Temeljem članka 16. Zakona o koncesijama (N.N. br. 69/17) te članka 47. Statuta općine Oriovac
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 7/13 i 4/18) Općinski načelnik općine Oriovac
dana 20.lipnja 2018.godine donosi slijedeću
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka davanja koncesije za
obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s
područja općine Oriovac

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka davanja koncesije za
javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja općine
Oriovac (u nastavku: stručno povjerenstvo).
Članak 2.
U stručno povjerenstvo imenuju se:
1. Marina Šimunović - za predsjednika
2. Željka Čorak
- za člana
3. Anica Hemen
- za člana
4. Josip Jagodar
- za člana
5. Darija Jandik
- za člana
Članak 3.
Zadaci stručnog Povjerenstva su:
1. suradnja s davateljem koncesije pri pripremi i izradi dokumentacije za nadmetanje, utvrđivanje
uvjeta za davanje koncesije te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir
najpovoljnije ponude,
2. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka
davanja koncesije,
3. prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije,
prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedlog odluke o poništenju postupka
davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka davanja koncesije
te obrazloženja tih prijedloga,
4. predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva,
5. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Članak 4.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe stručnog povjerenstva obavlja jedinstveni upravni odjel
općine Oriovac.
Članak 5.
Stručno povjerenstvo za koncesije o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

Članak 6.
Stručno povjerenstvo za koncesiju prestaje s radom sklapanjem Ugovora o koncesiji odnosno
izvršnošću odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.
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