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Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 69/17), članka 
45. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 68/18 i 110/18 ), članka 7. stavka 
1. Odluke o komunalnim djelatnostima  ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 9/18) i članka 
31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", 2/13 i 
1/18) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 19. sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. 
donijelo je  

O D L U K U 
o odabiru ponuditelja i dodjeli  koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara  

I 
Ovom Odlukom  za obavljanje dimnjačarskih poslova na II  dimnjačarskom području 

Grada Bjelovara odabire se ponuda Zdravka Jankovića (OIB 39891406813),  vlasnika  
dimnjačarskog obrta  iz Ciglene 185a, Ciglena ( u nastavku: Zdravko Janković).  
 

II 
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada 

Bjelovara dodjeljuje se Zdravku Jankoviću  na rok  5 (pet) godina od  dana zaključivanja 
ugovora o koncesiji.  

II  dimnjačarsko područje Grada Bjelovara  utvrđeno je člankom 3. Odluke o 
dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara    ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", 
broj  5/11 – u nastavku: Odluka o dimnjačarskim poslovima), te obuhvaća  sve ulice omeđene 
desnom stranom Ulice Ivana Mažuranića, desnom stranom Franjevačke ulice, desnom 
stranom Ulice Andrije Hebranga, desnom stranom Ulice Zvijerci, lijevom stranom Ulice Josipa 
Jurja Strossmayera, lijevom stranom Ulice Andrije Medulića, lijevom stranom Ulice Ferde 
Rusana, lijevom stranom Slavonske ceste, lijevom stranom Daruvarske ulice i  naselja 
Kupinovac, Letičani, Purićani, Prokljuvani,  Prespa, Tomaš, Gornji Tomaš, Mala Ciglena, 
Ciglena, Patkovac i Kokinac.  

III 
Naknada za koncesiju iz točke II ove Odluke utvrđuje se u iznosu  16.000,00 kn 

godišnje.   
IV  

Sastavni dio ove Odluke je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude Klasa: 363-01/19-
01/45 Urbroj: 2103/01-01-19-7 od 21.10.2019. godine koji nije predmet objave u “Službenom 
glasniku Grada Bjelovara". 

V  
Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Grada Bjelovara" i na standardnom 

obrascu Obavijesti o davanju koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 
Hrvatske.                

 
 



 
                                      

VI 
 Gradonačelnik Grada Bjelovara u skladu s rokovima propisanim  odredbama  Zakona 
o koncesijama s Zdravkom Jankovićem će zaključiti  Ugovor o koncesiji za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara. 

O b r a z l o ž e n j e   

Grad Bjelovar u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavio 
je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II 
dimnjačarskom području Grada Bjelovara (broj objave : 2019/S 01K-0036770).  
 

U otvorenom roku za dostavu ponuda zaprimljena  je jedna ponuda i to ponuditelja  
Zdravka Jankovića,  vl. dimnjačarskog obrta  iz Ciglene, Ciglena 185a. 
 

Stručno povjerenstvo za davanje koncesija  za obavljanje dimnjačarskih poslova na II 
dimnjačarskom području Grada Bjelovara (u nastavku: Povjerenstvo) dana 21.10.2019. godine 
otvorilo je ponudu i utvrdilo da je ponuditelj ponudio koncesijsku naknadu  u iznosu 16.000,00 
kn godišnje. Povjerenstvo je  dana 21.10.2019. godine izvršilo  pregled i ocjenu ponude, 
utvrdilo da je ponuda uredna,  da  ispunjava sve uvjete iz Obavijesti o namjeri davanja 
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara, 
kao i uvjete iz dokumentacije za nadmetanje. 
 
           Prava i obveze davatelja koncesije i Zdravka Jankovića u skladu s točkom VI ove 
Odluke pobliže će  se odrediti ugovorom  o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na II 
dimnjačarskom području primjenom odredbi  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne 
novine” 68/18 i 110/18),  Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 69/17),  Odluke o 
komunalnim djelatnostima  ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 9/18) i  Odluke o 
dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", 
broj 5/11). 
 

Kako je ponuda Zdravka Jankovića  ispunila sve uvjete iz Obavijesti  o namjeri davanja 
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području  i uvjete iz 
dokumentacije za nadmetanje, slijedom iznijetog i  temeljem uvodno navedenih propisa valjalo 
je riješiti kao u izreci ove Odluke. 
 
 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU  
 Žalba na ovu Odluku se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 
u pisanom obliku i dostavlja neposredno na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb 
putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga.  

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, 
žalitelj je obavezan primjerak žalbe dostaviti davatelju koncesije u roku za žalbu, na dokaziv 
način.   

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje 
ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno 
davatelju koncesije.  

Žalba se može  izjaviti u roku  10 (deset) dana  od dana primitka ove Odluke. 
 
 

DOSTAVITI:               PREDSJEDNIK 
1. Zdravko Janković, Ciglena 185a                                        GRADSKOG VIJEĆA  
    Ciglena                                                                                  Ante Topalović, univ.bacc.oec.     
2. Pismohrana                                                                                                                                      
                                                                                            


