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Gradonačelnik je 26. srpnja 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 I. Sukladno članku 16. Zakonu o koncesijama („Narodne novine“ broj 68/17), a u svrhu 
provođenja postupka za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje 
dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke na pet godina imenuje se Stručno povjerenstvo za 
davanje koncesije u sastavu: 

1. Ermina Brdar, dipl.iur. – predsjednica  
2. Gordana Tomljanović, dipl.iur. – zamjenica  
3. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur. – članica 
4. Maja Malnar, dipl.iur. – zamjenik člana 
5. Iva Udović Mladenić, dipl.oec. – članica 
6. Marin Čaušević, dipl.ing.građ. – članica 
7. Tomislav Miloš, dipl.ing.građ., pomoćnik zapovjenika za preventivu i opće poslove – 

predstavnik Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke  
II. Zadaci stručnog povjerenstva za davanje koncesije su: 
1. suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, 

odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih 
posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i 
kriterija za odabir najpovoljnije ponude 

2. analiza koncesije za radove i koncesije za usluge radi utvrđivanja sadržava li koncesija i 
obilježja javno-privatnog partnerstva u skladu s člankom 26. Zakona o koncesijama 

3. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima 
postupka davanja koncesije 

4. prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije, 
prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju postupka 
davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka davanja koncesije te 
obrazloženja tih prijedloga 

5. prije početka postupka davanja koncesije, obavještavanje nadležnog državnog 
odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu 
Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za koje je zakonom 
određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, a nadležno državno odvjetništvo će na 
temelju svojih evidencija izvijestiti stručno povjerenstvo za koncesiju ako su u tijeku upravni ili 
sudski postupci ili ako postoje druge zapreke za pokretanje postupka davanja koncesije, u okviru 
nadležnosti državnog odvjetništva 

6. predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva 
7. za koncesije iz područja javne infrastrukture procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 

praga iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona provodi se analiza utjecaja davanja koncesije na javni 
dug Republike Hrvatske 



8. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije. 
 III. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom za provedbu ovog 
zaključka. 
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mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
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Mirjane Smokrović Koludrović 
2. Stručnom povjerenstvu, članovima svima 
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Novi Zakon o koncesijama ("Narodne novine" broj 69/17) objavljen je 14. srpnja 2017. 
godine, a stupio je na snagu 22. srpnja 2017. godine (dalje: ZoK). Navedenim zakonom 
uređuju se postupci davanja koncesije, ugovor o koncesiji, prestanak koncesije, pravna 
zaštita u postupcima davanja koncesije, politika koncesija te druga pitanja u vezi s 
koncesijama. 
 

Grad Rijeka, kao davatelj koncesije i Dimnjačar d.o.o., Vodovodna 37, Rijeka, kao 
koncesionar, sklopili su dana 31.10.2012. godine Ugovor o koncesiji za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na području grada RIjeke KLASA: 370-01/12-01/241, URBROJ: 2170-
01-02-20-12-27 na rok od 5 godina. Sukladno navedenome, budući da ugovor istječe 
31.10.2017. godine,  potrebno je prema odredbama ZoK-a provesti postupak davanja 
koncesije na rok od narednih 5 (pet) godina, u skladu s Planom davanja koncesija na 
području grada Rijeke za 2017. godinu KLASA: 021-05/16-01/113, URBROJ: 2170-01-16-00-
16-2, od 22. prosinca 2016. 
 

Temeljem čl. 16. ZoK-a za provođenje postupka davanja koncesije davatelj koncesije 
dužan je imenovati stručno povjerenstvo za koncesiju koje se ima sastojati od najmanje tri, a 
najviše sedam članova, a koji imaju biti odabrani između stručnjaka pravne, ekonomske, 
tehničke i druge odgovarajuće struke, ovisno o predmetu i značajkama koncesije. 

  

Navedeni stručnjaci imaju zakonom točno određene zadatke: surađivati s davateljem 
koncesije prilikom izrade studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja 
koncesije, također i prilikom pripreme utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih 
posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta 
sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije ponude; vršiti analize koncesije radi utvrđivanja 
sadržava li ista obilježja javno-privatnog partnerstva u skladu s člankom 26. ZoK-a; izvršiti 
pregled i ocjenu pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje u skladu s pravilima postupka 
davanja koncesije; prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrditi prijedlog odluke o davanju 
koncesije, prijedlog odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedlog odluke o 
poništenju postupka davanja koncesije, prijedlog odluke o izmjeni odluke o poništenju 
postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga; prije početka postupka davanja 
koncesije dužni su obavijestiti nadležno državno odvjetništvo o namjeri davanja koncesije 
čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja 
se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od 
interesa za Republiku Hrvatsku; također i predložiti vrste i vrijednosti pojedinog jamstva; za 
koncesije iz područja javne infrastrukture procijenjene vrijednosti jednake ili veće od praga iz 
članka 4. stavka 4. ZoK-a provesti analizu utjecaja davanja koncesije na javni dug Republike 
Hrvatske te obavljati sve ostale radnje potrebne za provedbu postupka davanja koncesije. 
 

Sukladno zakonskoj obvezi Grada kao davatelja koncesije, pribavljeno je očitovanje 
Ministarstva financija u kojem se navodi da ministarstvo ne namjerava imenovati svog 
predstavnika u stručno povjerenstvo za koncesiju u predmetnom postupku. Postupak 
davanja koncesije planira se započeti u mjesecu rujnu 2017. godine. 
 

Temeljem svega navedenog, a sukladno čl. 13. st. 1. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela 
Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 46/12 i "Službene novine 
Grada Rijeke" broj 13/15, 2/17 i 3/17) predlaže se imenovanje članova stručnog povjerenstva 
kako slijedi:   

 

1. Ermina Brdar, dipl.iur. – predsjednica stručnog povjerenstva 
2. Gordana Tomljanović, dipl.iur. – zamjenica predsjednice stručnog povjerenstva 
3. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur. – član 
4. Maja Malnar, dipl.iur. – zamjenik člana 
5. Iva Udović Mladenić, dipl.oec. – član 
6. Marin Čaušević, dipl.ing.građ. – član 
7. Tomislav Miloš, dipl.ing.građ., pomoćnik zapovjenika za preventivu i opće poslove 

– predstavnik Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke. 
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Slijedom svega navedenog, a sukladno čl. 16. ZoK-a, čl. 5. Odluke o određivanju komunalne 
djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji na području grada Rijeke 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/11), Odluke o izmjenama Odluke o 
određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na 
području grada Rijeke („Službeno glasilo Grada Rijeke“ broj 3/17), čl. 2. st. 2. Plana davanja 
koncesija na području grada Rijeke za 2017. godinu („Službeno glasilo Grada Rijeke“ broj 
14/16) i čl. 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primosko-goranske županije“ br. 
24/09, 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14) predlaže se Gradonačelniku 
donošenje sljedećeg 

 

Z A K LJ U Č K A 
 

 

U svrhu provođenja postupka za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – 
obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke na pet godina.  
I.1. Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje koncesije u sastavu: 

1. Ermina Brdar, dipl.iur. – predsjednica stručnog povjerenstva 
2. Gordana Tomljanović, dipl.iur. – zamjenica predsjednice stručnog povjerenstva 
3. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur. – član 
4. Maja Malnar, dipl.iur. – zamjenik člana 
5. Iva Udović Mladenić, dipl.oec. – član 
6. Marin Čaušević, dipl.ing.građ. – član 
7. Tomislav Miloš, dipl.ing.građ., pomoćnik zapovjenika za preventivu i opće poslove 

– predstavnik Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke  
 
I.2. Zadaci stručnog povjerenstva za davanje koncesije su: 
1. suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno 
analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih 
posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta 
sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije ponude 
2. analiza koncesije za radove i koncesije za usluge radi utvrđivanja sadržava li koncesija i 
obilježja javno-privatnog partnerstva u skladu s člankom 26. Zakona o koncesijama 

3. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima 
postupka davanja koncesije 

4. prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije, 
prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju 
postupka davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka 
davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga 

5. prije početka postupka davanja koncesije, obavještavanje nadležnog državnog 
odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u 
vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za 
koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, a nadležno 
državno odvjetništvo će na temelju svojih evidencija izvijestiti stručno povjerenstvo za 
koncesiju ako su u tijeku upravni ili sudski postupci ili ako postoje druge zapreke za 
pokretanje postupka davanja koncesije, u okviru nadležnosti državnog odvjetništva 

6. predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva 

 



4 
 

7. za koncesije iz područja javne infrastrukture procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 
praga iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona provodi se analiza utjecaja davanja koncesije na 
javni dug Republike Hrvatske 
8. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije. 

 
II. Sukladno čl. 13. st. 1.  Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke zadužuje se Odjel 
gradske uprave za gospodarenje imovinom za provedbu ovog zaključka. 
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