
Temeljem članka 14. stavak 1. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 143/12.), članka 

36. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine" broj 28/13., 14/14. i 16/17.) i članka 30. točka 24. Statuta 

Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 

2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 28. sjednici 4. travnja 

2017. godine 

 

 

 

 

R J E Š E N J E 
 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za 

provedbu postupka davanja koncesije za 

distribuciju plina na području Općine Čepin 

i imenovanju njegovih članova 
 

 

I. 

 

U svrhu provedbe postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge distribucije plina na 

području Općine Čepin osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesije za 

distribuciju plina na području Općine Čepin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 

 

II. 

 

 U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Ivana Katavić Milardović, za predsjednicu, 

2. mr.sc. Danijela Lovoković, 

3. Davor Slivka, 

4. Tomislav Kuna i 

5. Damir Fekete, za članove. 

 

 

III. 

 

Zadaće Povjerenstva su: 

- 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 najpovoljnijeg ponuditelja, 

- analiza koncesije za javne radove i koncesije za javne usluge radi utvrđivanja sadrži li 

koncesija i obilježja javno-privatnog partnerstva, 

- pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje u skladu s postupcima davanja 

koncesije, 

- utvrđivanja prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka 

davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga, 

- 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 za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku prije 

početka postupka davanja koncesije te 

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

 

 



IV. 

 

Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo će obavljati Upravni odjel za gospodarstvo 

i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije. 

 

 

V. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Županijskom glasniku". 

 

 

 

Klasa: 310-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-5 

 

Osijek, 4. travnja 2017. 

 

 

 

 Predsjednik 

 

  Antun Kapraljević, v.r. 

 

 

 


