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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/68-63
URBROJ: 2170/01-15-00-20-43
Rijeka, 29. 6. 2020.

Na temelju članka 7. Odluke o davanju na korištenje površina javne namjene i nekretnina u 
vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge 
opreme i uređaja ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/19) Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 
slijedeću

O D L U K U

1. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje na korištenje 
oglasnih predmeta  za oglašavanje na području grada Rijeke.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za sklapanje ugovora o davanju na korištenje oglasnih 
predmeta  za oglašavanje na području grada Rijeke iz točke 1. ove odluke, utvrđuje se trgovačko 
društvo FLUMINIS PLAKATI d.o.o. Rijeka, Vidikovac 2.

Naknada za korištenje iznosi 12,44 kn/m2 mjesečno, odnosno 4.154,96 kn mjesečno za 
korištenje ukupno 104 oglasne površine za oglašavanje na području grada Rijeke, sadržanih u 
Planu lokacija i to:

 1P - jednostrani pano samostojeći - 36 lokacija - 55 površina - ukupno 110,00 m2
 2P - dvostrani pano samostojeći - 2 lokacije - 3 površine - ukupno 12,00 m2
 ZP - zidni pano - 13 lokacija - 16 površina - ukupno 32,00 m2
 OS - okrugli stup - 30 lokacija - 30 površina - ukupno 180,00 m2
sveukupno 334,00 m2.

3. S ponuditeljem navedenim u točki 2. ove odluke, sklopit će se ugovor o zakupu, za 
razdoblje od 01. srpnja 2020. godine do 30. lipnja 2025. godine.

4.Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti za provedbu ovog zaključka. 

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević, Željka Vitasa,Branislave Dželajlije, 
Silvije Glažar i Nevena Jeličića
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 
            GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
KLASA: 363-01/20-04/45
URBROJ: 2170/01-02-20-20-1

Rijeka, 25.6.2020.g.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

Predmet: 1. Izvješće Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za 
davanje na korištenje oglasnih predmeta za oglašavanje na području grada Rijeke                 
2. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje oglasnih predmeta za oglašavanje na 
području grada Rijeke

Rijeka, lipanj 2020. godine

POVJERENSTVO:
Branislava Dželajlija
Silvija Glažar
Neven Jeličić

VODITELJ DIREKCIJE:     PROČELNICA:
Željko Vitas                                                                              Irena Miličević

                                                                                           

#potpis#
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Obrazloženje uz prijedlog Zaključka

Temeljem Odluke o davanju na korištenje površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada 
Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja 
("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/19) i Zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-01/20-04/62-
61, URBROJ: 2170/01-15-00-20-13, od 02.06.2020. godine, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavio je, dana 04. lipnja 2020. 
godine, Javni natječaj za  davanje na korištenje oglasnih predmeta za oglašavanje na području 
grada Rijeke.
Postupak i uvjeti javnog natječaja objavljeni su na web stranicama Grada Rijeke, te su istaknuti na 
oglasnoj ploči Grada, na adresi u Rijeci, Titov trg 3, a obavijest o objavi javnog natječaja objavljena 
je u Novom listu dana 04. lipnja 2020. godine.

Predmet Javnog natječaja je Davanje na korištenje ukupno 104 oglasne površine za oglašavanje 
na području grada Rijeke, sadržanih u Planu lokacija i to:
 1P - jednostrani pano samostojeći - 36 lokacija - 55 površina - ukupno 110,00 m2
 2P - dvostrani pano samostojeći - 2 lokacije - 3 površine - ukupno 12,00 m2
 ZP - zidni pano - 13 lokacija - 16 površina - ukupno 32,00 m2
 OS - okrugli stup - 30 lokacija - 30 površina - ukupno 180,00 m2

sveukupno 334,00 m2
Lokacije se daju na korištenje na rok od 5 godina od sklapanja ugovora, a početni iznos naknade 
za korištenje iznosi 6,00 kn/m2 mjesečno.

Nadalje, tekstom natječaja utvrđene su obveze korisnika kako slijedi:
- da za šest manifestacija godišnje u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Grada, koje će se 

utvrditi naknadno, za svaku od njih bez naknade ili umanjenja naknade za korištenje 
postavi do 200 plakata veličine B2 ili do 100 plakata veličine B1 koji mogu biti istaknuti 7 
dana prije održavanja manifestacije.

- za vrijeme izborne promidžbe oglasne površine koristit će političke stranke, koalicijske liste i 
nezavisni kandidati za isticanje izbornih plakata, uz plaćanje naknade Gradu sukladno 
Odluci o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za 
postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja, a 
korisniku se za to vrijeme neće obračunavati naknada za korištenje.

- o svom trošku sve oglasne površine održavati tehnički ispravnim, čistim i urednim. 
Čišćenje, što podrazumijeva i obavezno uklanjanje starih plakata prije postave novih i 
pranje oglasnih površina potrebno je vršiti jedan puta tjedno, a održavanje tehnički 
ispravnim i funkcionalnim na način da se dotrajali dijelovi i oštećenja otklone u roku od 7 
dana od nastanka, a u slučaju opasnosti odmah.

- o svom trošku sve oglasne površine osigurati od slijedećih rizika: loma stakla, loma 
strojeva, požara, vandalizma, iz posjedovanja i nekih drugih opasnosti na novu vrijednost. 
Korisnik se obvezuje kao ugovaratelj osiguranja sklopiti policu osiguranja za Grad kao 
osiguranika.

- da usluge oglašavanja vrši prema slijedećim cijenama:

CIJENA PO KOMADU PLAKATA U KN

TRAJANJE 
OGLASA

DO 100 KOM 100 DO 200 
KOM

VIŠE od 200 
KOM

DIMENZIJE 
PLAKATA

Do 7 dana 5,16 4,04 2,88 manji od B - 2

Svaki dan preko 0,73 0,61 0,41

Do 7 dana 6,34 5,16 4,34 veličine B - 2

Svaki dan preko 0,88 0,73 0,61

Do 7 dana 7,22 6,34 5,16 veći od B - 2

Svaki dan preko 1,02 0,88 0,73
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Javno otvaranje ponuda Povjerenstvo je održalo dana 16. lipnja 2020. godine u 9,00 sati.

U otvorenom roku javnog natječaja pristigle su slijedeće ponude:

1. FLUMINIS PLAKATI d.o.o. Rijeka, Vidikovac 2, ponuđena naknada u iznosu od 12,44 
kn/m2 mjesečno.

2. SAD I ODMAH j.d.o.o. Rijeka, Vjenceslava Novaka 11, pristupio zakonski zastupnik 
Miroslav Obradović, ponuđena naknada u iznosu od 8,25 kn/m2 mjesečno

3. LAUDATOR d.o.o. Matulji, Mihotići, Put Luskino 9/A, pristupio zakonski zastupnik Ivica 
Piškur, ponuđena naknada u iznosu od 7,55 kn/m2 mjesečno.

Ponuda ponuditelja LAUDATOR d.o.o. nije u skladu sa uvjetima natječaja. Uvidom u 
knjigovodstvenu evidenciju Grada Rijeke utvrđeno je da ponuditelj ima dugovanje prema Gradu u 
iznosu od 4.538,94 kn na ime korištenja oglasnih predmeta. Točkom 1.2. teksta natječaja je 
utvrđeno da na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmiren dug prema Gradu po 
bilo kojem osnovu, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno 
prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili je veći od duga 
ponuditelja. Sukladno utvrđenom, Povjerenstvo ponudu ponuditelja LAUDATOR d.o.o. nije u 
daljnjem tijeku postupka niti razmatralo

Tabelarni pregled sadržaja pristiglih ponuda:

TRAŽENO Dostavljeno

ponuditelj 

FLUMINIS 

PLAKATI  d.o.o.

ponuditelj 

SAD I ODMAH 

j.d.o.o..

ime i prezime (za fizičke osobe) ili tvrtku odnosno naziv (za 
pravne osobe) te adresu odnosno sjedište ponuditelja

dostavio dostavio

preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe 
odnosno obrtni registar za obrtnike

dostavio dostavio

dokaz o financijskoj sposobnosti: BON 2 ili drugi odgovarajući 
financijski dokaz – obrazac izdan od banke kod koje 
ponuditelj ima glavni račun kojim se dokazuje solventnost 
ponuditelja, odnosno iz obrasca mora biti vidljivo da 
ponuditelj nema evidentirane naloge za plaćanje za čije 
izvršenje nema pokriće na računu, što je pretpostavka 
kvalitetnog izvršenja ugovora, koji ne smije biti stariji od 30 
dana od dana objave ovog natječaja 
(natječaj objavljen 04.06.2020),

dostavio dostavio

potvrda nadležne Porezne uprave kojom se potvrđuje da 
porezni obveznik nema duga po osnovi javnih davanja o 
kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava ili 
istovrijedna isprava nadležnog tijela, koja ne smije biti starija 
od 30 dana od dana objave ovog natječaja 

dostavio dostavio

dokaz o poslovnom ugledu ponuditelja (reference – potvrde o 
istim i sličnim poslovima).

dostavio Dostavio 
referencu koja 
nije u skladu sa 
uvjetima natječaja 
(ista se odnosi na 
Miroslava 
Obradovića, koji 
je direktor 
ponuditelja, a ne 
na ponuditelja)

izjava ponuditelja da prihvaća sve uvjete javnog natječaja, 
ovjerenu i potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje 

dostavio dostavio
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ponuditelja (pečat i potpis zakonskog zastupnika)
izjava ponuditelja da će oglasne predmete početi namjenski 
koristiti najkasnije u roku od 7 dana od dana primopredaje 
istih

dostavio dostavio

iznos ponuđene naknade za korištenje u kn/m2 dostavio dostavio
dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu dostavio dostavio
valjanost ponude valjana nije valjana

Kontrolom sadržaja pristiglih ponuda Povjerenstvo je utvrdilo slijedeće:

Ponuda ponuditelja FLUMINIS PLAKATI d.o.o. je potpuna i u skladu sa uvjetima natječaja. 
Ponuđena naknada za korištenje 12,44 kn/m2 mjesečno.

Ponuda ponuditelja SAD I ODMAH j.d.o.o. nije potpuna sukladno uvjetima natječaja. Ponuditelj 
nije dostavio dokaze o poslovnom ugledu (reference – potvrde o istim ili sličnim poslovima), već je 
dostavljen popis poslovnih subjekata koji su bili korisnici usluga navedenog ponuditelja, a potvrda 
koja je dostavljena se odnosi na fizičku osobu Miroslava Obradovića, a ne pravnu osobu 
ponuditelja. Radi navedenog,  Povjerenstvo je utvrdilo da ponuda nije u skladu sa uvjetima 
natječaja, te istu nije u daljnjem tijeku postupka niti razmatralo.

Analizom ponude koje je kompletna sukladno uvjetima natječaja Povjerenstvo je utvrdilo 
najpovoljniju ponudu ponuditelja FLUMINIS PLAKATI d.o.o. Rijeka, Vidikovac 2, naknada za 
korištenje iznosi 12,44 kn/m2 mjesečno, odnosno 4.154,96 kn mjesečno.

Slijedom navedenog predlaže se Gradonačelniku da donese slijedeći 

Z A K LJ U Č A K 

Na temelju članka 7. Odluke o davanju na korištenje površina javne namjene i nekretnina u 
vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge 
opreme i uređaja ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/19) Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 
slijedeću

O D L U K U 

1. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje na korištenje oglasnih 
predmeta  za oglašavanje na području grada Rijeke.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za sklapanje ugovora o davanju na korištenje oglasnih predmeta  
za oglašavanje na području grada Rijeke iz točke 1. ove Odluke, utvrđuje se trgovačko društvo 
FLUMINIS PLAKATI d.o.o. Rijeka, Vidikovac 2. Naknada za korištenje iznosi 12,44 kn/m2 
mjesečno, odnosno 4.154,96 kn mjesečno za korištenje ukupno 104 oglasne površine za 
oglašavanje na području grada Rijeke, sadržanih u Planu lokacija i to:
 1P - jednostrani pano samostojeći - 36 lokacija - 55 površina - ukupno 110,00 m2
 2P - dvostrani pano samostojeći - 2 lokacije - 3 površine - ukupno 12,00 m2
 ZP - zidni pano - 13 lokacija - 16 površina - ukupno 32,00 m2
 OS - okrugli stup - 30 lokacija - 30 površina - ukupno 180,00 m2
sveukupno 334,00 m2.

3. S ponuditeljem navedenim u točki 2. ove Odluke, sklopit će se ugovor o zakupu, za razdoblje 
od 01. srpnja 2020. godine do 30. lipnja 2025. godine.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za realizaciju ovog Zaključka.
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