
Temeljem članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine''  br. 26/03. - pročišćeni
tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.),  članka 14.
Zakona o koncesiji (''Narodne novine'' br. 143/12.), članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima na
području  Općine  Gundinci  (''Službeni  vjesnik''  Brodsko  posavske  županije  br.14/09.)   i  č lanka 30.
Statuta Općine Gundinci (“Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br.09/13.),  Općinsko vijeće
općine Gundinci na svojoj 03. sjednici održanoj dana 23.rujna 2013. godine, donosi

O D L U K U 
o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupaka

davanja koncesija na području Općine Gundinci

I
Osniva se Stručno  povjerenstvo  za  provedbu  postupaka  davanja  koncesija  na  području  Općine
Gundinci  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) .

II
Zadaće Povjerenstva su:  

1. 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,

2. analiza koncesije za javne radove i koncesije za javne usluge radi utvrđivanja sadrži li koncesija
i obilježja javno-privatnog partnerstva u skladu sa člankom 15. Zakona,

3. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka
davanja koncesije,

4. utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka
davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga,

5. 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 prije početka postupka davanja koncesije te

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

 
III

Povjerenstvo ima četiri člana .

IV
U Povjerenstvo se imenuju:  

1. Katarina Depope Radman, dipl.iur. kao voditelj postupka koji posjeduje važeći certifikat u 
području javne nabave, Klasa: 406-01/09-01/171, Urbroj: 526-15-02/1-09-1269 izdan od 
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva,

2. Goran Markić, član Povjerenstva, 



3. Željko Škripek, član Povjerenstva,
4. Ivan Užarević, član Povjerenstva,

V
Povjerenstvo je u svom radu dužno postupati  sukladno propisima, pravilima struke i u interesu Općine
Gundinci. 
 

VI
Stručne i  administrativne  poslove  za  Povjerenstvo  obavljat će tajnica Općine Gundinci.
  

VII
Ova Odluka  stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije.

Klasa: 021-01/13-01/7
Urbroj: 2178/05-02/13-4
Gundinci, 15. studenog 2013.g.
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