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Zadar, 18.04.2019. 
 
Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, u 
daljnjem tekstu: Zakon o javnoj nabavi) i članka 11. Pravilnika o planu nabave, registru 
ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržištu javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 
u daljnjem tekstu: Pravilnik) Grad Zadar (u daljnjem tekstu: Naručitelj) objavljuje 
 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM 
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 
Naziv naručitelja: Grad Zadar 
 
Sjedište naručitelja: Narodni trg 1, 23000 Zadar, Republika Hrvatska  
 
Odgovorna osoba naručitelja: Branko Dukić, gradonačelnik 
 
OIB: 09933651854 

 
Evidencijski broj nabave: MN 050-11/19 
 
Opis predmeta nabave: Predmetni postupak nabave provodi se u sklopu projekta 
rekonstrukcije i nadogradnje Centra za mlade (KK.06.2.2.02.0002.), sufinanciranog 
bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, u sklopu Poziva na 
dostavu projektnih prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški 
projekt "Centar za mlade – Rekonstrukcija Centra za mlade i izrada novog urbanističkog 
rješenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radić́ u Zadru u okviru Operativnog programa 
„Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“  Cilj projekta je revitalizacija brownfield područja 
bivšeg vojnog kompleksa u ulici S. Radića rekonstrukcijom i uređenjem bivšeg vojnog objekta 
u prostor Centra za mlade kao prostora javno – društvenog i kulturnog sadržaja.  
 
Predmet nabave je izvođenje radova na rekonstrukciji i nadogradnji Centra za mlade na lokaciji 
bivšeg vojnog kompleksa u ulici S. Radića u Zadru sukladno "Uvjetima ugovora o građenju za 
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građevinske i inženjerske radove po projektima naručitelja", prvo izdanje iz 1999.,  koje su 
sastavili u Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils (FIDIC). 
 
CPV oznake i nazivi: 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji, 45262800-9 Radovi dogradnje 
zgrade, 45000000-7 Građevinski radovi, 45400000-1 Završni građevinski radovi, 45300000-0 
Instalaterski radovi na građevinama  
 
Datum početka prethodnog savjetovanja: 10.04.2019. godine 

 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 17.04.2019. godine 
 
Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja Naručitelj nije održavao sastanke s 
korisnicima ili zainteresiranim gospodarskim subjektima.  
 
Primjedbe ili prijedlozi gospodarskih subjekata: tijekom savjetovanja na objavljenju 
dokumentaciju nisu pristigli prijedlozi niti primjedbe.  
 
 

Članovi stručnog povjerenstva  


