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GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga plana davanja koncesija za 2018. godinu
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt plana davanja koncesija za
2018. godinu i u povodu toga donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Utvrđuje se Prijedlog plana davanja koncesija za 2018. godinu kao u tekstu
Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će
pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Ivica
Markovinović.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
uređenje prostora
Klasa: 363-01/17-01/31
Ur broj: 2103/01-06/1-17-2
Bjelovar, 12.10.2017.
.

GRADONAČELNIK
DARIO HREBAK

PREDMET: Plan davanja koncesija za 2018. godinu

U privitku dostavljamo Nacrt plana davanja koncesija za 2018. godinu i obrazloženje
koje sadrži razloge donošenja Plana.
Predlažemo da razmotrite Nacrt plana davanja koncesija za 2018. godinu, da
predmetni Plan utvrdite u predloženom tekstu, te ga proslijedite na razmatranje i
odlučivanje Gradskom vijeću.

PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

NACRT

Na temelju članka 78. stavka 2. Zakona o koncesijama (''Narodne novine'' broj 69/17)
i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara",
2/13) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na sjednici održanoj dana ____2017. godine
donijelo je
PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2018. GODINU
I
UVOD
Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 36/95.,
70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11.,
84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13, 147/14 i 36/15) Grad Bjelovar donio je Odluku o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru
("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 4/14 i 2/15).
Odlukom iz prethodnog stavka propisano je da je komunalna djelatnost koja se može
obavljati na temelju koncesija u Gradu Bjelovaru
obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Grada Bjelovara.
Dimnjačarska područja za koje se daju koncesije, način i uvjeti obavljanja dimnjačarskih
poslova, rokovi na koje se koncesije daju, početni iznosi koncesija i drugo propisani su
odredbama Odluke o dimnjačarskim poslovima ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj
5/11).
II
PLANIRANI BROJ KONCESIJA
Grad Bjelovar planira dati tri koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova.

III
ROK NA KOJI SE KONCESIJE DAJU
Koncesije iz točke II ovog Plana Grad Bjelovar daje na rok od 5 godina s početkom
obavljanja od 01.05.2018. godine.
Grad Bjelovar zaključio je Ugovore o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova,
kako slijedi:
- za I dimnjačarsko područje s Draganom
Okrugićem, vl. dimnjačarskog obrta
"Dimko" Bjelovar, M. Krleže 9 za razdoblje od 01. svibnja 2013. - 01. svibnja 2018. godine
- za III dimnjačarsko područje s Draganom Okrugićem, vl. dimnjačarskog obrta
"Dimko" Bjelovar, M. Krleže 9 za razdoblje od 01. svibnja 2013. - 01. svibnja 2018. godine
- za IV dimnjačarsko područje s Zdravkom Jankovićem, vl. dimnjačarskog obrta iz
Ciglene185a za razdoblje od 01. svibnja 2013. - 01. svibnja 2018. godine
Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom razdoblju
zaključen je s Goranom Krpanom, dimnjačarskim obrtnikom iz Prespe 201 a za razdoblje od
01. kolovoza 2015 - 01. kolovoza 2020. godine.

IV
PRAVNA OSNOVA ZA DAVANJE KONCESIJA
Pravna osnova za davanje koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova su odredbe
Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 26/03 – pročišćeni tekst,
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09.,
49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13, 147/14 i 36/15), odredbe Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru
("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 4/14) i odredbe Odluke o dimnjačarskim
poslovima na području Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 5/11).
V
PROCIJENJENA GODIŠNJA NAKNADE ZA POJEDINU KONCESIJU
Procjenjena godišnja naknada za pojedinu koncesiju iznosi:
- za I dimnjačarsko područje 8.000,00 kn
- za III dimnjačarsko područje 10.000,00 kn
- za IV dimnjačarsko područje 11.000.00 kn
VI
POPIS UGOVORA O KONCESIJI KOJI ISTJEČU U 2018. GODINI
- za I dimnjačarsko područje Ugovor o koncesiji zaključen s Draganom Okrugićem, vl.
dimnjačarskog obrta "Dimko" Bjelovar, M. Krleže 9 za razdoblje od 01.svibnja 2013. - 01.
svibnja 2018. godine, ID ugovora 114263
- za III dimnjačarsko područje Ugovor o koncesiji zaključen s Draganom Okrugićem, vl.
dimnjačarskog obrta "Dimko" Bjelovar, M. Krleže 9 za razdoblje od 01. svibnja 2013. - 01.
svibnja 2018. godine, ID ugovora 114261
- za IV dimnjačarsko područje Ugovor o koncesiji zaključen s Zdravkom Jankovićem, vl.
dimnjačarskog obrta iz Ciglene185a za razdoblje od 01. svibnja 2013. - 01. svibnja 2018.
godine, ID ugovora 114260
Za sve tri koncesije planira se provedba novog postupka davanja koncesija.
VII
Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Bjelovara" i dostavlja se Ministarstvu financija.

Klasa: 363-01/17-01/31
Ur broj: 2103/01-06/1-17-2
Bjelovar, ____ 2017.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ. bacc. oec.

Obrazloženje
Člankom 78. stavkom 2. Zakona o koncesijama (''Narodne novine'', broj 69/17)
propisano je da su davatelji koncesija dužni dostaviti Ministarstvu financija godišnji plan
davanja koncesija. Nadalje je propisano da godišnji plan davanja koncesija mora biti
usklađen s trogodišnjim Planom davanja koncesija.
Člankom 78. stavkom 5. propisano je da godišnji Plan davanja koncesija sadrži
planirani broj koncesija, predviđene vrste i predmete koncesija, rokove na koje se koncesije
planiraju dati, pravnu osnovu za davanje koncesije, procijenjenu godišnju naknadu za
pojedinu koncesiju i popis ugovora o koncesiji koji istječu u godini na koju se plan odnosi s
napomenom za koje se koncesije planira provedba novog postupka davanja koncesija, te
obrazloženjem razloga za eventualno neplaniranje davanja nove koncesije.
Slijedom navedene zakonske obveze izradili smo Nacrt plana davanja koncesija za
2018. godinu. Nacrt plana sadrži Zakonom propisane elemente, te je usklađen sa
srednjoročnim Trogodišnjim Planom davanja koncesija za razdoblje od 2017 - 2019. godine
koji je donijelo Gradsko vijeće Grada Bjelovara dana 21.06.2016. godine.
Predlažemo Gradonačelniku da razmotri Nacrt plana davanja koncesija za 2018.
godinu, da Plan utvrdi u predloženom tekstu, te ga proslijedi na razmatranje i
odlučivanje Gradskom vijeću Grada Bjelovara.

PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije

