
Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) i članka 

24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22) 

Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine donosi 

 

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija 

na području Općine Barban za razdoblje 2023. do 2025. godine 

 

Članak 1. 

Donosi se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Barban za 

razdoblje 2023. do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Plan). 

 

Članak 2. 

Općina Barban u razdoblju od 2023. do 2025. godine planira dati sljedeće koncesije: 

1. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području Općine Barban: 

− planirani broj koncesija: jedna koncesija, 

− rok na koji se koncesija planira dati: 10 godina, 

− procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 5.000,00 HRK / 663,61 EUR. 

− pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 

i 107/20) i Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju 

ugovora o koncesiji („Službene novine Općine Barban“ broj 5/22). 

 

Članak 3. 

Koncesija iz članka 2. točke 1. planira se dati u 2023. godini. 

 

Članak 4. 

Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana iz članka 2. točke 1. zadužen je 

Jedinstveni upravni odjel Općine Barban. 

 

Članak 5. 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Barban“. 

 

 

KLASA: 363-02/22-01/ 

URBROJ: 2163-12-02-22- 

Barban, 21. prosinca 2022. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

I. PRAVNI TEMELJI ZA DONOŠENJE AKTA 

Pravni temelji za donošenje ovog Akta su članak 78. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ 

broj 69/17 i 107/20) i članak 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ 

broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22). 

 

 

II. OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA 

Zakonom o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), odredbom članka 78., 

davateljima koncesija je propisana obveza izrade godišnjih i srednjoročnih (trogodišnjih) 

planova davanja koncesija i njihove dostave ministarstvu nadležnom za financije. 

Prijedlogom Srednjoročnog (trogodišnjeg) plan davanja koncesija na području Općine Barban 

za razdoblje 2023. do 2025. godine planira se u 2023. godini davanje jedne koncesije za 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Barban budući da do sada Općina Barban 

nije imala sklopljen Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova. 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 

85/15 i 69/22), u razdoblju od 16. studenog 2022. godine do 16. prosinca 2022. godine 

provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog ovog Akta.  

 

 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  

Za provedbu ovog Akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Općine Barban. 

 


