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PRIJEDLOG RJEŠENJA O OSNIVANJU
STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU
POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE ZA
DISTRIBUCIJU PLINA NA PODRUČJU OPĆINE
ERDUT I IMENOVANJU NJEGOVIH ČLANOVA

U cilju provedbe postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Erdut,
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je 8. srpnja 2011. godine Rješenje o osnivanju
Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području
Općine Erdut i imenovala njegove članove ("Županijski glasnik" broj 8/11.). Budući da se nisu mogli
riješiti odnosi između postojećeg vlasnika sustava i mogućeg distributera plina, postupak davanja
koncesije nije mogao biti završen u cijelosti.
S namjerom omogućavanja stanovnicima Općine Erdut korištenje plina kao isplativog i
ekološki prihvatljivog energenta, a uvažavajući nove okolnosti na tržištu, postupak davanja koncesije
za distribuciju plina na postojećoj plinovodnoj mreži ponovno se pokreće. S obzirom da je u proteklih
sedam godina došlo da značajnih zakonskih izmjena koje reguliraju ovu problematiku, postupak
osnivanja stručnog povjerenstva potrebno je provesti sukladno sada važećim propisima.
Sukladno članku 39. Zakonu o tržištu plina ("Narodne novine" broj 18/18.) 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, ako je za to područje javna usluga distribucije plina
prevladavajuća, odnosno javni radovi su sporedni uz glavni predmet ugovora. Na davanje koncesije
za distribuciju plina primjenjuje se Zakon o koncesijama i Zakon o tržištu plina. Temeljem članka 14.
Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 67/17.) 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 16. Zakona o koncesijama utvrđeno je da prije početka postupka davanja koncesije
davatelj koncesije imenuje članove stručnog povjerenstva za koncesiju pravne, ekonomske, tehničke i
druge odgovarajuće struke ovisno o predmetu i značajkama koncesije. Članovi stručnog povjerenstva
za koncesiju ne moraju biti zaposlenici davatelja koncesije. Broj članova stručnog povjerenstva je
neparan, s najmanje tri člana, a najviše sedam članova. 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 za koncesiju što potvrđuje potpisivanjem izjave o
neovisnosti čime jamči da nije u sukobu interes, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje
javna nabava. Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za koncesiju mora imati važeći certifikat u
području javne nabave. Davatelj koncesije obvezan je obavijestiti ministarstvo nadležno za financije o
namjeri osnivanja stručnog povjerenstva za koncesiju, a ministarstvo nadležno za financije može
predložiti imenovanje svoga predstavnika u stručno povjerenstvo za koncesiju u roku od deset dana od
dana zaprimanja obavijesti.
Slijedom toga, Upravni odjel za gospodarstvo obavijestio je Ministarstvo financija o namjeri
osnivanja stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija za distribuciju plina na
području Općine Erdut te je ostavljena mogućnost Ministarstvu da u navedenom roku u stručno
povjerenstvo za koncesiju imenuje svog predstavnika. Prema očitovanju od 23. svibnja 2018. godine
(KLASA: 951-01/18-02/557, URBROJ: 513-06-02-18-130), Ministarstvo financija neće imenovati
svog predstavnika u stručno povjerenstvo za koncesiju u predmetnom postupku.
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U stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na
području Općine Erdut predlažu se Petar Lagator, zamjenik župana za predsjednika, Zlatko Hosu,
pročelnik Upravnog odjela za javnu nabavu Osječko-baranjske županije, Snježana Raguž, pročelnica
Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske županije, Ivana Katavić Milardović, v.d.
pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo Osječko-baranjske županije, Ranko Radunović,
pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko-baranjske županije, Silva
Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Osječko-baranjske županije i Marijana
Eljuga viši savjetnik u Upravnom odjelu za gospodarstvo Osječko-baranjske županije, za članove.

-

-

-

-

-

Zadaće stručnog povjerenstva za koncesiju 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 najpovoljnije ponude,
analiza koncesije za radove i koncesije za usluge radi utvrđivanja sadržava li koncesija i
obilježja javno-privatnog partnerstva,
pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s postupcima
davanja koncesije,
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,
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 ili drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku
Hrvatsku, a nadležno državno odvjetništvo će na temelju svojih evidencija izvijestiti stručno
povjerenstvo za koncesiju ako su u tijeku upravni ili sudski postupci ili ako postoje druge
zapreke za pokretanje postupka davanja koncesije, u okviru nadležnosti državnog
odvjetništva,
predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva,
za koncesije iz područja javne infrastrukture procijenjene vrijednosti jednake ili veće od
praga iz članka 4. stavak 4. Zakona o koncesijama provodi se analiza utjecaja davanja
koncesije na javni dug Republike Hrvatske te
obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Stručno povjerenstvo za koncesiju o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi
povjerenstva.
Slijedom navedenog, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Rješenja u
tekstu koji glasi:

2

KLASA:
URBROJ:
Osijek,
Temeljem članka 16. stavak 1. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 69/17.), a u
svezi s člankom 39. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine" broj 18/18.) 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., 2/13. i 4/18.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ______
sjednici _____________________ 2018. godine

RJEŠENJE
o osnivanju Stručnog povjerenstva za
provedbu postupka davanja koncesije za
distribuciju plina na području Općine Erdut
i imenovanju njegovih članova
I.
U svrhu provedbe postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge distribucije plina na
području Općine Erdut osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesije za
distribuciju plina na području Općine Erdut (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

U Povjerenstvo se imenuju:
Petar Lagator, za predsjednika,
Zlatko Hosu,
Snježana Raguž,
Ivana Katavić Milardović,
Ranko Radunović,
Silva Wendling i
Marijana Eljuga, 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 najpovoljnije ponude,
analiza koncesije za radove i koncesije za usluge radi utvrđivanja sadržava li koncesija i
obilježja javno-privatnog partnerstva,
pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s postupcima davanja
koncesije,
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,
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-

-

-

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 ili drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku
Hrvatsku, a nadležno državno odvjetništvo će na temelju svojih evidencija izvijestiti stručno
povjerenstvo za koncesiju ako su u tijeku upravni ili sudski postupci ili ako postoje druge
zapreke za pokretanje postupka davanja koncesije, u okviru nadležnosti državnog
odvjetništva,
predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva,
za koncesije iz područja javne infrastrukture procijenjene vrijednosti jednake ili veće od praga
iz članka 4. stavak 4. Zakona o koncesijama provodi se analiza utjecaja davanja koncesije na
javni dug Republike Hrvatske te
obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

IV.
Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za gospodarstvo
Osječko-baranjske županije.

V.
S danom donošenja ovoga Rješenjem stavlja se izvan snage Rješenje o osnivanju Stručnog
povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području općine Erdut i
imenovanju njegovih članova ("Županijski glasnik" broj 8/11.).

VI.
Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Županijskom glasniku".

Predsjednik
Dragan Vulin

DOSTAVITI:
1. Petar Lagator
2. Zlatko Hosu
3. Snježana Raguž
4. Ivana Katavić Milardović
5. Ranko Radunović
6. Silva Wendling
7. Marijana Eljuga
8. Upravni odjel za gospodarstvo
Osječko-baranjske županije
9. "Županijski glasnik"
10. Pismohrana
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