
 

                     

 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

                      OPĆINA MOLVE 

      JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 

KLASA: UP/I-363-02/21-01/1 

URBROJ: 2137/17-04-21-1 

Molve, 8. studeni 2021. 

 

 Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17. i 107/20.), 

članka 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.), 

članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na 

području Općine Molve („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 8/21.) i članka 27. Statuta Općine 

Molve („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 2/20. i 3/21.), Općinsko vijeće Općine Molve na . 

sjednici održanoj . studenog 2021. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti  

dimnjačarskih usluga na području Općine Molve 

 

I. 

 Odabire se ponuda ponuditelja DIVEKS j.d.o.o., Kolodvorska 118/G, Kalinovac, OIB: 

46357156606, kao jedina i najpovoljnija ponuda i imenovanom ponuditelju Općina Molve, kao 

davatelj koncesije, daje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih usluga na 

području Općine Molve. 

II. 

 Prava i obveze Općine Molve i koncesionara određena su Dokumentacijom za nadmetanje 

(KLASA: 363-02/21-01/5, URBROJ: 2137/17-04-21-8) od 16. rujna 2021. godine, a stječu se i 

preuzimaju sklapanjem Ugovora o koncesiji. 

 Ugovor o koncesiji sklopit će se po isteku razdoblja mirovanja koje iznosi 15 dana od dana 

dostave Odluke ponuditelju, a najkasnije u roku 10 dana od dana izvršnosti iste. 

III. 

 Predmet koncesije je javna usluga obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih usluga na 

području Općine Molve sukladno članku 25. stavku 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(”Narodne novine” broj 68/18., 110/18. i 32/20.).  

 Komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Molve 

podrazumijeva čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata i uređaja za loženje, a osobito: provjera 

njihove ispravnosti i funkcioniranja, obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda, čišćenje, 

spaljivanje i vađenje čađe, poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, 

trovanja, te zagađivanja zraka kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimovodnih 

objekata i uređaja za loženje. 

IV. 

 Koncesija iz točke I. ove Odluke daje se na određeno vrijeme u trajanju od 5 (pet) godina 

računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih usluga na području 

Općine Molve, a rok se može produžiti sukladno odredbama Zakona o koncesijama.  

  



V. 

 Naknada za koncesiju iznosi 5.555,00 kuna godišnje, odnosno ukupno 27.775,00 kuna za 

petogodišnje razdoblje trajanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga. 

VI. 

 Cijene za pružanje dimnjačarskih usluga utvrđene su Cjenikom dimnjačarskih usluga koji je 

sastavni dio ponude odabranog ponuditelja, a isti će biti sastavni dio Ugovora iz točke II. ove 

Odluke. 

VII. 

 Prije sklapanja, odnosno stupanja na snagu Ugovora o koncesiji koncesionar je obvezan 

dostaviti jamstvo za urednu provedbu ugovora o koncesiji u obliku bjanko zadužnice ovjerene od 

strane javnog bilježnika na iznos koji pokriva visinu od 2.777,50 kuna (slovima: 

dvijetisućesedamstosedamdesetsedamipedesetlipa).  

VIII. 

 Ugovor o koncesiji u ime Općine Molve kao davatelja koncesije sklapa općinski načelnik.  

IX. 

 Ova Odluka dostavlja se osobnom dostavom ponuditelju bez odgode za jedno sa preslikom 

Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda (KLASA: 363-02/21-01/15, URBROJ: 2137/17-04-21-14, od 

28. listopada 2021. godine). 

 Ova Odluka bez odgode objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 

Hrvatske te na mrežnoj stranici Općine Molve, www.molve.hr.  

 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 Općina Molve provela je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih usluga na području Općine Molve. Odlukom o imenovanju stručnog povjerenstva za 

provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih usluga na 

području Općine Molve (KLASA: 363-02/21-01/15, URBROJ: 2137/17-04-21-3, od 15. rujna 

2021. godine) imenovano je Stručno povjerenstvo za davanje 1 (jedne) koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti dimnjačarskih usluga na području Općine Molve. Slijedom navedenog, u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2021/S 01K-0033611 od 

16. rujna 2021. godine objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih usluga na području Općine Molve. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude sukladno 

Dokumentaciji za nadmetanje bili su najniža ponuđena cijena usluge za krajnje korisnike (40%) i 

najviša ponuđena cijena koncesijske naknade (60% u bodovanju ponuda). 

 U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda i to ponuditelja DIVEKS 

j.d.o.o., Kolodvorska 118/G, Kalinovac, OIB: 46357156606. Analiza i pregled ponude prikazani su 

u Zapisniku u pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih usluga na području Općine Molve (KLASA: 363-02/21-01/15, URBROJ: 

2137/17-04-21-11, od 18. listopada 2021. godine), koji čini sastavni dio ove Odluke. Budući da je 

ponuditelj DIVEKS j.d.o.o., Kolodvorska 118/G, Kalinovac, OIB: 46357156606 jedini ponuditelj i 

da ispunjava sve uvjete propisane dokumentacijom za nadmetanje sukladno kriterijima za odabir 

najpovoljnijeg ponuditelja, odlučeno je kao u točki I. ove Odluke. 

 

 

 

 

http://www.molve.hr/


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 Žalba na ovu Odluku se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u 

pisanom obliku i dostavlja neposredno na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb, putem 

ovlaštenog davatelja poštanskih usluga. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za 

kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je sukladno odredbi članka 405. stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi obvezan primjerak žalbe dostaviti davatelju koncesije u roku za žalbu, na dokaziv način (s 

pozivom na evidencijski broj iz Dokumentacije o nabavi na adresu naznačenu za dostavu ponuda u 

toj Dokumentaciji). Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan 

predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, 

odnosno davatelju koncesije. Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana od dana primitka Odluke 

o davanju koncesije, u odnosu na postupak pregleda, ocjena i odabira ponuda. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

 

           

          PREDSJEDNIK: 

            Zdravko Tuba, v.r. 

 
 

 

 

 

 

 

 


