REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/2-58
URBROJ: 2170/01-15-00-20-30
Rijeka, 14. 1. 2020.

Gradonačelnik je 14. siječnja 2020. godine donio sljedeći
zaključak
1. Odobrava se pokretanje postupka zajedničke javne nabave usluge osiguranja imovine
Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) i trgovačkog društva RIJEKA SPORT d.o.o. Rijeka (u
daljnjem tekstu: Rijeka sport) za razdoblje od dvije godine, a u svrhu osiguranja imovine Grada i
Rijeka sporta po isteku važećeg Ugovora o osiguranju broj 08-00-01/2018, zaključenog dana 5.
travnja 2019. godine.
2. Sukladno točki 1. ovoga zaključka Grad će provesti otvoreni postupak javne nabave (u
daljnjem tekstu: postupak zajedničke nabave), po završetku kojeg će se sklopiti okvirni sporazum s
jednim gospodarskim subjektom bez obveze sklapanja ugovora o javnoj nabavi, za razdoblje od
dvije godine.
3. U svrhu provedbe postupka zajedničke nabave sukladno točki 1. i 2. ovoga zaključka
Grad i Rijeka sport sklopit će pisani sporazum o zajedničkoj provedbi postupka javne nabave.
4. Pripremu postupka zajedničke nabave (izrada troškovnika i sporazuma o zajedničkoj
provedbi postupka javne nabave) obavit će Odjel gradske uprave za financije, a postupak
zajedničke nabave provest će Odjel gradske uprave za javnu nabavu.
5. Odluku o imenovanju članova stručnog povjerenstva za provedbu postupka zajedničke
nabave donijet će pročelnica Odjela gradske uprave za javnu nabavu.
6. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u provedenom postupku zajedničke nabave
donijet će Gradonačelnik Grada.
7. Sporazum o zajedničkoj provedbi postupka javne nabave i okvirni sporazum odnosno
ugovor o osiguranju s odabranim ponuditeljem u postupku zajedničke nabave u ime Grada potpisat
će Gradonačelnik Grada.
8. Troškove pripreme i provedbe postupka zajedničke nabave snosi Grad.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Odjel gradske uprave za financije,
n/r Ante Mađerića, Srđana Kneževića,
Vladana Mekterovića
2. Odjel gradske uprave za javnu nabavu,
n/r Nade Gunjače
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Odjel gradske uprave za financije
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GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
- na donošenje

PREDMET: Prijedlog zaključka o provođenju zajedničke javne nabave usluge
osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o.

v.d. Pročelnik
Ante Mađerić
#potpis#

Materijal izradili:
Srđan Knežević
Vladan Mekterović

Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209652, Fax. 209653

www.rijeka.hr
E-mail: ante.madjeric@rijeka.hr

OBRAZLOŽENJE
Prijedloga zaključka o provođenju zajedničke javne nabave usluge osiguranja
imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o.
Imovina Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) i imovina trgovačkog društva RIJEKA
SPORT d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Rijeka sport) osigurana je zaključno do 5. travnja 2020.
godine temeljem važećeg Ugovora o osiguranju broj 08-00-01/2018 od 5. travnja 2019. godine,
sklopljenog s osiguravateljem Hrvatska osiguravajuća kuća d.d. Zagreb sukladno provedenom
postupku zajedničke javne nabave usluge osiguranja.
U svrhu nastavka osiguranja imovine Grada i imovine Rijeka sporta po isteku navedenog
Ugovora o osiguranju, a sukladno dosadašnjoj višegodišnjoj praksi i odredbama Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), ovim materijalom predlaže se ponovo objediniti postupak
nabave odnosno provesti zajedničku javnu nabavu usluge osiguranja, s time da bi se, za razliku od
prijašnjih godina, po provedbi otvorenog postupka javne nabave, za razdoblje od dvije godine,
umjesto godišnjeg ugovora o javnoj nabavi zaključio okvirni sporazum s jednim gospodarskim
subjektom bez obveze sklapanja ugovora o javnoj nabavi.
U svrhu provedbe postupka zajedničke javne nabave usluge osiguranja imovine, Grad i
Rijeka sport sklopit će pisani sporazum o zajedničkoj provedbi postupka nabave.
Pripremu postupka zajedničke nabave (izrada troškovnika i sporazuma o zajedničkoj
provedbi postupka javne nabave) obavit će Odjel gradske uprave za financije.
Postupak zajedničke nabave provest će Odjel gradske uprave za javnu nabavu, pri čemu
će odluku o imenovanju članova stručnog povjerenstva za provedbu postupka donijeti pročelnica
navedenog Odjela.
Po provedenom postupku odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Gradonačelnik
Grada, koji će, također, u ime Grada potpisati i sporazum o zajedničkoj provedbi postupka nabave
s Rijeka sportom te, po završetku postupka zajedničke nabave, okvirni sporazum na dvije godine
odnosno ugovor o javnoj nabavi (ugovor o osiguranju) s odabranim ponuditeljem.
Također, sukladno dosadašnjoj praksi, troškove pripreme i provedbe postupka zajedničke
nabave snosit će Grad.
U predmetnom postupku zajedničke nabave ukupna procijenjena vrijednost predmeta
nabave (bez PDV-a) za razdoblje od dvije godine iznosi 6.800.000,00 kuna, pri čemu procijenjene
vrijednosti predmeta po pojedinom sudioniku zajedničke nabave iznose kako slijedi:
- Grad – 6.000.000,00 kuna,
- Rijeka sport – 800.000,00 kuna.

Slijedom svega navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći

ZAKLJUČAK
1. Odobrava se pokretanje postupka zajedničke javne nabave usluge osiguranja imovine
Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) i trgovačkog društva RIJEKA SPORT d.o.o. Rijeka (u
daljnjem tekstu: Rijeka sport) za razdoblje od dvije godine, a u svrhu osiguranja imovine
Grada i Rijeka sporta po isteku važećeg Ugovora o osiguranju broj 08-00-01/2018,
zaključenog dana 5. travnja 2019. godine.
2. Sukladno točki 1. ovoga zaključka Grad će provesti otvoreni postupak javne nabave (u
daljnjem tekstu: postupak zajedničke nabave), po završetku kojeg će se sklopiti okvirni
sporazum s jednim gospodarskim subjektom bez obveze sklapanja ugovora o javnoj
nabavi, za razdoblje od dvije godine.
3. U svrhu provedbe postupka zajedničke nabave sukladno točki 1. i 2. ovoga zaključka
Grad i Rijeka sport sklopit će pisani sporazum o zajedničkoj provedbi postupka javne
nabave.
4. Pripremu postupka zajedničke nabave (izrada troškovnika i sporazuma o zajedničkoj
provedbi postupka javne nabave) obavit će Odjel gradske uprave za financije, a postupak
zajedničke nabave provest će Odjel gradske uprave za javnu nabavu.
5. Odluku o imenovanju članova stručnog povjerenstva za provedbu postupka zajedničke
nabave donijet će pročelnica Odjela gradske uprave za javnu nabavu.
6. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u provedenom postupku zajedničke nabave
donijet će Gradonačelnik Grada.
7. Sporazum o zajedničkoj provedbi postupka javne nabave i okvirni sporazum odnosno
ugovor o osiguranju s odabranim ponuditeljem u postupku zajedničke nabave u ime Grada
potpisat će Gradonačelnik Grada.
8. Troškove pripreme i provedbe postupka zajedničke nabave snosi Grad.

