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a) INFORMACIJA O TIJEKU POSTUPKA DAVANJA 
KONCESIJE ZA IZGRADNJU DISTRIBUCIJSKOG 
SUSTAVA I DISTRIBUCIJU PLINA NA PODRUČJU 
OPĆINE ERDUT 

 
 
 Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 70/97., 128/99., 
57/00., 129/00. i 59/01.), Općina Erdut u 2002. godini dodijelila je koncesiju za obavljanje komunalne 
djelatnosti opskrbu plinom koja je uključivala izgradnju i održavanje distribucijske mreže, tvrtki 
"Emanita" d.o.o. iz Vinkovaca. Opskrba plinom uređivala se Zakonom o komunalnom gospodarstvu, 
sve do donošenja izmjena i dopuna Zakona o komunalnom gospodarstvu od 4. lipnja 2004. godine 
("Narodne novine" broj 82/04.), u kojem su odredbe kojima se uređivala opskrba plinom izbrisane, te se 
davanje koncesije za distribuciju plina i izgradnju distribucijskog sustava uredilo Zakonom o tržištu plina 
("Narodne novine" broj 68/01. i 87/05.). 
 
 S obzirom na specifična događanja nakon postupka davanja koncesije odabranom koncesionaru, 
Općina Erdut izvijestila je Osječko-baranjsku županiju o slijedu događaja. Naime, na osnovu dodijeljene 
koncesije Općina Erdut s koncesionarom zaključila je 16.02.2002. godine Ugovor o dodjeli koncesije za 
obavljanje komunalnih djelatnosti opskrbe zemnim plinom te gradnju i održavanje plinskog sustava na 
području Općine Erdut. S obzirom da su u 2005. godini nastupile okolnosti za koje koncesionar nije bio 
odgovoran te da su rokovi izgradnje prekoračeni dana 14. studenoga 2005. godine između Općine Erdut i 
Koncesionara zaključen je Anex osnovnom Ugovoru. 
 

Unatoč činjenici produženja rokova, koncesionar nije bio u mogućnosti ispuniti ugovorne obveze, 
te je Općina Erdut s danom 14. ožujka 2008. godine raskinula Ugovor zaključen s koncesionarom. Radi 
nesposobnosti plaćanja dospjelih obveza i prezaduženosti, nad tvrtkom "Emanita" d.o.o,. u 2008. godini 
otvoren je stečajni postupak.. Nakon otvorenog stečajnog postupka formirana je stečajna masa i 
utvrđena početna bilanca stečaja. U stečajnu masu ušla je  cjelokupna aktiva stečajnog dužnika. 
 

Općina Erdut prijavila je svoja potraživanja u stečajnu masu, ali potraživanja Općine nisu 
prihvaćena. Stanovnici Općine Erdut (vjerovnici) koji su uplatili (cjelokupnu, odnosno djelomičnu) 
naknadu za priključak plina također su prijavili svoja potraživanja. Potraživanja vjerovnika iz Općine su 
prihvaćena i ušla u vjerovnička potarživanja drugog isplatnog reda. 
 

Stečajna upraviteljica je, nakon 3 neuspješne slobodne prodaje distribucijskog sustava (početna 
cijena 16, druga 12 i treća oko 8,5 miliona kuna) koji se nalazio u stečajnoj masi stečajnog dužnika, a na 
temelju odluke odbora vjerovnika 5. svibnja 2010. godine, prihvatila ponudu trgovačkog društva Crodux 
plin d.o.o. Zagreb za kupnju plinovodne mreže u ukupnom iznosu od 3.965.000,00 kuna. Trgovačko 
društvo Crodux plin d.o.o vlasnik mreže registrirano je za opskrbu plinom (6. 4. 2010. godine). Budući da 
se stečajni vjerovnici namiruju po isplatnim redovima, na način da se vjerovnici kasnijeg reda mogu 
namiriti tek pošto budu u cijelosti namireni vjerovnici prethodnog isplatnog reda, potraživanja 
stanovnka Općine Erdut koja se nalaze u drugom isplatnom redu nisu namirena. 
 

Trgovački sud u Osijeku objavio je da je rješenjem broj 13 St-34/08-282 od 12. listopada 2010. 
godine zaključen stečajni postupak nad dužnikom ("Narodne novine" broj 120/10. od 27. 10. 2010.) 
 

Općina Erdut dana 18. 3. 2011. godine dostavila je podatke iz kojih je vidljivo da je naknadu za 
priključenje na plinovodnu mrežu uplatilo 704 domaćinstva u ukupnom iznosu od 1.949.653,65 kuna (dio 
domaćinstava uplatila su cjelokupan iznos, a dio djelomičan iznos). Prema navodima pročelnika 
upravnog odjela Općine Erdut ista je organizirala sastanak i upoznala svoje stanovnike da će unatoč 
činjenici što su uplatili naknadu za priključke za plin tvrtki "Emanita", novom koncesionaru morati platiti 
priključak na distribucijsku mrežu. 
 

U tijeku su razgovori s vlasnikom distribucijskog sustava, koji je kupljen u stečajnom postupku, o 
načinu pomoći stanovnicima koji su u cijelosti ili djelomično platili priključak za plin i to kroz priznavanje 
dijela uloženih sredstava prilikom priključenja na distribucijski sustav. 
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b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O OSNIVANJU 
STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU 
POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE ZA 
DISTRIBUCIJU PLINA NA PODRUČJU OPĆINE 
ERDUT I IMENOVANJU NJEGOVIH ČLANOVA 

 
 
 Sukladno važećem Zakonu o tržištu plina ("Narodne novine" broj 40/07., 152/08. i 83/09.) 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 9. Zakona o 
koncesijama ("Narodne novine" broj 125/08.) 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, izrada dokumentacije za nadmetanje te poduzimanje svih ostalih 
mjera koje prethode postupku davanja koncesije u skladu s odredbama Zakona o koncesijama. 
 

Člankom 12. Zakona o koncesijama utvrđeno je da je prije početka postupka davanja 
koncesije davatelj koncesije dužan imenovati stručno povjerenstvo za koncesiju iz redova istaknutih 
stručnjaka iz područja prava, ekonomije, tehničkih i drugih odgovarajućih struka ovisno o predmetu 
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. 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 poljoprivredu i gospodarstvo je obavijestio 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 povjerenstvo imenuje svog predstavnika. 
 
 Prema očitovanju Ministarstva financija od 11. veljače 2011. godine Klasa: 363-01/11-
01/558, Urbroj: 513-12/11-60, isto neće imenovati svog predstavnika u Povjerenstvo, te predlaže da 
davatelj koncesije, ukoliko smatra potrebnim zatraži imenovanje u stručno povjerenstvo predstavnika 
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. 
 

 Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su: 
1. pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti davanja 

koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za 
ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude, 

2. analiza projektnog prijedloga koncesije radi utvrđivanja radi li se o projektu javno-privatnog 
partnerstva, kako je određen propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo, 

3. pregled i ocjena pristiglih ponuda, 
4. utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili 

prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije i obrazloženje tih prijedloga, 
5. obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije za gospodarsko 

korištenje općeg ili drugog dobra te 
6. 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 Erdut i imenovanju njegovih članova. 
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Temeljem članka 12. stavak 1. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 125/08.), a u 
svezi sa člankom 15. stavak 1. podstavak 1. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine" broj 40/07., 
152/08. i 83/09.) 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. i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske 
županije donijela je na ______ sjednici _____________________ 2011. godine 
 
 

R J E Š E N J E 
 

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. 

 
 Pojerenstvo čine predsjednik i 6 članova. 
 
 U Povjerenstvo se imenuju: 
1. Silva Wendling, za predsjednicu, 
2. Davor Slivka, 
3. Snježana Raguž, 
4. Martin Marolin, 
5. Ranko Radunović, 
6. Dragan Vulin i  
7. Josip Lovković, za članove. 

 
III. 

 
Zadaće Povjerenstva su: 

- pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza za davanje koncesije, pri pripremi i 
izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih 
ponuda te kriterija za odabir ponude, 

- pregled i ocjena pristiglih ponuda, 
- utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili 

prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije i obrazloženje tih prijedloga, 
- obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije. 
 

IV. 
 

Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo će obavljati Upravni odjel za poljoprivredu 
i gospodarstvo Osječko-baranjske županije. 

 
V. 

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

 
Klasa: 
Urbroj: Predsjednik 
 
 mr.sc. Zlatko Maksimović 


