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GRAD TROGIR 
GRADONAČELNIK 

Na temelju članka 11. Odluke o komunalnim 
djelatnostima („Službeni glasnik Grada 
Trogira“ broj 29/19), članka 7. Odluke o 
obavljanju dimnjačara poslova na području 
Grada Trogira ( „Službeni glasnik Grada 
Trogira“ broj 5/20) i članka 40. Statuta Grada 
Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“, 
broj 4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19 i 5/20), 
Gradonačelnik Grada Trogira, donosi  

Zaključak o imenovanju Stručnog 
povjerenstva za davanje koncesije za 

obavljanje dimnjačarskih poslova 

I. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za koncesiju 
za obavljanje komunalne djelatnosti 
dimnjačarskih poslova na području Grada 
Trogira u slijedećem sastavu: 

1. MARELA HRABAR, mag. iur. – 
predsjednik, 

2. ŠIME PAŽANIN, inž. stroj. – član,  

3. TINA BOROZAN, mag. iur.  – član.   

II. 

Povjerenstvo obavlja sljedeće zadatke: 

- 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; 

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

- 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; 

- predlaganje vrste i vrijednosti 
pojedinog jamstva; 

- obavljanje svih ostalih radnji potrebnih 
za provedbu postupka davanja koncesije. 

III. 

Stručno povjerenstvo za koncesiju o svom radu 
vodi zapisnik koji potpisuje predsjednik i svi 
članovi povjerenstva. 

IV. 

Stručno povjerenstvo za koncesiju prestaje s 
radom sklapanjem ugovora o koncesiji 
odnosno izvršnošću odluke o poništenju 
postupka davanja koncesije.  

V. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u „Službenom Glasniku Grada 
Trogira“. 

KLASA: 311-02/20-01/4 
URBROJ: 2184/01-30/01-20-3 
TROGIR, 04. studenog 2020.g. 

GRADONAČELNIK 
Ante Bilić, dipl.inž., v.r.  

 


