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Na temelju članka 16. stavka 7. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17),
Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici 24. listopada 2017. godine
donijelo je

ODLUKU
O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA KONCESIJE
Članak 1.
Ovom odlukom osniva se stručno povjerenstvo za koncesije u lukama kojima upravlja
Županijska lučka uprava Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Lučka uprava), određuje njegov
sastav i djelokrug rada.
Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a imaju rodno značenje, obuhvaćaju na
jednak način muški i ženski rod, neovisno u kojem su rodu korišteni.
Članak 2.
Stručno povjerenstvo za koncesije osnovano ovom Odlukom sudjeluje u postupku
davanja koncesija za usluge i koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra
procijenjene vrijednosti manje od vrijednosnih pravila za određivanje primjene pravila
postupka davanja koncesije koji se objavljuje u Službenom listu Europske unije, a kada se
više koncesija daje za isti ili sličan predmet koncesije.
Stručno povjerenstvo za koncesije osnovano ovom Odlukom ne sudjeluje u postupku
davanja koncesija za radove te koncesija za usluge i koncesija za gospodarsko korištenje
općeg ili drugog dobra procijenjene vrijednosti jednake ili veće od vrijednosnog praga iz
stavka 1. ovoga članka.
Članak 3.
Stručno povjerenstvo za koncesije ima predsjednika i četiri člana pravne, ekonomske,
tehničke i prometne struke imenovanih iz reda osoba kako slijedi:





predsjednik i jedan član iz reda članova Upravnog vijeća Lučke uprave;
jedan član iz reda zaposlenika Lučke uprave;
jedan član iz reda službenika upravnog tijela osnivača;
jedna član iz reda Ministarstva financija.

Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za koncesiju mora imati važeći certifikat u
području javne nabave.
Članak 4.
Predsjednik i članovi stručnog povjerenstva za koncesije imenuju se na mandat od
četiri godine.
Članak 5.
Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju 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
pravilima postupka davanja koncesije;

prije sklapanja ugovora o koncesiji, 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;

prije početka postupka davanja koncesije, 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;

obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja
koncesije.
Članak 6.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stručnog povjerenstva za koncesije
obavlja Služba lučkog redarstva i općih poslova i Služba financijsko – knjigovodstvenih i
kadrovskih poslova – računovođa.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Lučke
uprave.
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U Malom Lošinju, 24. listopada 2017. god.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ
Upravno vijeće
Predsjednik Upravnog vijeća
Loris Rak
Utvrđuje se da je Poslovnik o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj
objavljen na oglasnoj ploči Lučke uprave dana 24.10. 2017.g. te da je stupio na snagu 31.10.
2017. godine.
U Malom Lošinju, 24. listopada 2017. godine
Ravnatelj
Gracijano Petrinić

