
      

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
      GRAD BUZET
Gradonačelnik
KLASA: 363-01/16-01/208
URBROJ: 2106/01-03-01-17-9
Buzet, 5. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA BUZETA

Predmet:   Prijedlog Oodluke o odabiru koncesionara dimnjačarskih poslova 
                  na području Grada Buzeta,
                  - dostavlja se.

Na  temelju  odredbe  članka  33.  Statuta  Grada  Buzeta  ("Službene  novine
Grada Buzeta, broj 3/13. - pročišćeni tekst), prihvaća se prijedlog Odluke o odabiru
koncesionara dimnjačarskih poslova na području Grada Buzeta. Predmetna odluka
dostavlja se Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i prihvaćanje.

Za  obrazloženje  Odluke o  odabiru  koncesionara  dimnjačarskih  poslova  na
području Grada Buzeta te za davanje odgovora na sjednici Gradskog vijeća zadužuje
se Elvis Šterpin, pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom.

S poštovanjem,

                           GRADONAČELNIK
  Siniša Žulić



 
Upravni odjel za gospodarenje prostorom 
 
KLASA: 363-01/16-01/208 
URBROJ: 2106/01-04/01-17-8 
Buzet, 05.07.2017 

 
 

         GRADONAČELNIKU 
            -ovdje                                                                                    

 

 
PREDMET: Dostava Nacrta Odluke o odabiru koncesionara dimnjačarskih 
poslova  na području Grada Buzeta 
 
 

Poštovani, 
 

u privitku dostavljamo Nacrt Odluke o odabiru koncesionara dimnjačarskih 
poslova  na području Grada Buzeta te molimo da isti razmotrite i uputite na 
razmatranje i donošenje Gradskom vijeću Grada Buzeta. 
 
 
 

                      PROČELNIK 

                    Elvis Šterpin, dipl.ing. 
 
 
 
Prilozi: 

1. Nacrt prijedloga Odluke o odabiru koncesionara dimnjačarskih poslova  na 
području Grada Buzeta  

2. Obrazloženje o Nacrtu prijedloga Odluke o odabiru koncesionara 
dimnjačarskih poslova  na području Grada Buzeta 

3. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 
4. Zapisnik o odabiru 

 



       
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
GRAD BUZET
Gradsko vijeće
KLASA: 
URBROJ: 
Buzet,  

Na temelju članka 12. točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu , te članka 26.
stavak  1.  Zakona  o  koncesijama  Gradsko  vijeće   Grada  Buzeta  na  prijedlog  stručnog
povjerenstva  za  provedbu  otvorenog  postupka  za  dodjelu  koncesije  za  obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Grada Buzeta  donosi:

O D L U K U  O  O D A B I R U

I.
Grad  Buzet,  Buzet,  II  istarske  brigade  11,  OIB: 77489969256,  je  u  otvorenom

postupku za dodjelu  objavljenom u e-oglasniku javne nabave Narodnih Novina br.  2017/S
01K-0009411  od 15. svibnja 2017. godine zatražio javno prikupljanje ponuda za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Grada Buzeta putem koncesije.

II.
Na nadmetanje iz glave I. ove odluke, pristigle su i zaprimljene dvije ponude, obje

potpune i prihvatljive.
   III.

Najpovoljniji ponuditelj  obzirom  na  kriterij  odabira,  je  prihvatljiva  ponuda  sa  najvišom
ponuđenom naknadom za koncesiju u iznosu od  20.444,00 kuna, a to je tvrtka CAMINUS
j.d.o.o. Varaždin, Janka Jurkovića kbr. 5, 42000 VARAŽDIN, OIB: 06221600831.

  IV.
S ponuditeljem iz glave III. ove odluke sklopiti će se Ugovor o koncesiji za obavljanje

dimnjačarskih poslova na području Grada Buzeta, nakon isteka roka mirovanja od 15 dana
od dana dostave ove odluke,  sve u skladu sa Zakonom i  uvjetima iz  dokumentacije  za
predmetno nadmetanje.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku 3 dana od dana primitka iste. Žalba se

izjavljuje  Državnoj  komisiji  za  kontrolu  postupaka  javne  nabave, Koturaška  cesta  43/IV,
10000 Zagreb, a predaje naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom
pošiljkom na adresu: Grad Buzet, II istarske brigade 11.

Žalitelj  je  dužan  istodobno  jedan  primjerak  žalbe  na  isti  način  podnijeti  Državnoj
komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalba  se  podnosi  u  dovoljnom  broju  primjeraka  za  Državnu  komisiju  za  kontrolu
postupaka javne nabave i druge stranke postupka.

                                                                                               GRADSKO VIJEĆE
                   PREDSJEDNIK

         Dejan Jakac
Dostaviti:
1. Svim ponuditeljima,



2. Pismohrana, ovdje



OBRAZLOŽENJE
 

Nacrta Odluke o odabiru koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Grada Buzeta 

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE OVOG AKTA

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbama članaka 12. točka
1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 26/03. - pročišćeni
tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12.,
94/13.,  153/13.,  147/14.  i  36/15.),  te  članka  26.   stavak  1.  Zakona  o
koncesijama(„Narodne  Novine“  broj  143/12),  te  članka  19.  Statuta  Grada  Buzeta
(„Službene novine Grada Buzeta“, broj: 3/13. – pročišćeni tekst), kojima je propisana
nadležnost  Gradskog  vijeća  Grada Buzeta  na  donošenje  odluka i  općih  akata  iz
samoupravnog djelokruga Grada Buzeta.

Člankom 92. Statuta utvrđene su vrste akata koje u svom radu donosi Gradsko
vijeće.

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE
KOJE ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM

Ovom Odlukom određuje se koncesionar za dimnjačarske poslove na području
Grada  Buzeta  na  razdoblje  od  5  godina  sukladno  Odluci  o  dimnjačarskoj  službi
Grada  Buzeta („Službene  novine  Grada  Buzeta“  10/09,  1/10  i  2/11.).  Naime,
sukladno gore navedenim Zakonima i Odluke Grada Buzeta, Gradsko vijeće je na
sjednici  održanoj  23.  studenog  2016.  godine  donijelo  Rješenje  o  imenovanju
stručnog povjerenstva  radi  dodjele  koncesije  za  obavljanje  dimnjačarskih  poslova
(„Službene  novine  Grada  Buzeta“  broj  12/16).  Stručno  povjerenstvo  je  provelo
postupak odabira najpovoljnijeg koncesionara za dimnjačarske poslove na području
Grada Buzeta,  pa  shodno tome predlaže Gradskom vijeću  donošenje  predmetne
Odluke.

3. PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU
AKTA

Potrebna financijska sredstva za provedbu ovog akta osiguravaju se u Proračunu
Grada Buzeta.

PROČELNIK

       Elvis Šterpin dipl. ing.








