
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/141-55
URBROJ: 2170/01-15-00-19-40
Rijeka, 18. 11. 2019.

Gradonačelnik je 18. studenog 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Odobrava se pokretanje postupka zajedničke nabave usluge osiguranja od posljedica 
nesretnog slučaja službenika i namještenika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) i djelatnika 
proračunskih korisnika Grada i to: Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More, Dječjeg vrtića Sušak, 
Doma mladih Rijeka, Dječjeg doma „Tić“ Rijeka, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Muzeja 
grada Rijeke, Gradskog kazališta lutaka Rijeka, Gradske knjižnice Rijeka, Art-kina, Hrvatskog 
narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku i Agencije za društveno 
poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici).

2. U svrhu provedbe postupka zajedničke nabave iz točke 1. ovog zaključka (u daljnjem 
tekstu: postupak zajedničke nabave), Grad i proračunski korisnici sklopit će pisani sporazum o 
provedbi postupka zajedničke nabave.

3. Postupak zajedničke nabave provest će Odjel gradske uprave za financije.
4. Odluku o imenovanju ovlaštenih osoba i obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u 

postupku zajedničke nabave donijet će pročelnik Odjela gradske uprave za financije.
5. Sporazum o provedbi zajedničke nabave i ugovor o osiguranju s odabranim ponuditeljem 

u postupku zajedničke nabave u ime Grada potpisat će Gradonačelnik Grada Rijeke.
6. Troškove pripreme i provedbe postupka zajedničke nabave snosi Grad Rijeka. 

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za financije,
n/r Ante Mađerića, Srđana Kneževića, Vladana Mekterovića
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
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            GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije
KLASA: 400-01/19-01/36
URBROJ: 2170/01-08-00-19-1
Rijeka, 15.11.2019. godine

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
- na donošenje

PREDMET:    Prijedlog zaključka o provođenju zajedničke nabave usluge osiguranja
službenika i namještenika Grada Rijeke i djelatnika proračunskih korisnika Grada Rijeke od 
posljedica nesretnog slučaja  

v.d. Pročelnik

Ante Mađerić
                                                                         #potpis#

Materijal izradili:
Srđan Knežević
Vladan Mekterović



O B R A Z L O Ž E N J E
Prijedloga zaključka o provođenju zajedničke nabave usluge osiguranja

službenika i namještenika Grada Rijeke i djelatnika proračunskih korisnika
Grada Rijeke od posljedica nesretnog slučaja

U svrhu nastavka osiguranja službenika i namještenika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: 
Grad) te djelatnika proračunskih korisnika Grada od posljedica nesretnog slučaja i za 2020. 
godinu, sukladno dosadašnjoj praksi objedinio bi se postupak nabave, odnosno provela bi se 
zajednička nabava usluge osiguranja. 

Zajedničkom nabavom usluge osiguranja službenika i namještenika Grada te djelatnika 
proračunskih korisnika od posljedica nesretnog slučaja, pored službenika i namještenika Grada 
obuhvatit će se i djelatnike proračunskih korisnika i to: Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More, 
Dječjeg vrtića Sušak, Doma mladih Rijeka, Dječjeg doma „Tić“ Rijeka, Muzeja moderne i 
suvremene umjetnosti, Muzeja grada Rijeke, Gradskog kazališta lutaka Rijeka, Gradske knjižnice 
Rijeka, Art-kina, Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, Hrvatskog kulturnog doma na 
Sušaku i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: 
proračunski korisnici).

Sukladno članku 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službene novine 
Grada Rijeke” broj 3/17), te Zaključku Gradonačelnika KLASA: 023-01/19-04/94-51, URBROJ: 
2170/01-15-00-19-12 od 23. srpnja 2019. godine, Odjel gradske uprave za financije provesti će 
postupak jednostavne nabave (procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna) javnim prikupljanjem 
ponuda, u kojem na temelju javno objavljenog poziva za prikupljanje ponuda svaki zainteresirani 
gospodarski subjekt može podnijeti ponudu. U svrhu provedbe navedenog postupka Grad i 
proračunski korisnici sklopit će pisani sporazum o provedbi postupka zajedničke nabave. Odluku o 
imenovanju ovlaštenih osoba za provedbu postupka donijeti će pročelnik Odjela gradske uprave za 
financije. Poziv za javno prikupljanje ponuda objavit će se na profilu Grada – Javna nabava na 
internetskim stranicama Grada Rijeke. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će 
pročelnik Odjela gradske uprave za financije. Sporazum o zajedničkoj nabavi i ugovor o osiguranju 
s odabranim ponuditeljem u ime Grada potpisat će Gradonačelnik Grada Rijeke. Također, 
sukladno dosadašnjoj praksi troškove pripreme i provedbe postupka zajedničke nabave snosi 
Grad. 

U predmetnom postupku zajedničke nabave ukupna procijenjena vrijednost predmeta 
nabave (bez PDV-a) iznosi 160.000,00 kuna, pri čemu procijenjene vrijednosti predmeta po 
pojedinom sudioniku zajedničke nabave iznose kako slijedi:
- Grad Rijeka – 50.000,00 kuna,
- Dječji vrtić Rijeka – 38.500,00 kuna,
- Dječji vrtić More – 9.000,00 kuna,
- Dječji vrtić Sušak – 10.000,00 kuna,
- Dom mladih – 2.500,00 kuna,
- Dječji dom „Tić“ Rijeka – 900,00 kuna,
- Muzej moderne i suvremene umjetnosti – 2.300,00 kuna,
- Muzej grada Rijeke – 2.300,00 kuna,
- Gradska knjižnica Rijeka – 5.800,00 kuna,
- Gradsko kazalište lutaka Rijeka – 2.900,00 kuna,
- Art kino – 1.800,00 kuna,
- Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca – 32.000,00 kuna,
- Hrvatski kulturni dom na Sušaku – 1.500,00 kn,
- APOS – 500,00 kuna.

S obzirom na navedeno, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći



Z A K L J U Č A K

1. Odobrava se pokretanje postupka zajedničke nabave usluge osiguranja od posljedica 
nesretnog slučaja službenika i namještenika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) i 
djelatnika proračunskih korisnika Grada i to: Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More, 
Dječjeg vrtića Sušak, Doma mladih Rijeka, Dječjeg doma „Tić“ Rijeka, Muzeja moderne i 
suvremene umjetnosti, Muzeja grada Rijeke, Gradskog kazališta lutaka Rijeka, Gradske 
knjižnice Rijeka, Art-kina, Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, Hrvatskog 
kulturnog doma na Sušaku i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u 
daljnjem tekstu: proračunski korisnici).

2. U svrhu provedbe postupka zajedničke nabave iz točke 1. ovoga zaključka (u daljnjem 
tekstu: postupak zajedničke nabave), Grad i proračunski korisnici sklopit će pisani 
sporazum o provedbi postupka zajedničke nabave.

3. Postupak zajedničke nabave provest će Odjel gradske uprave za financije.

4. Odluku o imenovanju ovlaštenih osoba i obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u 
postupku zajedničke nabave donijet će pročelnik Odjela gradske uprave za financije.

5. Sporazum o provedbi zajedničke nabave i ugovor o osiguranju s odabranim ponuditeljem 
u postupku zajedničke nabave u ime Grada potpisat će Gradonačelnik Grada Rijeke.

6. Troškove pripreme i provedbe postupka zajedničke nabave snosi Grad. 
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