REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE
KLASA: 363-01/18-01/404
URBROJ: 2198/01-1-18-11
Zadar, 27. kolovoza 2018.

- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA PREDMET:

NADLEŽNOST
ZA DONOŠENJE:
PRAVNI TEMELJ:

Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog
povjerenstva
za
dodjelu
koncesija
za
obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Grada Zadra, za dimnjačarska područja broj:
3., 4., 5., 6. i 7.
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE
- Zakon o komunalnom gospodarstvu, članak 45.
(„Narodne novine“ broj:68/18)
- Zakon o koncesijama, članak 16.
(„Narodne novine“ broj:69/17)
-Statut Grada Zadra - članak 27.
(„Glasnik Grada Zadra“ , broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i
2/15-pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18-pročišćeni tekst)

PREDLAGATELJ:

Odbor za izbor i imenovanje

IZVJESTITELJ:

Odbor za izbor i imenovanje, predsjednik
Odbora g. Bruno Milin

MATERIJAL IZRADIO:

UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša
Obrazloženje

Dana 31. listopada 2018. godine istječe koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova za 5.
dimnjačarskih područja Grada Zadra i to: dimnjačarsko područje broj 3., dimnjačarsko područje broj
4., dimnjačarsko područje broj 5., dimnjačarsko područje broj 6. i dimnjačarsko područje broj 7.
Zakon o koncesijama propisuje da je davatelj koncesije obvezan obavijestiti Ministarstvo
financija o namjeri osnivanja stručnog povjerenstva za koncesiju. Dana 06. srpnja 2018.g. poslana je
obavijest Ministarstvu financija o namjeri osnivanja stručnog povjerenstva za koncesiju ( Klasa: 36301/18-01/404, Urbroj: 2198/01-2-18-2). Ministarstvo financija dopisom od 17. srpnja 2018.g.
očitovalo se da ne namjerava imenovati svog predstavnika u stručno povjerenstvo.
Temeljem članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Zadra i članka 36. Statuta
Grada Zadra, Gradonačelnik je dana 31. srpnja 2018.g. donio Odluku o imenovanju stručnog
povjerenstva za koncesiju.
Zakon o komunalnom gospodarstvu („ Narodne novine br.68/18) stupio je na snagu
dana 04.08.2018.g. te je odredbom čl. 45. Zakona propisano da je davatelj koncesije
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Odredbom članka 16. Zakona o koncesijama propisano je da davatelj koncesije prije početka
postupka davanja koncesije imenuje članove stručnog povjerenstva za koncesiju iz područja prava,
ekonomije, tehničkih i drugih odgovarajućih struka, ovisno o predmetu i značajkama koncesije. Broj
članova stručnog povjerenstva mora biti neparan, s najmanje 3 člana, a najviše sedam članova.
S obzirom na novi Zakon o komunalnom gospodarstvu potrebno je da Gradsko vijeće kao
davatelj koncesije donese Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju za daljnji tijek
postupka davanja koncesije.
Sukladno članku 27. Poslovnika Gradskog vijeća („Glasnik Grada Zadra“, broj 13/09, 3/13,
6/14, 9/14,2/15-pročišćeni tekst, 6/17 i 7/18-pročišćeni tekst) Odbor za izbor i imenovanje je utvrdio
Prijedlog te ga upućuje Gradskom vijeću - na razmatranje i donošenje.

PREDSJEDNIK ODBORA

Bruno Milin, v.r.

Temeljem članka 16. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj: 69/17) i članka
27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni
tekst, 3/18 i 7/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Zadra, na ___. sjednici,
održanoj dana __________ 2018. godine, d o n o s i

ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju

Članak 1.
U stručno povjerenstvo za provedbu postupka dodjele koncesije za obavljanje
dimnjačarskih usluga na području Grada Zadra, za dimnjačarska područja broj 3., 4., 5., 6. i 7.,
imenuju se;
1. Josipa Svirčić, dipl.iur.
2. Renata Vukašina, dipl.iur.
3. Edo Fantela, dipl.ing.
4. Mate Gabre, dipl.ing.
5. Silvio Marcelić, ing.

- za predsjednicu,
- za zamjenicu predsjednice,
- za člana,
- za člana,
- za člana,

Članak 2.
Zadatak stručnog povjerenstva iz članka 1. ove Odluke jest:
- izvršiti pregled i ocjenu pristiglih ponuda,
- izraditi prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije
ili prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije,
- te obaviti ostale poslove potrebne za provedbu postupka davanja koncesije.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:363-01/18-01/404
URBROJ:2198/01-1-18Zadar, ____________ 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK
Zvonimir Vrančić, dr.med.

