
                          

                         
 
                REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD BJELOVAR       
                 GRADSKO VIJEĆE  
 

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (''Narodne novine'', broj 69/17 i 107/20) i   
članka 32. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", 
broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Bjelovara, na 10. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2022.  
godine donijelo je 
 

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 
RAZDOBLJE  2023. -  2025. GODINE 

 
I 

Temeljem  odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu  ("Narodne novine", broj 
68/18,110/18 i 32/20)  Grad Bjelovar donio je Odluku  o komunalnim djelatnostima  ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara " broj 3/20).  

Odlukom iz prethodnog stavka propisano je da se u Gradu Bjelovaru na temelju 
koncesije obavljaju dimnjačarski poslovi, a da se na sva pitanja u vezi s koncesijama koja nisu 
uređena Zakonom o komunalnom gospodarstvu na odgovarajući način primjenjuju propisi 
kojima se uređuju koncesije.   

II 
U skladu s utvrđenim ustrojem komunalnog gospodarstva i prema ranije provedenim 

postupcima davanja koncesija i važećim ugovorima  u  trogodišnjem razdoblju 2023.-2025. 
godine planira se davanje  tri koncesije  koje istječu  01. svibnja  2023. godine i jedne koncesije 
koja istječe 01.12.2024. godine.  

Tijekom 2022. godine   će početi pripremne radnje i provođenje postupka  sa svrhom   
davanja   koncesija za obavljanje dimnjačarskih usluga za  I,  III i IV dimnjačarskom području 
Grada Bjelovara, a tijekom 2024. godine će biti proveden postupak sa svrhom davanja 
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara.  

Koncesije iz prethodnog stavka će biti dodijeljene na rok od 5 godina. 
Propisana minimalna godišnja naknada za koncesiju koju ponuditelji mogu nuditi je   

6.000,00 kn po pojedinoj koncesiji. 
 

III 
Pravna osnova za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova i  postupak 

davanja koncesija propisani su odredbama Zakona o koncesijama (''Narodne novine'' broj 

69/17 i 10/20) ,  Zakona o komunalnom gospodarstvu, ("Narodne novine", broj 68/18,110/18  
i  32/20), odredbama  Odluke  o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Grada 
Bjelovara", broj 3/20)  i  odredbama Odluke o dimnjačarskim poslovima na području Grada 
Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 5/11). 

 
IV 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Bjelovara." 
 
Klasa: 363-01/22-01/08 
Urbroj 2103-1-02-22-4 
Bjelovar, 24. svibnja 2022. 
         PREDSJEDNIK   
               GRADSKOG VIJEĆA  
                                          Nenad Martinovski, dipl.oec.  


