
 

            
REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŽMINJ 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 363-01/20-01/57 
URBROJ: 2171/04-01/20-2 
Žminj,  
 

Temeljem odredbi članka 24. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 
110/18, 32/20), članka 8. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10) i članka 
41. Statuta Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj 05/18 i 1/20) općnsko vijeće 
Općine Žminj donosi dana__________2020. donosi sljedeću: 
 

ODLUKU 
o privremenom obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Žminj 

 
I. 

Do odabira koncesionara za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti – dimnjačarskih 
poslova, privremeno će poslove dimnjačara na području Općine Žminj obavljati trgovačko 
društvo D.M.M.-TIM d.o.o., Škrinjari 23A, Lovrčica, Umag, OIB 93819657319 i to za period 
2020 do kraja 2021 godine. 
 

II. 
Trgovačko društvo iz točke I. koje će privremeno obavljati poslove dimnjačara dužno je u 
obavljanju poslova postupati sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova na 
području Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj 02/13) i svim zakonskim 
propisima, te prilikom naplate usluga pridržavati se cjenika dimnjačarskih usluga za 2020. I 
2021. godinu koji je sastavni dio ove Odluke. 
 

III. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine 
Žminj. 
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Obrazloženje 

 
Kako je za područje Općine Žminj došlo do raskida koncesijskog ugovora o obavljanju 
dimnjačarskih poslova, u svrhu kontinuiranog obavljanja dimnjačarskih poslova i poštivanja 
odredbi Zkona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o zaštiti od požara, ova Odluka do 
donosi nakon uvida u izvadak iz sudskog registra za pravnu osobu D.M.M.-TIM d.o.o., 
Škrinjari 23A, Lovrčica, Umag, te Potvrdu o položenom majstorskom ispitu Marcela Juriše, 
od 20.05.2013. izdanu od Hrvatske obrtničke komre, KLASA 602-11-01-01/13-02/96, 
URBROJ 31214/13-2, uz koju su priložene i potvrde o stručnom usavršavanju Marcela 
Juriše iz 2013., 2014., 2018. i 2019. godine, te cjenik dimnjačarskih usluga za 2020/2021. 
godinu. 
Temeljem navedenog izvanredno se omogućuje obavljanje dimnjačarskih poslova pravnoj 
osobi navedenoj u točki I. ove Odluke do provedbe postupka dodjele koncesije i odabira 
koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova. 
 
Ova odluka objavit će se na web stranicama Općine Žminj i postaviti obavijesti po naseljima 
Općine Žminj, sa kontakt podacima o ovlaštenom dimnjačaru. 
 
Odlukom o dimnjačarskoj službi na području Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj 
broj 02/13) između ostalog određeno je da se dimnjačarski poslovi moraju osiguravati trajno, 
te je stoga i ova privremena odluka donešena.   
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 










































