 

 provedbu Plana, 

 donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne 

samouprave, odnosno Grada Zagreba, 

 provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,  

 mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 

 

 

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje 

jedne ili više obveza, te je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija 

otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te 

osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s 

načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom 

javnost rada. 

 

 

 

 

 

3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE PRIMOŠTEN 
 

 

- Prostornim planom planira se uspostava reciklažnog dvorišta za potrebe Općine.  

 

(Ukratko iz prostorno planske dokumentacije grada/općine navesti sve što je 

planirano i/ili izgrađeno iz područja gospodarenja otpadom. Također, navesti sve 

informacije vezane za sanaciju odlagališta ako se ono nalazi na području 

grada/općine, te priložiti nekoliko slika iz prostorno-planske dokumentacije koje 

potkrepljuju opisane činjenice). 

 

 

Prilog grafički na kraju ovog Izvješća je na  str. …… 
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- Plan gospodarenja otpadom općine Primošten 

- puni naziv plana gospodarenja otpadom zajedno sa službenim glasilom i  

- brojem u kojem je objavljen- Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom  

Općine Primošten  Izrađivača Eko – monitoring d.o.o.  od dana 17. prosinca 

20111 

- -navesti da li su rađene izmjene/dopune Plana 

Upravo  u tijeku je dobivanje suglasnosti nadležnog tijela ŠKŽ 

- -da li je ishodovana suglasnost od strane Šibensko-kninske županije 

- Sukladno naprijed navedenog upravo se očekuje radi donošenja novog i 

usklađenog Plana gospodarenja otpadom Općine Primoštenuvažavajući sve upute  

dobivenim  uputama Agencije.Planirano donošenje na prvoj redovnoj sjednici 

Općinskog vijeća  - odmah po dobivenoj suglasnosti. 

- Izrađivač novog Nacrta PGO je Vizor d.o.o. 

       

- Plan sadrži strateške ciljeve gospodarenja otpadom, odgovornosti i aktivnosti 

Općine, opis mjera za odvojeno skupljanje, skladištenje i prijevoz komunalnog 

otpada. Glavni cilj gospodarenja otpadom su izbjegavanje i smanjenje generiranje 

otpada, te izbjegavanje i smanjenje njegovih opasnih osobina. U planu je opisan 

način cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i njegovo smanjenje u svrhu zaštite 

okoliša i kvalitetnijeg življenja.  

 

Plan gospodarenja otpadom općine Primošten izrađen je sukladno Zakonu o održivom 

gospodarenju otpadom. 

Plan gospodarenja otpadom grada ili općine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće, 

uz prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave 

nadležnog za poslove zaštite okoliša. 

Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana jedinici 

područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku 

godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu. 
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     OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN , UKLJUČUJUĆI  

     OSTVARIVANJE CILJEVA 

 

Komunalno poduzeće Bucavac d.o.o. bavi se prikupljanjem i odvozom otpada  na RCGO 

Bikarac. Osim miješanog komunalnog otpada, zbrinjava se papir, plastika, metal i staklo. 

Za reciklažno dvorište se prikuplja dokumentacija za njegovu izgradnju koja je planirana 

prostornim planom Općine. Stanovništvo se informira o odvajanju otpada putem interneta, 

edukativnih radionica i raznih oglasa koji upućuju na važnost primarne selekcije otpada.   

 

 

6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, 

ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I 

BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU 

OPĆINE PRIMOŠTEN 

 

 

Tvrtka ili 

naziv 

Područje sa kojeg je 

otpad skupljen 

(općina/grad) 

Broj stanovnika 

obuhvaćen 

skupljanjem 

Ključni 

broj 

otpada 

Naziv 

otpada 

Ukupno sakupljeno 

(preuzeto u tekućoj godini) 

tona 

Bucavac 

d.o.o. 

Općina Primošten 2 992 200-

301 

Miješani 

komunalni 

otpad 

1 780 tona 

      

      

 

Na području općine Primošten nema odlagališta otpada.  

 

 

Ostvareni ciljevi  kroz prethodnu godinu su: 

- Smanjenje miješanog komunalnog otpada, 

- Odvojeno prikupljanje otpada na zelenim otocima, 

- Prikupljanje otpada na području cijele općine po sistemu „od vrata do vrata“, 

- Uvrštavanje reciklažnog dvorišta u prostorno plansku dokumentaciju. 

 

7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA 

GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH 

ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM, 

Na području općine Primošten nema odlagališta. 
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UKLANJANJU 

Na području općine Primošten nema lokacija divljih odlagališta. 

9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI 

SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-

INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA, 

U cilju smanjivanja količine otpada uvedeni su zeleni otoci na kojima stanovništvo 

selektira otpad, također uvedeno je prikupljanje otpada po metodi „od vrata do vrata“, 

čime se smanjila količina otpada. Stanovništvo se educira o važnosti odvajanja otpada 

putem interneta, edukativnih radionica i raznih oglasa koji upućuju na važnost primarne 

selekcije otpada. Utrošeno je oko 100.000 kuna kako bi svako kućanstvo, obrtnik i pravna 

osoba na području Općine imali svoju posudu za miješani komunalni otpad. Nabavljeni su 

specijalni spremnici za zelene otoke. Izvori financijskih sredstava su Bucavac d.o.o., 

općina Primošten i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  

 

10. . OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I 

POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA, 

Na području općine Primošten nema opasnog otpada.  

 

11.  MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I 

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG 

PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE 

KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA, 

Miješani komunalni otpad prikuplja se po metodi „od vrata do vrata“, to je omogućeno 

time što svako kućanstvo, obrtnik i pravna osoba imaju vlastitu posudu za otpad. 

Miješani komunalni otpad odvozi se na odlagalište Bikarac kao i krupni komunalni 

otpad. Na području općine Primošten nalaze se zeleni otoci na kojima je moguće 

selektirano prikupljati papir, staklo, plastiku i metal. 

 

12.  POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, 

ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM, 

Nema važnih projekata za provedbu odredbi plana, osim planiranja izgradnje reciklažnog 

dvorišta koje je uređeno prostornim planom općine Primošten.  
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13.  ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 

Redni 

broj 

Predviđeno PGO za 2014. g Izvršeno 

DA/NE/DJELOMIČNO 

1. Edukacija stanovništva DA 

2. Smanjenje miješanog komunalnog otpada DA 

3. Zeleni otoci DA 

4. Reciklažno dvorište DJELOMIČNO 

   

 

 

14.  ZAKLJUČAK 

Veći dio ciljeva koji je bio određen je izvršen. Općina Primošten poduzima sve moguće mjere 

kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada, te kako bi se što više otpada 

odvojilo i recikliralo. U tu svrhu uvedene su određene mjere kao npr. prikupljanje otpada od 

vrata do vrata, zeleni otoci, edukacija stanovništva i slično. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


