
Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/12-01/02, URBROJ: 2170-57-01-12-277) od 18. rujna 
2012. godine, Uprava tvrtke STRIP d.o.o.  objavljuje javni poziv za dodjelu franšize: 
 

 „Sveučilišne smještajne agencije“ 

I. 

Opće odredbe 

Franšiza se dodjeljuje na razdoblje od 5 (pet) godina jednom korisniku franšize. 

Davatelj franšize daje korisniku franšize na korištenje: 

 mogućnost vođenja Sveučilišne smještajne agencije, 

 pravo korištenja imena Sveučilišna smještajna agencija, 

 vizualni identitet Sveučilišne smještajne agencije te ostala dizajnerska rješenja, 

 web platformu i pripadajuće baze podataka, 

 marketinške kanale, 

 aktivnu podršku tijekom poslovanja. 

II. 

Uvjeti javnog poziva 

Na javni poziv mogu se javiti pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete: 

1. Registrirane su u sudskom ili obrtnom registru za obavljanje djelatnosti posredovanja prometa 

nekretninama.  

III. 
Potrebna dokumentacija 

Da bi se ispunili uvjeti javnog poziva, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju: 

1. Zahtjev za dodjelu franšize s označenom adresom za dostavu i podacima o kontakt osobi za 

provođenje intervjua iz točke IV. ovog Javnog poziva, 

2. Poslovni plan za prvu godinu te projekciju za drugu i treću godinu poslovanja, 

3. Izjava o osnivanju trgovačkog društva/Društveni ugovor ako je ponuditelj trgovačko društvo, 

4. Izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registra iz kojeg je vidljiva registracija obavljanja djelatnosti  

posredovanja u prometu nekretnina, 

5. Kopija osobne iskaznice osnivača, 

6. Dokaz o upisu u Registar posrednika u prometu nekretnina ili Izjava da će ponuditelj, ako bude izabran 

kao korisnik franšize, u cijelosti postupati u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina i 

prije početka obavljanja djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina ispuniti uvjete za obavljanje 

posredovanja u prometu nekretnina i to najkasnije u roku od tri mjeseca računajući od dana sklapanja 

Ugovora o franšizi. 

Dokumentacija iz točaka 3, 4 i 6 prethodnog stavka (osim Izjave iz točke 6) može se dostaviti u preslici, ali je 

ponuditelj na zahtjev Povjerenstva iz alineje 1. točke  3. dužan prezentirati izvornike te dokumentacije. 

Dokumentacija iz točaka 1 i 2 i Izjava iz točke 6 prethodnog stavka mora biti u izvorniku te potpisana od strane 

odgovorne osobe ponuditelja i ovjerena pečatom ponuditelja (ovjera potpisa kod javnog bilježnika nije 

potrebna). 

IV. 

Kriterij odabira i rokovi 

Ocjenjivanje pristiglih ponuda izvršit će Povjerenstvo imenovano od strane davatelja franšize ocjenom 

dostavljenih poslovnih planova i temeljem intervjua koji će se obaviti sa svim ponuditeljima. 



 

Dodatne bodove ostvaruju studenti koji su prethodno završili studijski program Sveučilišta u Rijeci i poduzetnici 

početnici sukladno bodovanju navedenom u natječajnoj dokumentaciji. 

Povjerenstvo će nakon tako provedenog postupka dati prijedlog Nadzornom odboru davatelja franšize za izbor 

korisnika franšize o čemu konačnu odluku donosi Nadzorni odbor davatelja franšize. 

Davatelj franšize zadržava pravo neprihvaćanja ni jedne od pristiglih ponuda. 

Povjerenstvo će dostavljene poslovne planove ocijeniti u roku od 5 (pet) dana računajući od dana isteka roka za 

dostavu ponuda. 

Povjerenstvo će intervjue s ponuditeljima obaviti u roku od 5 (pet) dana računajući od dana ocjene svih 

poslovnih planova. 

Povjerenstvo će prijedlog Nadzornom odboru dostaviti u roku od 5 (pet) dana računajući od dana provedbe 

svih intervjua. 

Nadzorni će odbor odluku o izboru korisnika franšize donijeti najkasnije u roku od 5 (pet) dana računajući od 

dana primitka prijedloga Povjerenstva. Odluka Nadzornog odbora dostavlja se svim ponuditeljima poštom 

preporučeno na adresu naznačenu u zahtjevu za dodjelu franšize. 

V. 

Završne odredbe 

Natječajna dokumentacija može se preuzeti uz uplatu 200 kn (slovima: dvjestokuna) na žiro račun STRIP d.o.o.-

a 2360000–1102265376 kod Zagrebačke banke s naznakom „Za troškove natječajne dokumentacije“. 

Natječajna dokumentacija preuzima se uz prethodnu najavu na adresi Trg braće Mažuranića 10, HR 51000, 

Rijeka od 10 do 12 sati svakim radnim danom za vrijeme trajanja natječaja. 

Kontakt:  
Ivan Roje 
mail: iroje@uniri.hr 
tel: 0912221058 
 
Prijave se podnose poštom preporučeno uz naznaku „Javni poziv za dodjelu franšize 'Sveučilišne smještajne 

agencije'“ na adresu: Sveučilište u Rijeci, STRIP d.o.o., Trg braće Mažuranića 10, HR 51 000 Rijeka. 

 

Neće biti razmatrani zahtjevi: 

 s nepotpunim podacima i dokumentacijom, 

 koji se ne dostave u roku. 

 

Javni poziv traje 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta. Preporučene prijave poslane nakon 

12 sati zadnjeg dana trajanja poziva neće biti prihvaćene. 

 

U Rijeci, 9. listopada 2012. 
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