
 

 

 

 

Upravni odjel za gospodarstvo 

KLASA: 310-01/13-01/05 

URBROJ: 2125/1-03-13-03 

Gospić, 14. studenoga 2013. godine 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

-  o v d j e - 

 

PREDMET: Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana  

Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za izgradnju distribucijskog 

sustava i distribuciju plina na području Ličko-senjske županije 

PRAVNI TEMELJ: Članak 10. i 14. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 143/12 i 

članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 

11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12 i 

6/13- pročišćeni tekst) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

 

PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanja 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo  

 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SRESTAVA: 

Za izvršenje ove Odluke nije potrebno osigurati financijska sredstva. 

 

OBRAZLOŽENJE: 

Zakonom o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12), propisana je obveza 

imenovanja stručnog povjerenstva, čiji je zadatak suradnja s davateljem koncesije (obavljanje 

pripremnih radnji za davanje koncesije) i nadležnim odvjetništvom prilikom provedbe 

postupka davanja koncesije  

 Državno odvjetništvo traži primjenu odredbi iz Zakona o koncesijama za radnje koje 

nisu riješene posebnim zakonom. 

Zakon o koncesijama propisuje da članovi povjerenstva moraju biti pravne, 

ekonomske, tehničke i druge odgovarajuće struke, ovisno o predmetu i značajkama koncesije 

te da mora imati neparan broj članova. 

 

Ovim Prijedlogom Rješenja razrješuje se dužnosti predsjednik i jedan član Stručnog 

povjerenstva za davanje koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na 

području Ličko-senjske županije imenovani Rješenjem („Županijski glasnik“ br. 13/10) te se 

imenuju novi. 

 

 

           P R O Č E L N I C A  

 

Ana Rukavina-Stilinović, univ.spec.oec.,v.r. 

 



 

 

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

KLASA: 

URBROJ: 

Gospić, 

 

 

 

 Na temelju članka 10. i 14. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12) te 

članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09-

ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst), Županijska 

skupština Ličko-senjske županije na _____ sjednici održanoj ______2013. godine, donijela je 

 

 

RJEŠENJE 
o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Stručnog povjerenstva  

za davanje koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina  

na području Ličko-senjske županije 

 

 

I. 

 

 Razrješuje se Milan Jurković, dipl.ing. dužnosti predsjednika, a Mario Barković, 

dipl.ing. dužnosti člana Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za izgradnju 

distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Ličko-senjske županije imenovani u 

točki II. Rješenja („Županijski glasnik“ br. 13/10). 

 

II. 

 

 U Stručno povjerenstvo imenuje se __________ za predsjednika, a _________ , za 

člana. 

 

III. 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u „Županijskom 

glasniku“ Ličko-senjske županije. 

 

 

 

        PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

 

        mr. Darko Milinović, dr.med. 

 

 

 

 


