
  Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o održivom  gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“ 94/13 ) i članku 33. Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten“ 

broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj  9. sjednici održanoj dana       

21. studenog 2014. godine donosi: 

 

O D L U K U 

o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja  

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

na području Općine Primošten 

 

Članak 1. 

 

   Trgovačkom  društvu „BUCAVAC“d.o.o. iz Primoštena,Sv. Josipa 7. I OIB: 86484630480, 

registriranom za obavljanje komunalnih djelatnosti dodjeljuje se obavljanje javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Primošten. 

  „BUCAVAC“ d.o.o.za obavljanje komunalnih djelatnosti obavljat će i odvojeno prikupljanje  

otpadnog papira, metala, stakla i plastike i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na 

području Općine Primošten. 

      Članak 2. 

 

   Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog 

otpada putem spremnika  od pojedinih korisnika na mjestu nastanka, prijevoz specijalnim 

komunalnim  vozilima  te odlaganje  na deponij šibensko kninske županije  „ Bikarac“.  

 

      Članak 3. 

 

Na mjestu nastanka   odvojeno će se prikupljati  otpadni  papir, metal, staklo i plastika. 

Komunalni otpada iz stavka 1. ovog članka prikupljat će se  na javnim  površinama / zeleni  

otoci/. 

Lokacije zelenih otoka na području Općine Primošten su: Ulici Sv. Josipa, Ulici Mala 

Raduča, Bilo /kod autobusnog stajališta, Dolac / kod trafostanice/ Draga / kod PZ Primošten 

Burnji/ i Bratski Dolac.  

      Članak 4. 

 

Područje pružanja predmetne javne usluge  je područje Općine Primošten. 

 

      Članak5. 

 

Općinsko vijeće Općine Primošten  zadužuje „BUCAVAC“ d..o. za poduzimanje aktivnosti  u 

smislu  smanjenja količine mješovitog otpada koji se s područja Općine Primošten odlaže na 

županijskom odlagalištu kao i smanjenja bio otpada iz domaćinstava i  prikupljanja zelenog 

otpada  s javnih površina, radi kontinuiranog poticanja svijesti o  značenju privatnih 

kompostana i uspostave kvalitetnog i sveobuhvatnog sustava gospodarenja otpadom na 

području Općine Primošten i šire u sklopu Šibensko kninske županije. 

 

       Članak 6. 

 

Posebnu Odluku o načinu pružanja predmetnih javnih usluga Općinsko vijeće Općine 

Primoštn donijet će sukladno odredbama Zakona o  održivom  gospodarenju otpadom. 



 

      Članak 7. 

 

Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu  zaštite okoliša i prirode, nadležnom  tijelu Šibensko 

kninske županije i Trgovačkom  društvu „BUCAVAC“ d.o.o.. 

   

      Članak 8. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom  vjesniku Općine 

Primošten“ 
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