REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADONAČELNIK
Klasa: 344-01/16-01/02
Urbroj: 2176/02-01-16-3
Hrvatska Kostajnica, 21. prosinca 2016.
Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o koncesijama (,Narodne novine" broj 143/12), članka 3. Odluke o
određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije na području Grada Hrvatske Kostajnice
(„Službeni vjesnik“ Grada Hrvatske Kostajnice broj 49/16 i 56/16) i članka 49. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice
("Službeni vjesnik» Grada Hrvatske Kostajnice br. 27/09, 20/13 i 43/14) gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice,
dana 21. prosinca 2016., donio je

ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za koncesiju
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesija za prijevoz
putnika u javnom prometu na području Grada Hrvatske Kostajnice (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo za
koncesiju).
U Stručno povjerenstvo za koncesiju imenuju se:
1. Petar Samardžija, dipl.iur., voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i socijalnu
skrb pri Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hrvatske Kostajnice, sa završenim specijalističkim
programom izobrazbe u području javne nabave - predsjednik,
2. Zoran Stunković, dipl.ing.građ., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatske Kostajnice –član,
3. Marija Dupić, pristup.oec., stručni suradnik za računovodstvo Odsjeka za proračun, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša pri Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hrvatske
Kostajnice – član.
Članak 2.
Stručno povjerenstvo za koncesiju čine ovlašteni predstavnici davatelja koncesije koji se obvezuju na
pripremu i provedbu kompletnog postupaka davanja koncesija temeljem Zakona o koncesijama („Narodne novine"
broj 143/12), Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (u daljnjem tekstu:
Zakon) i uredbi za provedbu zakona.
Članak 3.
Obveze i ovlasti Stručnog povjerenstva za koncesiju su:

- Suradnja s davateljem koncesije pri izradi 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,
- objavljuje Obavijest o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike
Hrvatske (u daljnjem tekstu: Elektronički oglasnik),
- vođenje evidencije o traženju dokumentacije za nadmetanje,
- sastavljanje upisnika o zaprimanju ponuda,
- sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda,
- vrši pregled i ocjenu pristiglih ponuda,
- sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda,

- utvrđuje prijedlog Odluke o odabiru ponude za davanje koncesije ili prijedlog Odluke o poništenju postupka
davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga,
- objava Obavijesti o sklopljenom ugovoru u Elektroničkom oglasniku (rok: 48 dana od dana sklapanja
ugovora) i
- obavlja sve ostale radnje potrebne za provedbu postupka davanja koncesije.

Članak 4.
Ovlašteni predstavnici Stručnog povjerenstva za koncesiju nisu u sukobu interesa u smislu članka 14.
stavka 4. Zakona o koncesijama.
Članak 5.
Davatelj koncesije izvijestio je Ministarstvo financija, Sektor za gospodarstvo, o namjeri osnivanja Stručnog
povjerenstva za koncesiju, a ovo se dopisom (dopis Klasa: 951-01/16-02/02, Ur.broj: 513-06-02-16-334 od 19.
prosinca 2016. godine) očitovalo da ne namjerava imenovati svog predstavnika u Stručno povjerenstvo za
koncesiju u predmetnom postupku.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se na internetskoj web stranici www.hrvatska-kostajnica.hr, i na oglasnoj ploči
Grada Hrvatske Kostajnice, a stupa na snagu danom donošenja.
GRADONAČELNIK
Tomislav Paunović

