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PRIJEDLOG RJEŠENJA O
OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA
ZA PROVEDBU POSTUPKA DAVANJA
KONCESIJE ZA DISTRIBUCIJU PLINA
NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN I
IMENOVANJU NJEGOVIH ČLANOVA
Osječko-baranjskoj županiji obratila se Općina Čepin sa zamolbom za raspisivanje koncesije
za distribuciju zemnog plina na području Općine, jer je dosadašnji ugovor o koncesiji istekao.
Sukladno Zakonu o tržištu plina ("Narodne novine" broj 28/13., 14/14. i 16/17.) za područje ili
dio područja jedinice područne (regionalne) samouprave gdje postoji distribucijski sustav,
predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice područne (regionalne)
samouprave, daje koncesiju za distribuciju plina. Na davanje koncesije za distribuciju plina
primjenjuje se Zakon o koncesijama i Zakon o tržištu plina. Temeljem članka 10. Zakona o
koncesijama ("Narodne novine" broj 143/12.) pripremne radnje za davanje koncesije provodi davatelj
koncesije, u ovom slučaju jedinica područne regionalne samouprave. Pripremnim radnjama smatraju
se posebno procjena vrijednosti koncesije, izrada studije opravdanosti davanja koncesije, imenovanje
stručnog povjerenstva za koncesiju i izrada dokumentacije za nadmetanje.
Člankom 14. Zakona o koncesijama utvrđeno je da prije početka postupka davanja koncesije
davatelj koncesije imenuje stručno povjerenstvo za koncesiju pravne, ekonomske, tehničke i druge
odgovarajuće struke ovisno o predmetu i značajkama koncesije. Broj članova stručnog povjerenstva
mora biti neparan i ne smije biti veći od sedam. Član stručnog povjerenstva ne smije imati izravnih ili
neizravnih osobnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba tih interesa s njegovim
dužnostima u radu stručnog povjerenstva što potvrđuje potpisivanjem izjave o neovisnosti čime jamči
da nije u sukobu interesa. Kod koncesija koje se daju u skladu s propisom kojim se uređuje javna
nabava, najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora imati važeći certifikat s područja javne
nabave. Davatelj koncesije obvezan je obavijestiti ministarstvo nadležno za financije o namjeri
osnivanja stručnog povjerenstva za koncesiju, a ministarstvo nadležno za financije može imenovati
svoga predstavnika u stručno povjerenstvo u roku od deset dana od dana zaprimanja obavijesti.
Slijedom toga Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj je obavijestio Ministarstvo
financija o namjeri osnivanja stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija za
distribuciju plina na području Općine Čepin, te je ostavljena mogućnost Ministarstvu da u navedenom
roku u povjerenstvo imenuje svog predstavnika. Prema očitovanju Ministarstva financija od 13. ožujka
2017. godine Klasa: 951-01/17-02/04, Urbroj: 513-06-02-17-51, isto neće imenovati svog
predstavnika u Povjerenstvo.
U Povjerenstvo se predlažu Ivana Katavić Milardović, u z. pročelnika Upravnog odjela za
gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije za predsjednicu, mr.sc. Danijela
Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječkobaranjske županije, Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu Osječko-baranjske županije,
Tomislav Kuna, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine
Čepin i Damir Fekete, rukovoditelj HEP Plin - pogon Osijek za članove.

1.

2.
3.

Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su:
suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti 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 radi utvrđivanja radi li se o projektu javno-privatnog partnerstva,
pregled i ocjena pristiglih ponuda,
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4.
5.
6.

utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili
prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije i obrazloženje tih prijedloga,
obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije za gospodarsko
korištenje općeg ili drugog dobra te
obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Stručno povjerenstvo za koncesije o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi
povjerenstva.
Sukladno navedenom predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Rješenja o
osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na
području Općine Čepin i imenovanju njegovih članova, koje u prijedlogu glasi:
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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 _______ sjednici
_____________________ 2017. godine

RJEŠENJE
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.

1.
2.
3.
4.
5.

U Povjerenstvo se imenuju:
Ivana Katavić Milardović, za predsjednicu,
mr.sc. Danijela Lovoković,
Davor Slivka,
Tomislav Kuna i
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.
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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:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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