
                       
             

    REPUBLIKA HRVATSKA 

   ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA KRAVARSKO 

                NAČELNIK 

 

 

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o koncesijama (,Narodne novine" broj 143/12), 

Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kravarsko 

("Glasnik Zagrebačke županije" br.20/09) i članka 44. Statuta Općine Kravarsko ("Glasnik 

Zagrebačke županije" br. 13/13.), Općinski načelnik donosi:  

 

ODLUKU 

o osnivanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja 

koncesija za obavljanje javne usluge  prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog 

komunalnog otpada sa područja Općine Kravarsko (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo). 

 

Članak 2. 

Zadaci Stručnog 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 radi utvrđivanja sadrži li koncesija i obilježja javno-privatnog 

partnerstva u skladu sa člankom 15. Zakona o koncesijama, 

3. pregled i ocjena pristiglih ponuda  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, 

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

 

Članak 3. 

Stručno povjerenstvo  o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi 

povjerenstva. 

 

Članak 4. 

Davatelj koncesije izvijestio je Ministarstvo financija, Sektor za gospodarstvo, o 

namjeri osnivanja stručnog povjerenstva, a ovo se dopisom KLASA: 951-01/16-02/02, 

URBROJ:513-06-02-16-309 od 05. prosinca 2016. godine očitovalo da ne namjerava 

imenovati svog predstavnika u stručno povjerenstvo za koncesiju u predmetnom postupku. 

 

 

 

 



 

Članak 5. 

U Stručno povjerenstvo  imenuju se : 

1. Kristina Bradić, predsjednik (posjeduje certifikat iz područja javne nabave) 

2. Dražena Pejak , članica 

3.   Marija Đuretić, članica 

4.   Stjepan Tičarić, član 

5.   Stjepan Zagorac, član  

 

 

Članak 6. 

Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici  i na oglasnoj ploči Općine 

Kravarsko.  

 

 

KLASA: 363-02/16-01/16 

URBROJ: 238-17-16-03 

Kravarsko, 08.  prosinac 2016.  

 

         Načelnik  

 

                 Vlado Kolarec  

 

 

 

 

 
 
 

 


