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Gradonačelnik je 30. listopada 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Odobrava se pokretanje postupka zajedničke javne nabave za nabavu Usluge dizajna i 
tiska u projektu "Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine". 
 2. Sudionici zajedničke nabave za nabavu usluge dizajna i tiska sklopiti će pisani 
sporazum.  
 3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu za pripremu i provedbu postupka 
zajedničke javne nabave za nabavu Usluge dizajna i tiska u projektu "Turistička valorizacija 
reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine". 
 4. Odluku o pokretanju postupka zajedničke javne nabave donosi Gradonačelnik Grada 
Rijeke, obzirom da je Grad Rijeka nositelj zajedničke nabave i da se isti smatra središnjim tijelom 
za provođenje zajedničke nabave. 
 5. Prihvaća se prijedlog Sporazuma o provedbi zajedničke javne nabave.  
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mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
3. Ured za financijsko upravljanje i kontrole, n/r Nade Gunjača 
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UVOD 
 

Grad Rijeka nositelj je projekta "Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke 
industrijske baštine" koji je financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom 
razdoblju 2014.-2020., a putem "Poziva na dostavu projektnih prijava  Priprema i provedba integriranih 
razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine - grupa aktivnosti b – provedba integriranog 
razvojnog programa temeljenog na obnovi kulturne baštine" koji je u nadležnosti Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije. Ovaj je projekt ujedno i jedan od Prioritetnih kulturnih projekata Grada 
Rijeke do 2020. godine, kako je utvrđeno u "Strategiji razvoja  Grada Rijeke za razdoblje  2014.–2020. 
godine", kao i jedan od prioriteta "Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013.–2020." te je 
obuhvaćen i projektom Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020. godine. Razdoblje provedbe 
projekta je od 01.06. 2017. do 30.06. 2020. Godine. Partneri na projektu su Sveučilište u Rijeci i 
Turistička zajednica grada Rijeke. 
 Prema preporuci Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i u skladu sa člankom 189. 
Zakona o javnoj nabavi dva ili više javnih naručitelja mogu se sporazumjeti o zajedničkoj provedbi 
određenog postupka nabave, u kojem slučaju utvrđuju međusobna ovlaštenja i dužnosti, te se nabava za 
uslugu dizajna i tiska za potrebe Grada Rijeke, Turističke zajednice grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci 
provodi objedinjeno. 
 
 U skladu sa člankom  190. Zakona o javnoj nabavi ako se postupak nabave u cijelosti provodi 
zajednički u ime i za račun svih javnih naručitelja koji sudjeluju u zajedničkoj nabavi ili ako jedan javni 
naručitelj sam provodi postupak za svoj račun i za račun ostalih javnih naručitelja, svi javni naručitelji 
zajedno su odgovorni za ispunjenje svojih obveza u skladu s ovim Zakonom. 
 
 Predlaže se da pripremu i provedbu postupka zajedničke nabave obavi Odjel gradske uprave za 
kulturu. 
 
 Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave (bez PDV-a) iznosi 503.513,22 kune  
 
 Iznos procijenjene vrijednosti predmeta nabave po sudioniku sporazuma iznose: 
 
 Grad Rijeka: 180.800,00 kuna  
 Turistička zajednica grada Rijeke: 120.560,00 kuna 
 Sveučilište u Rijeci: 202.153,22 kuna  
 
Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći  
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Odobrava se pokretanje postupka zajedničke javne nabave za nabavu Usluge dizajna i tiska u 
projektu "Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine". 

2. Sudionici zajedničke nabave za nabavu usluge dizajna i tiska sklopiti će pisani sporazum.  
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu za pripremu i provedbu postupka zajedničke javne 

nabave za nabavu Usluge dizajna i tiska u projektu "Turistička valorizacija reprezentativnih 
spomenika riječke industrijske baštine". 

4. Odluku o pokretanju postupka zajedničke javne nabave donosi Gradonačelnik Grada Rijeke, 
obzirom da je Grad Rijeka nositelj zajedničke nabave i da se isti smatra središnjim tijelom za 
provođenje zajedničke nabave. 

5. Prihvaća se prijedlog Sporazuma o provedbi zajedničke javne nabave.  
 

U nastavku se na razmatranje i usvajanje dostavlja Sporazum o provedbi zajedničke javne nabave. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, zastupan po gradonačelniku mr.sc. Vojku Obersnelu, 
 
Turistička zajednica grada Rijeke, Rijeka, Užarska 14, zastupana po direktoru Petru Škarpi dipl.oec., i 
 
Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Trg braće Mažuranića 10, zastupano po rektorici prof. dr. sc. Snježani 
Prijić-Samaržija 
 
dana ___ listopada 2017. godine sklapaju 

 
S P O R A Z U M 

o provedbi postupka zajedničke javne nabave Usluga dizajna i tiska u projektu "Turistička 
valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine" 

 
 

Članak 1. 
Sudionici Sporazuma dogovaraju međusobna prava i obveze u zajedničkom nastupanju u otvorenom 
postupku javne nabave Usluga dizajna i tiska u projektu "Turistička valorizacija reprezentativnih 
spomenika riječke industrijske baštine" zaključenjem ugovora o javnoj nabavi.   
 
Turistička zajednica grada Rijeke i Sveučilište u Rijeci ovlašćuju Grad Rijeku da kao Naručitelj, u njihovo 
ime i za njihov račun, provede postupak javne nabave iz prethodnog stavka ovoga članka. 
 

Članak 2. 
 
Temeljem navedenog u članku 1., u provedbi predmetnog postupka javne nabave Grad Rijeka smatra se 
središnjim tijelom za javnu nabavu, u skladu s člankom 189. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 
120/16). 

Članak 3. 
Predmet javnog nadmetanja je zaključenje ugovora za Uslugu dizajna i tiska u projektu "Turistička 
valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine" za potrebe Grada Rijeke, Turističke 
zajednice grada Rijeke i Sveučilište u Rijeci (u daljnjem tekstu: sudionici Sporazuma).   
 

Članak 4. 
Sudionici Sporazuma za pripremu i provedbu postupka javne nabave imenuju ovlaštene predstavnike za 
provedbu postupka javne nabave i druge osobe koje imaju utjecaj na pojedine radnje u postupku te 
odrede njihove ovlasti i to: 

za Grad Rijeku: Nada Gunjača, Natalie Luić, Plamena Šarlija, Ervin Dubrović,Sabrina Žigo, Vanja Tataj, 
Aljoša Brajdić, Marko Koržinek.    

za Sveučilište u Rijeci: Patricia Petrović, Tea Mičić Badurina, Kristina Pandža i Kristina Smoljanović 

za Turističku zajednicu grada Rijeke: Dominik Damiš, Helga Večerinović 
Članak 5. 

Sudionici Sporazuma obvezuju se izraditi zajedničku dokumentaciju o nabavi i zaključenje ugovora za 
Uslugu dizajna i tiska u projektu "Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske 
baštine". 

Članak 6. 
Sudionici Sporazuma suglasni su da Grad Rijeka kao središnje tijelo za javnu nabavu, sukladno članku 2. 
ovoga  Sporazuma, u ime svih sudionika zajedničke nabave koordinira aktivnosti na pripremi i provedbi 
postupka javne nabave i to kako slijedi: 
  

• odgovorna osoba Grada Rijeke donosi Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu 
nabavu, koju  će dostaviti svim sudionicima ovog Sporazuma; 
• Grad Rijeka objavi javno nadmetanje sukladno članku 2. ovoga Sporazuma i zajedničkoj     
dokumentaciji o nabavi iz članka 5. ovog Sporazuma; 



 

 

             
• javno otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda provodi se u poslovnim prostorijama Grada 

Rijeke, Trpimirova 2. 
 
• kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda;  
 
• ovlašteni predstavnici za provedbu postupka javne nabave iz članka 4. ovog Sporazuma 

predložit će Gradonačelniku Grada Rijeke, kao odgovornoj osobi središnjeg tijela koje provodi 
nabavu (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik)  odabir najpovoljnije ponude; 

 
• odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka donijeti će Gradonačelnik; 
 
• ugovor o javnoj nabavi potpisuju odgovorne osobe svih sudionika zajedničke nabave, s time 

da će se u ugovoru utvrditi količine predmeta nabave i vrijednosti predmeta nabave za svakog 
sudionika zajedničke nabave i da će odabrani ponuditelj ispostaviti račun svakom sudioniku 
nabave za njegov dio; 

 
Članak 7. 

(1) Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave (bez PDV-a) iznosi 503.513,22 kuna 
(petstotritisućepetstotrinaestkuna i dvadesetdvije lipe). 
 
(2) Iznos procijenjene vrijednosti predmeta nabave (bez PDV-a) svakog sudionika Sporazuma i izvori 
financiranja:  
 

• Grad Rijeka: 180.800,00 kuna  
• Turistička zajednica grada Rijeke: 120.560,00 kuna  
• Sveučilište u Rijeci: 202.153,22 kuna  

 
(3) Izvori financiranja su Proračun Grada Rijeke i projekcije Proračuna, Financijski planovi sudionika 
Sporazuma te sredstva temeljem prijenosa EU sredstava. 
 

Članak 8. 
Ovaj Sporazum stupa na snagu i primjenjuje se danom potpisa njegovih sudionika. 
 

Članak 9. 
Ovaj Sporazum sastavljen je u 4 (četiri) izvornika od kojih svaki sudionik zadržava po 1 (jedan) primjerak, 
osim Grada Rijeke koji zadržava 2 (dva) primjerka.  
                                                
 
KLASA:  
URBROJ: 
U Rijeci, ________2017. 
 
 
 

Grad Rijeka 
Gradonačelnik 

mr.sc. Vojko Obersnel 
 
 
 
 
 

 
Turistička zajednica grada Rijeke 

Direktor 
Petar Škarpa, dipl.oec. 

 
 

 
                      Sveučilište u Rijeci 

Rektorica 
prof.dr.sc. Snježana Prijić Samaržija 
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