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KLASA: 363-01/16-01/25 
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     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
 

PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga izmjena i dopuna srednjoročnog 
(trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2017.- 2019. godine 

 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt izmjena i dopuna 
srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2017.- 2019. 
godine  i u povodu toga donio sljedeći  
 
 

      ZAKLJUČAK  
 

 

Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna srednjoročnog (trogodišnjeg) plana 
davanja koncesija za razdoblje od 2017.- 2019. godine i upućuje Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje.  

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 
      G R A D  B J E L O V A R  
  Upravni odjel za komunalne djelatnosti i  
                     uređenje prostora 
 
Klasa:  363-01/16-01/25 
Urbroj: 2103/01-06/1-19-6 
Bjelovar, 07.05.2019.  
 
 
 
                        GRADONAČELNIK  
                                                              DARIO HREBAK  
 
 
 

PREDMET: Izmjene i dopune  srednjoročnog  (trogodišnjeg) plana davanja koncesija  
                    za razdoblje od 2017. – 2019. godine  
 
 

  
U privitku dostavljamo  Nacrt izmjena i dopuna srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana 

davanja koncesija za razdoblje od 2017. – 2019. godine i obrazloženje koje sadrži razloge 
donošenja Izmjena i dopuna Plana.  
 
 

Predlažemo da razmotrite Nacrt  izmjena i dopuna  srednjoročnog (trogodišnjeg) 
plana davanja koncesija za razdoblje od 2017. – 2019. godine,  da utvrdite Prijedlog 
izmjena i dopuna  srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 
od 2017. – 2019. godine kao u  Nacrtu teksta,  te ga  proslijedite Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.  

 
 

 
 

                                                                     PROČELNIK 
                     Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije 
 
 

 

 

 

 

 
                              
 
                



 

                             
 
                REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD BJELOVAR      NACRT  
                 GRADSKO VIJEĆE  
 
 
 

Na temelju članka 78.  Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 69/2017) i članka 
31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13 
i 1/18) Gradsko vijeće Grada  Bjelovara  na sjednici održanoj dana ____2019.  godine donijelo 
je 
 
 

IZMJENE I DOPUNE SREDNJOROČNOG (TROGODIŠNJEG) 
 PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA 
RAZDOBLJE  2017. -  2019. GODINE 

 
I  

 U Srednjoročnom (trogodišnjem) planu davanja koncesija za razdoblje 2017.- 2019. 
godine ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" , broj 3/16)  dodaje se nova točka III koja glasi:  
 

''Radi jednostranog raskida Ugovora o koncesiji za obavljanje  dimnjačarskih poslova 
na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara koji je raskinut  s danom 30.04.2019. godine s 
Goranom Krpanom, dimnjačarskom obrtnikom iz Prespe 201a temeljem Odluke Gradskog 
vijeća Grada Bjelovara (Klasa: UP/I-311-05/19-01/01, Urbr: 2103/01-02-19-4 od 29. ožujka 
2019. godine) Grad Bjelovar će u 2019. godini provesti  postupak davanja koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova za  II  dimnjačarskom području Grada Bjelovara. 

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova za  II  dimnjačarskom području Grada 
Bjelovara daje se na rok od  5 godina  od dana zaključivanja Ugovora o koncesiji.   
 Dosadašnje točke III i IV postaju točke IV i V.  
 

II 
 

          Ove Izmjene i  dopune  Plana stupaju  na snagu danom donošenja i  objavit će se  u 
''Službenom glasniku Grada Bjelovara." 
 
Klasa:  363-01/16-01/25 
Urbroj: 2103/01-06/1-19-5 
Bjelovar, ___ 2019. godine  
 
 
         PREDSJEDNIK  
              GRADSKOG VIJEĆA  
                                        Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

O b r a z l o ž e n j e  
 
 

Odredbom članka 78. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 69/2017) 
propisana je obveza donošenja jednogodišnjih i trogodišnjih planova davanja 
koncesija.  
 

Gradsko vijeće Grada Bjelovara 21. lipnja 2016. godine donijelo je  Srednjoročni  
(trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje 2017.- 2019. godine ("Službeni glasnik Grada 
Bjelovara", broj 3/16) (u nastavku: Srednjoročni plan). 
 
 Srednjoročni plan  sadrži dodjelu tri koncesije i to za I, III i IV dimnjačarsko područje 
Grada Bjelovara koje su  istekle  01. svibnja 2018. godine i u skladu sa Srednjoročnom  planom 
u propisanom postupku dodijeljene.    
 

Plan nije sadržavao dodjelu koncesije za II dimnjačarsko područje,  jer je ista  trebala  
trajati do 01.08.2020. godine.  
 

Gradsko vijeće Grada  Bjelovara dana 29. ožujka 2019. godine donijelo  je Odluku o 
jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova  na II 
dimnjačarskom području Grada Bjelovara  (Klasa: UP/I-311-05/19-01/01 urbr: 2103/01-02-19-
4). Navedenom Odlukom s danom 30.04.2019. godine raskinut je Ugovor o koncesiji za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara, te je  
sukladno članku 78. Zakona o koncesijama  potrebno  donijeti izmjene i dopune  srednjoročnog  
(trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje 2017.- 2019. godine.  
 

         Slijedom iznijetog pripremili smo Nacrt  izmjena  i dopuna  srednjoročnog (trogodišnjeg) 

 Plana davanja koncesija za razdoblje 2017.- 2019. godine kao u tekstu Nacrta.  

 

Predlažemo Gradonačelniku  da razmotri Nacrt dopuna i izmjena  srednjoročnog   
(trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje 2017.- 2019. godine,  da  izmjene i 
dopune predmetnog plana   utvrdi  u predloženom tekstu i proslijedi Gradskom vijeću 
na razmatranje i donošenje. 
 
 
 

       PROČELNIK 
          Ivica Markovinović, dipl.ing.geologije 

 

 

 

 

 


