
               
 
 

                             
 

                REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD BJELOVAR       
                 GRADSKO VIJEĆE  
 
 
Na temelju članka 78. stavka 2.  Zakona o koncesijama (''Narodne novine'', broj 69/17 i 
107/20) i  članka 32. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada 
Bjelovara", broj 2/21) Gradsko vijeće Grada  Bjelovara,  na 12. sjednici održanoj dana 13. 
rujna 2022.  godine donijelo je 

 
PLAN DAVANJA KONCESIJA  ZA  2023. GODINU 

 
I 

UVOD 
 

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 je koncesijom može steći pravo obavljanja   
komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova.   
 
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 - za I; III i IV 
dimnjačarsko područje Grada Bjelovara.  

 
 

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 01.05.2023. 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 2018. -  01. svibnja 2023. godine 

-  za III dimnjačarsko područje s Draganom   Okrugićem, vl. dimnjačarskog obrta 
"Dimko" Bjelovar,  M. Krleže 9 za razdoblje od 01. svibnja 2018. -  01. svibnja 2023. godine 

-  za IV dimnjačarsko područje  s Zdravkom Jankovićem, vl. dimnjačarskog obrta iz 
Ciglene185a za razdoblje od 01. svibnja 2018. -  01. svibnja 2023. 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 68/18,  110/18 i 32/20) 
odredbe Odluke  o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 3/20). 
 i odredbe  Odluke  o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara", broj  5/11). 
 

V 
 

PROCIJENJENA GODIŠNJA NAKNADA ZA POJEDINU KONCESIJU  
Procjenjena  godišnja naknada za pojedinu koncesiju iznosi:    
- za I dimnjačarsko područje 6.000,00 kn, 
- za III dimnjačarsko područje 6.000,00 kn, 
- za IV dimnjačarsko područje 6..000.00 kn. 
Minimalni iznos naknade koji koncesionar  za svako dimnjačarsko područje može nuditi 
propisan je Odlukom o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara i iznosi 
6.000,00 kn godišnje.  
 
 

VI 
 

POPIS UGOVORA O KONCESIJI KOJI ISTJEČU U 2023. 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 2018. -  01. 
svibnja 2023. godine, ID ugovora 199160,   
- za III dimnjačarsko područje Ugovor o koncesiji zaključen s Draganom   Okrugićem, vl. 
dimnjačarskog obrta "Dimko" Bjelovar,  M. Krleže 9 za razdoblje od 01. svibnja 2018. -  01. 
svibnja 2023. godine, ID ugovora 199154, 
- za IV dimnjačarsko područje   Ugovor o koncesiji zaključen s Zdravkom Jankovićem, vl. 
dimnjačarskog obrta iz Ciglene185a za razdoblje od 01. svibnja 2018. -  01. svibnja 2023. 
godine, ID ugovora 199144. 
 
Za sve tri koncesije planira se provedba novog postupka davanja koncesija.  
 

VII 
 

Ovaj Plan stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenom glasniku Grada Bjelovara"  
i  dostavlja se Ministarstvu financija.  
 
 
KLASA: 363-01/12-01/37 
URBROJ: 2103-1-02-22-4 
Bjelovar, 13. rujna 2022.                              

      PREDSJEDNIK  
                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA  
                                      Nenad Martinovski, dipl.oec. 
 

 
 
 
 


