GRADONAČELNIK
KLASA: UP/I-363-01/22-01/01
URBROJ: 2182-10-02-22-1
Knin, 14. travnja 2022. godine

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17 i
107/20 ), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima ( „Službeno glasilo Grada Knina“ 2/20 i
14/21 ) i članka 49. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Knina ( „Službeno glasilo Grada Knina“ 3/21 )
Gradonačelnik Grada Knina dana 14. travnja 2022. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka koncesije za
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Knina
Članak 1.
Gradonačelnik Grada Knina imenuje Stručno povjerenstvo za provođenje postupka
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Knina (u daljnjem tekstu:
Stručno povjerenstvo) u sljedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.

Kristina Perić
Sanda Petrović Brnić
Ana Medvidović
Anto Milišić
Anda Raspudić

Članovi Stručnog povjerenstva dužni su potpisati izjavu o neovisnosti čime jamče da
nisu u sukobu interesa, sukladno članku 14. st. 4. Zakona o koncesijama.
Članak 2.
Zadaće 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 najpovoljnije ponude

2. analiza koncesije za radove i koncesije za usluge radi utvrđivanja sadržava li
koncesija i obilježja javno-privatnog partnerstva u skladu s člankom 26. ovoga Zakona
3. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s
pravilima postupka davanja koncesije
4. 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
5. predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva
6. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.
Članak 3.
Administrativno tehničke poslove za potrebe Stručnog povjerenstva obavlja Upravni
odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša.
Članak 4.
Stručno povjerenstvo prestaje s radom sklapanjem ugovora o koncesiji, odnosno
izvršnošću odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Oglasnoj ploči Grada
Knina i na službenim stranicama Grada Knina www.knin.hr.
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