
                      
          REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-05/14-01/22  
URBROJ: 2140/05-14-1 
Gornje Jesenje,   14. 07. 2014. 
 
Na temelju članka 10. i 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj “, broj 
36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 26. Zakona o koncesijama („Narodne 
novine“, broj 143/12) Općinsko vijeće Općine Jesenje donosi 
 

O D L U K U 
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Jesenje 

 

I. 
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Jesenje daje se ponuditelju 
„DIMO-KOM“ dimnjačarske usluge i izgradnja dimnjaka, MIRKO ŠIVALEC, Radoboj, Jazvine 80. 
 

II. 
Koncesija iz točke I. ove Odluke daje se na vrijeme od 5 godina, računajući od dana sklapanja ugovora 
o koncesiji. 
 

III. 
Naknada za koncesiju iz točke I. ove Odluke iznosi 3.875,00 kuna godišnje. 
 

IV. 
Međusobna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara temeljem ove Odluke uređuju se 
Ugovorom o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Jesenje. 
 

V. 
Ova Odluka s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude dostaviti će se ponuditelju iz točke I. 
ove Odluke. 
 

OBRAZLOŽENJE 
 
Općina Jesenje je kao davatelj koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarskih poslova 
na području Općine Jesenje provela pripremne radnje za davanje koncesije u smislu članka 10. 
Zakona o koncesijama – imenovano je Stručno povjerenstvo za koncesiju, izrađena analiza davanja 
koncesije i dokumentacija za nadmetanje. 
Općinski načelnik je sukladno članku 10. Zakona o komunalnom gospodarstvu  i članku 21. Zakona  o 
koncesijama objavio Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na 
području Općine Jesenje u Elektroničkom oglasniku javne nabave, datum slanja 7. svibnja 2014. 
godine. 



U otvorenom roku – 9. lipnja 2014. godine do 14,00 sati primljena je jedna ponuda. Stručno 
povjerenstvo za koncesiju javno je otvorilo ponudu u označeno vrijeme i utvrdilo da je ponudu 
dostavio ponuditelj „DIMO-KOM“ dimnjačarske usluge i izgradnja dimnjaka, MIRKO ŠIVALEC, 
Radoboj, Jazvine 80. Pregled i ocjenu ponude Stručno povjerenstvo je izvršilo 20. lipnja 2014. godine i 
utvrdilo da je ponuda valjana, dakle potpuno sukladna Dokumentaciji za nadmetanje – koncesija za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Jesenje Klasa: 022-05/14-01/7, Urbroj: 
2140/05-14-2 od 6. svibnja 2014. godine. 
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor tužbom koja se podnosi 

Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6-8 u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke. 

 

                   PREDSJEDNIK 
                                                                                                                                          OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                                                                                Ivan Galović 
 

 
 
 


