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                        i uređenje prostora  
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                   GRADA BJELOVARA  
 
 
 
PREDMET: Prijedlog za donošenje Odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za  
                    obavljanje dimnjačarskih poslova na  II  dimnjačarskom području Grada  
                    Bjelovara  
 
 

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). 
 

Sukladno članku  16. stavku  2. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 69/17)  
Gradonačelnik Grada Bjelovara  je 02.05.2019. godine donio Odluku o imenovanju Stručnog  
povjerenstva za davanje  koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom 
području  Grada Bjelovara (u nastavku: Povjerenstvo).  
 

Zadaci Povjerenstva sukladno odredbama Zakona o koncesijama  nakon objave javnog 
nadmetanja su: otvaranje ponuda,  pregled i ocjena pristiglih ponuda i utvrđivanje Prijedloga 
odluke o odabiru ponuditelja  i dodjeli koncesije. 

 
U otvorenom roku za dostavu ponuda zaprimljena  je jedna ponuda i to ponuditelja  

Zdravka Jankovića,  vl. dimnjačarskog obrta  iz  Ciglene 185a, Ciglena  koji je ponudio 
koncesijsku naknadu u iznosu 16.000,00 kn godišnje.  
 

Povjerenstvo je utvrdilo da ja ponuda Zdravka Jankovića,  vl. dimnjačarskog obrta  iz 
Ciglene, Ciglena 185a ispunila  sve uvjete iz Obavijesti  o namjeri davanja koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području  i uvjete iz dokumentacije za 
nadmetanje. 
 

Zakonom o koncesijama je propisano da se  Odluka o odabiru ponuditelja  i 
dodjeli koncesije dostavlja ponuditelju/ima zajedno s Zapisnikom o pregledu i ocjeni 
ponude; da se u  narednom razdoblju od 15 dana od dana primitka Odluke (razdoblje 
mirovanja koje se primjenjuje i u slučaju primitka jedne ponude)   s ponuditeljem ne može  
potpisati Ugovor o koncesiji; da  se nakon isteka razdoblja mirovanja, odnosno u 
slučaju žalbe -  nakon  što  Odluka  o odabiru ponuditelja i dodjeli  koncesije   postane 
izvršna  ponuditelj  poziva  da u daljnjem  roku od 10 dana  sklopi  Ugovor o koncesiji.  

 
 



 
 
Prijedlog teksta Ugovora o koncesiji  bio je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. 

Potpisivanjem prijedloga teksta ugovora o koncesiji ponuditelj je bio upoznat sa svim pravima 
i obvezama.  Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu ugovor o koncesiji 
potpisuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno  Gradonačelnik.  
 
 U privitku: Zaključak Povjerenstva kojim je  utvrđen  Prijedlog odluke o odabiru 
ponuditelja  i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom 
području Grada Bjelovara, Prijedlog odluke o odabiru ponuditelja  i dodjeli koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara i tri zapisnika 
o radu Povjerenstva  (zapisnik s otvaranja ponuda; zapisnik o pregledu i ocjeni ponude i  
zapisnik   o utvrđivanju Prijedloga odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli  koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara).   
 

Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća  će biti  predsjednik Povjerenstva, Igor 
Brajdić.  
 
 
 Predlaže  se Gradskom vijeću Grada Bjelovara  da razmotri Prijedlog Odluke o 
odabiru ponuditelja i dodjeli  koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II 
dimnjačarskom području Grada Bjelovara i da je donese u predloženom tekstu.  
 
 
 
                         PROČELNIK  
            Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije  
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       GRADSKO VIJEĆE  
                GRADA BJELOVARA 
  
 
PREDMET: Razmatranje Nacrta o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za   
                    obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada   
                    Bjelovara  
 
 
               Stručno Povjerenstvo za davanje koncesije za obavljanje   dimnjačarskih poslova na 
II dimnjačarskom području Grada Bjelovara  (u nastavku: Povjerenstvo) razmatralo je Nacrt 
odluke o odabiru ponuditelja  i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II 
dimnjačarskom području Grada Bjelovara, te je  na temelju članka 16. stavka 12. točke 4. 
Zakona o koncesijama (“Narodne novine”, broj 69/17) donijelo   
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 Utvrđuje se Prijedlog odluke o odabiru ponuditelja  i dodjeli koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara kao u tekstu Nacrta  
i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 
 
 Izvjestitelj  na sjednici Gradskog vijeća bit će predsjednik Povjerenstva, Igor Brajdić.  
 
 
 
         
       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA  
                       Igor Brajdić 
 

 
 
 



                            
            REPUBLIKA HRVATSKA                                                           
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD BJELOVAR                    
                 GRADSKO VIJEĆE         
                                      
Klasa: UP/-311-05/19-01/02 
Urbr: 2103/01-01-19-1 
Bjelovar, ____ 2019. -Nacrt- 
 

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 ___sjednici održanoj dana ___ 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                                                                                                                                      
                                          
                                                                               



                                                                                            Klasa: 363-01/19-01/45 
                                                                                            Urbroj: 2103/01-01-19-8 
 

ZAPISNIK 
  

sastavljen dana 21.10.2019. godine u prostorijama Grada Bjelovara na sjednici 
Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II  
dimnjačarskom području Grada Bjelovara  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)  sa svrhom 
utvrđivanja  Prijedloga  Odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje  
dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara. 
Nazočni ispred Povjerenstva:  

1. Igor Brajdić, predsjednik  
2. Ivan Tkaličanac, član  
3. Tigran Drljača, član 
4. Željka Vizi, članica  
5. Alica Polović, članica   

Povjerenstvo je počelo s radom u 12,00 sati. 
 
Predsjednik Povjerenstva, Igor Brajdić iznosi da je Upravni odjel za komunalne 

djelatnosti i uređenje prostora u skladu s zaključkom Povjerenstva   pripremio i Povjerenstvu 
dostavio  Nacrt odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih 
poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara. 

Povjerenstvo je utvrdilo da je Nacrt odluke kojim se za obavljanje dimnjačarskih 
poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara odabire ponuda Zdravka Jankovića, vl. 
dimnjačarskog obrta  iz Ciglene, Ciglena 185a, odnosno kojom se imenovanom  dodjeljuje 
koncesija  za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara 
na rok od 5 godina od dana zaključenja Ugovora o koncesiji  pripremljen u skladu s odredbama  
Zakona o koncesijama, Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju  koncesije u Gradu Bjelovaru ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara", broj 9/18). 

 
 Povjerenstvo je donijelo Zaključak kojim je utvrđen Prijedlog odluke o odabiru 

ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom 
području Grada Bjelovara.  

 
Nadležni Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora  prethodno 

navedeni Zaključak, Prijedlog odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje  
dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara  i tri zapisnika o radu 
Povjerenstva s popratnim dopisom treba uputiti  Gradskom vijeću.   
  
Završeno u 12,40 sati.  
 
Zapisničar                                             ZA POVJERENSTVO         
      
Alica Polović                                                       1.  Igor Brajdić  
 

2. Ivan Tkaličanac  
 

3. Tigran Drljača 
 

4. Željka Vizi                             
                                                                              

5. Alica Polović  
                                                                                        
 



           Klasa: 363-01/19-01/45 
                                                                                            Urbroj: 2103/01-01-19-7 
                                                                                             
 

ZAPISNIK 
o pregledu i ocjeni ponude 

  
sastavljen dana 21.10.2019. godine u prostorijama Grada Bjelovara na sjednici 

Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II  
dimnjačarskom području Grada Bjelovara  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)  sa svrhom 
pregleda i ocjene ponude radi   odabira ponuditelja i dodjelu koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara.  
 
 Nazočni ispred Povjerenstva:  

1. Igor Brajdić, predsjednik  
2. Ivan Tkaličanac, član  
3. Tigran Drljača, član 
4. Željka Vizi, članica  
5. Alica Polović, članica   

 
Povjerenstvo je počelo s radom u 9,00 sati. 

 
Predsjednik Povjerenstva, Igor Brajdić iznosi da je zadatak Povjerenstva pregledati i 

ocijeniti ponudu ponuditelja Zdravka Jankovića,  vl. dimnjačarskog obrta  iz Ciglene, Ciglena 
185a  za obavljanje dimnjačarskih poslova  na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara, 
odnosno utvrditi da li predmetna ponuda  ispunjava sve uvjete  iz Obavijesti o namjeri davanja 
koncesije i uvjete iz dokumentacije za nadmetanje. 

  
Pregledani su ponuda i dokumentacija za nadmetanje priložena uz ponudu, te je utvrđeno 

da su ponudi priloženi svi dokazi (potvrde, izjave i dr.) navedeni u dokumentaciji za 
nadmetanje. 

 
Utvrđeno je da je ponuditelj ponudu izradio u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, da 

je ponudio iznos koncesijske naknade 16.000,00 kn godišnje, te da su ponudi priloženi slijedeći 
dokazi:   
 

1. Potvrda Porezne uprave o stanju duga  
2. Izjava o nekažnjavanju   
3. Izvod iz obrtnog registra  
4. BON 2 (dokument izdan od bankarske institucije)  
5. Potvrda Grada Bjelovara,  Upravnog odjela za financije i javne prihode da ponuditelj 

nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Bjelovaru  
6. Izjava o popisu djelatnika 
7. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju zaposlenih  
8. Preslike svjedodžbi od ponuditelja  i zaposlenika u obrtu  
9. Preslika diplome da ponuditelj  ima položen majstorski ispit  
10. Popis zaključenih ugovora o koncesiji  
11. Potvrda nadležnog  Grada Bjelovara, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i 

uređenje prostora  da je ponuditelj tijekom 2016, 2017., 2018. i 2019. godine uredno 
ispunio sve obveze preuzete ugovorima  o koncesiji   

12. Izjava da na raspolaganju ima vozilo i preslika prometne dozvole  
13. Izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi  
14. Dokaz da je uplaćeno  jamstvo za ozbiljnost ponude 
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15. Izjava, da će ako bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj prije potpisivanja Ugovora o 

koncesiji priložiti jamstvo u obliku  bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika  na 
iznos do 100.000,00 kn  u korist Grada Bjelovara 

16. Izjava o prihvaćanju cjenika dimnjačarskih usluga  
17. Potpisan i ovjeren nacrt ugovora o koncesiji  
18. Izjava o prihvaćanju svih uvjeta javnog nadmetanja i dokumentacije za nadmetanje  

 
Igor Brajdić, predsjednik Povjerenstva iznio je da je kriterij za odabir  ponude  

najviša ponuđena naknada za koncesiju uz uvjet ispunjenja  i prihvaćanja svih uvjeta iz 
dokumentacije za nadmetanje. 
 
 Kako je utvrđeno da je  ponuda   Zdravka Jankovića,  vl. dimnjačarskog obrta iz Ciglene, 
Ciglena 185a  u potpunosti ispunila sve propisane uvjete  Povjerenstvo je jednoglasno  donijelo  
 

ZAKLJUČAK 
 

1.  Gradskom vijeću Grada Bjelovara  treba predložiti da za obavljanje dimnjačarskih  

poslova  na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara odabere  ponuda  Zdravka Jankovića, 
vl. dimnjačarskog obrta iz Ciglene 185a, Ciglena, te da se   imenovanom dodjeli koncesija za 
obavljanje dimnjačarskih poslova  na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara  na rok  5 
godina od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.  
 

2. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora u skladu s   odredbama  

Zakona o koncesijama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluke o komunalnim 
djelatnostima, te u skladu s točkom 1. ovog zaključka za potrebe Povjerenstva  treba  pripremiti   
Nacrt  odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje  dimnjačarskih poslova na 
II dimnjačarskom području Grada Bjelovara,  kao i tekst  zaključka  kojim  Povjerenstvo  
utvrđuje  Prijedlog odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje  dimnjačarskih 
poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara (članak 16. stavak 12.  točka 4. Zakona 
o koncesijama).  
 
 Završeno u 9,40 sati.  
 
Zapisničar: Alica Polović 
                                                                          ZA POVJERENSTVO:  
 

1. Igor Brajdić  

 
                 

2. Ivan Tkaličanac  

 

 
3. Tigran Drljača 

 
 

4. Željka Vizi    

 
                
                                                                              5. Alica Polović  
 
 
 
 



                                                                                            Klasa: 363-01/19-01/45 
                                                                                            Urbroj: 2103/01-01-19-6 
                         

ZAPISNIK 

 
sastavljen dana 21.10.2019. godine u prostorijama Grada Bjelovara na sjednici Stručnog 
Povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na  II dimnjačarskom 
području  Grada Bjelovara  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u postupku otvaranja  ponuda 
radi odabira ponuditelja i dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II 
dimnjačarskom području. 
 
Otvaranje ponuda započelo je 21.10.2019. godine u 08,00 sati, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar. 
 
Podaci o davatelju koncesije: GRAD BJELOVAR, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar, 
MB:2562154, OIB:18970641692 
Predmet:  koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada 
Bjelovara   
Vrsta postupka: Otvoreni postupak                                                              
Evidencijski broj:1-06/19-K-II 
Broj objave iz elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:           
2019/S 01K-0036770.   
 
 NAZOČNI ISPRED POVJERENSTVA 
1. Igor Brajdić,  predsjednik                         
2. Ivan Tkaličanac, član 
3. Tigran Drljača, član 
4. Željka Vizi, članica  
5. Alica Polović, članica  
 
Na javnom otvaranju ponuda nije bio  nazočan  ovlašteni  predstavnik ponuditelja, ni  osobe 
sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. 
Zapisnik  vodi  Alica Polović, članica Povjerenstva.  
 
Predsjednik Povjerenstva, Igor Brajdić konstatira da je na Obavijest o namjeri davanja 
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za II dimnjačarskom  području Grada Bjelovara 
pristigla  1  (jedna ) ponuda.  Ponuda  je dostavljena u roku, 21. 10. 2019. godine do 08,00 
sati. Ponuda je upisana u Upisnik o zaprimanju ponuda, a Upisnik je potpisan po ovlaštenoj 
osobi Grada Bjelovara Ani Milčić. Upisnik je sastavni dio ovog Zapisnika o otvaranju ponuda. 
Na omotnici zaprimljene ponude naznačen je redni broj, datum i vrijeme zaprimanja. 
Omotnica je zaprimljena  neotvorena. Utvrđuje se da ni jedna ponuda nije  pristigla nakon 
isteka roka za dostavu ponuda. 
 
Prema  Upisniku o zaprimanju ponuda zaprimljena je jedna ponuda i to    
Zdravka Jankovića, vl. dimnjačarskog obrta,  Ciglena 185a, Ciglena  
 
Otvara se zaprimljena  ponuda.  
 
Podaci o ponuditelju: Zdravko Janković, vl. dimnjačarskog obrta, Ciglena 85a                      

- redni broj ponude – 1 
- ponuda je potpisana 
- godišnji iznos koncesijske naknade iz ponude 16.000,00 kn  

 
Primjedbi na postupak otvaranja ponuda nema.   
 
 



Predsjednik Povjerenstva,  Igor Brajdić iznosi da će Povjerenstvo izvršiti pregled cjelokupne  
dokumentacije priložene uz  ponudu  sa svrhom utvrđivanja činjenice da li  ponuda ispunjava 
sve  uvjete iz Obavijesti o namjeri davanja koncesija i uvjete iz dokumentacije za nadmetanje. 
Napominje da Gradsko vijeće donosi Odluku o davanju koncesije ili poništenju postupka 
davanja koncesije u najkasnijem roku od 60 dana od dana otvaranja ponude.    

 
Otvaranje ponuda  završeno je 21.10.2019. godine  u  8,20  sati. 
 
Zapisničar: Alica Polović 
                                                                          OVLAŠTENI PRESTAVNICI NARUČITELJA 
 

1. Igor Brajdić  

 

2. Ivan Tkaličanac  

3. Tigran Drljača 

 
4. Željka Vizi   

                
                                                                             5. Alica Polović  
 
 
Privitak: Upisnik o zaprimanju ponuda  
 
 
 
 

 

 

 


