
 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORNJA VRBA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 363-02/16-01/11 

URBROJ: 2178/28-04-17- 11 

Gornja Vrba, 29.06.2017. 

 

Temeljem članka 26.  Zakona o koncesijama („Narodne novine“,br. 143/12), članka  10.  

Odluke o komunalnim djelatnostima  koje se mogu obavljati temeljem koncesije na području 

Općine Gornja  Vrba(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 7/17),  i članka 26. 

Statuta  Općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 9/09, 09/11 

i 3/13.), Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba, na 02. sjednici održanoj 29.6.2017. godine, 

donosi: 

 

ODLUKU 

o  odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  za dodjelu koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih poslova 

 

I. 

Odabire se, kao najpovoljnija, ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti  

dimnjačarskih poslova na području Općine Gornja Vrba  (jedinstveno dimnjačarsko područje) 

koju je podnio „Dimnjačar Nenadić“ dimnjačarski obrt, Vjekoslava Bacha 32, Slavonski 

Brod, OIB:83877824201, prema ponudbenom cjeniku u iznosu od =1.068,00 kn bez PDV-a, 

odnosno sa PDV-om 1.335,00 kn, i godišnjom koncesijskom naknadom u iznosu od 2.000,00 

kn (dvijetisućekuna) 

 

II. 

Općina Gornja Vrba, Braće Radić 1, Gornja Vrba, 35208 Ruščica, OIB:57288773562 

kao davatelj koncesije, daje dimnjačarskom obrtu  „Dimnjačar  Nenadić“ , Vjekoslava Bacha 

32, Slavonski Brod, OIB:83877824201, koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na 

području Općine Gornja Vrba, kao komunalne djelatnosti. 

 

III. 

Koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti-obavljanje dimnjačarskih poslova na 

području Općine Gornja Vrba daje se koncesionaru na rok od 5 (pet) godina 2017-

2022.godina računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji. 

 

IV. 

Koncesija se daje uz cijenu usluga navedenih u cjeniku dimnjačarskih usluga, koji čini 

sastavni dio ove Odluke. Cijenu usluge izravno plaća korisnik usluge na osnovu 

ispostavljenog računa koncesionara, koji pored popisa izvršenih usluga mora sadržavati i 

druge zakonom propisane elemente vjerodostojne isprave. 

 

V. 

Na temelju ove Odluke o koncesiji sklapa se ugovor o koncesiji kojim se utvrđuju 

prava i obveze davatelja koncesije te prava i obveze ovlaštenika koncesije. 

Ugovor o koncesiji za  davatelja koncesije sklapa i potpisuje Općinski načelnik. 

 



VI. 

Koncesionar je dužan kao jamstvo za provedbu Ugovora o koncesiji, te naknadu 

moguće štete zbog neispunjenja ugovornih obveza, prije potpisivanja Ugovora dostaviti 

davatelju koncesije bjanko zadužnicu s javno bilježnički ovjerenim potpisom na iznos od 

10.000,00 kn., koja je u skladu s odredbama Ovršnog zakona. 

 

VII. 

Ova Odluka objaviti će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, internetskoj 

stranici Općine Gornja Vrba i službenom vjesniku Brodsko-posavske županije. županije. 

 

Obrazloženje 

 

Zaključkom općinskog  vijeća od 28.02.2017.godine., dana je suglasnost za 

raspisivanje obavijesti o namjeri davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

obavljanja dimnjačarskih poslova. Temeljem navedenog, u Narodnim novinama od 

29.03.2017.godine objavljena je obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Gornja Vrba. 

Dokumentaciju je u otvorenom roku preuzeo samo dimnjačarski obrt  „Dimnjačar  

Nenadić“ , Vjekoslava Bacha 32, Slavonski Brod, OIB:83877824201. 

Stručno povjerenstvo je provelo postupak otvaranja ponuda, te je utvrdilo da je ponuda 

valjana i ne postoje razlozi za isključenje. 

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. 

Način određivanja ekonomski najpovoljnije ponude je sistem bodovanja određen u 

dokumentaciji za nadmetanje. 

Ukupna ponuđena  cijena iznosi 1.068,00 kn bez PDV-a, odnosno sa PDV-om 

1.335,00 kn., a godišnja koncesijska  naknada  2.000,00 kn. 

Slijedom navedenog utvrđeno je da je ponuda dimnjačarskog  obrta  „Dimnjačar  

Nenadić“ , Vjekoslava Bacha 32, Slavonski Brod, prihvatljiva kako je navedeno u izreci ove 

Odluke, te se istom ponuditelju daje koncesija za obavljanje djelatnosti – obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području Općine Gornja Vrba. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 

Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može protiv ove Odluke izjaviti 

žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb, 

neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom kao i elektroničkim putem ako su za to 

ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o 

elektroničkom potpisu. Žalba se može izjaviti u roku 5 dana od dana primitka ove Odluke. 

 Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Državnu komisiju za kontrolu 

postupaka javne nabave I druge stranke postupka, a jedan primjerak žalbe na dokaziv način 

dostavlja se I Davatelju koncesije. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća 

Renata Lucić 

 

Dostaviti: 

 

1. Dimnjačarski obrt „Dimnjačar  Nenadić“ 

2. Pismohrana, ovdje 

3. Službeni vjesnik“Brodsko-posavske županije“ 


