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OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 363-01/15-01/6 

URBROJ: 2178/28-01-15-10 

 Gornja Vrba,  01.09.2015.godine  

 

 

              Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 143/12.) 

i članka 40. Statuta Općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»  br. 

09/09, 3/13),  Općinski načelnik Općine Gornja Vrba donosi: Općinski načelnik Općine Gornja 

Vrba donosi: 

 

                   SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN DAVANJA 

                     KONCESIJA ZA RAZDOBLJE 2016. - 2018. GODINE 

 

I. 

           Srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesija za razdoblje 2016. - 

2018. godine (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se gospodarska i druga područja u kojima se 

planiraju dati koncesije na području Općine Gornja Vrba, javni objekti koji će se graditi odnosno 

javne djelatnosti koje će se obavljati na temelju koncesije, planirani rashodi za koncesije i 

prihodi od koncesija, ocjena očekivane gospodarske koristi od planiranih koncesija. 

II. 

 

U skladu sa utvrđenim ustrojem komunalnog gospodarstva i važećim ugovorima o obavljanju 

komunalnih djelatnosti sa određenim koncesionarima, utvrđuju se gospodarska i druga područja 

u kojima se planiraju dati koncesije na području Općine Gornja Vrba i Plan davanja koncesija za 

razdoblje 2016. - 2018. godine, kako slijedi: 

 

a) Komunalne djelatnosti 

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Gornja Vrba 

– planirani broj koncesija: 1 koncesija 

– rok na koji se koncesija planira dati: 5 godina 

– početak: 01.02.2017. 

- procijenjena godišnja naknada: 3000,00 kuna 

- pravna osnova za davanje koncesije: 

   Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br.: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 

129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i  

49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), Zakon o koncesijama ("Narodne novine", 

broj 143/12.) Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju temeljem  koncesije na 

području općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  broj 4/10).  

 Koncesija za skupljanje, prijevoz, obradu i tretiranje otpada 

– planirani broj koncesija: 1 koncesija 
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– rok na koji je koncesija dodijeljena : 30 godina 

– početak: svibanj 2000.godine 

- procijenjena godišnja naknada: 12000,00  kuna 

- pravna osnova za davanje koncesije: 

   Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br.: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 

129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i  

49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), Zakon o koncesijama ("Narodne novine", 

broj 143/12.) Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju temeljem  koncesije na 

području općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  broj 4/10).  

 

   III. 

 

Od planiranih koncesija očekuju se gospodarske koristi, koje se najviše ogledaju kroz: 

- podizanje kvalitete stanovanja na području Općine Gornja Vrba 

– povećanje prihoda Proračuna Općine Gornja Vrba 

– smanjenje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja i prekomjernog zagađivanja okoliša. 

                                                              IV. 

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije». 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

Ivan Vuleta, dipl. ing.  

 

 

 

      Dostaviti: 

      1.Redakcija “Službenog vjesnika”, 

      2. Ministarstvo financija 

3. Dokumentacija, 

1. Pismohrana. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


