
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 12. 

sjednici 5. srpnja 2018. 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. 
 

 U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Petar Lagator, za predsjednika, 

2. Zlatko Hosu, 

3. Snježana Raguž, 

4. Ivana Katavić Milardović, 

5. Ranko Radunović, 

6. Silva Wendling i 

7. 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, 

- 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". 

 

KLASA: 310-01/18-01/2 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-4 

Osijek, 5. srpnja 2018. 
 

 

 

 

 Predsjednik 

 Dragan Vulin, v.r. 

 

 

 

 


