REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedniþke komunalne djelatnosti

KLASA: 363-01/07-01/648
URBROJ: 2170-01-02-04-07-1
Rijeka, 6. 03. 2007.

MATERIJAL
za sjednicu Poglavarstva Grada Rijeke
zakazanu za ___________

Predmet: Produženje ugovora o zakupu

MATERIJAL IZRADIO:
Zrinko Miþetiü

R A V N A T E LJ:
Vesna Ševerdija

Proþelnik:
Irena Miliþeviü

Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209405, Fax. 209406

www.-rijeka.hr
E-mail: irena.milicevic@rijeka.hr

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ZAKLJUýKA
Zakljuþkom Poglavarstva KLASA: 022-05/07-01/1-60; URBROJ: 2170-01-10-07-11, na
sjednici održanoj 09. sijeþnja 2007. godine, produžen je rok zakupa za Ugovore kako slijedi:
- Ugovor o zakupu lokacija za postavljanje trivision reklamnih ureÿaja, KLASA: 363-01/0105/3 ; URBROJ: 2170/01-02-4-2/01-2 od 26. sijeþnja 2001. godine, sklopljen s tvrtkom
Metropolis media d.o.o. Zagreb, Hebrangova br. 32, do 31. ožujka 2007. godine.
- Ugovor o zakupu lokacija za postavljanje reklamnih panoa KLASA: 363-01/02-05/6;
URBROJ: 2170/01-02-4-2/02-2 od 04. travnja 2002. godine, sklopljen s tvrtkom Metropolis
media d.o.o. Zagreb, Hebrangova br. 32, do 31. ožujka 207. godine.
- Ugovor o zakupu reklamnih ureÿaja (city light) na poslovnim objektima na Titovom trgu,
KLASA: 363-01/02-05/8; URBROJ: 2170/01-02-4-2/02-2 od 14. ožujka 2002. godine,
sklopljen sa tvrtkom Europlakat d.o.o. Zagreb, Zagorska br. 2, do 31. ožujka 2007. godine.
Ugovor o zakupu lokacija za postavljanje reklamnih panoa KLASA: 363-01/02-05/25;
URBROJ: 2170/01-02-4-2/02-2 od 09. travnja 2002. godine, sklopljen s tvrtkom outdoor akzent
d.o.o. Zagreb, Krapinska br. 27 istiþe s danom 31. ožujka 2007. godine.
Odjel gradske uprave za komunalni sustav zatražio je od Odjela gradske uprave za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem analizu svih sadašnjih lokacija iz Plana, koje se
odnose na oba Ugovora, kao i eventualno utvrÿivanje novih lokacija, te da predloži urbanu opremu
þija bi se isporuka uvjetovala u sklopu natjeþaja koje aktivnosti su u tijeku.
Naime, u narednom periodu, Poglavarstvu üe se dostaviti na razmatranje novi Plan
lokacija, prijedlog teksta javnog natjeþaja za davanje u zakup lokacija i reklamnih ureÿaja iz svih
naprijed navedenih ugovora, a u sklopu priprema razmatrati üe se opravdanost objedinjavanja
nekih lokacija iz dosadašnjih ugovora, kao i pitanje uvjetovanja isporuke odreÿene urbane opreme.
Kako je evidentno da do 31. ožujka neüe biti moguüe provesti sve radnje kako je navedeno,
predlaže se produženje postojeüih ugovora najdulje do 31. svibnja 2007. godine.
Slijedom navedenog predlaže se Poglavarstvu da donese sljedeüi:

Z A K LJ U ý A K
1. Odobrava se produženje Ugovora o zakupu lokacija za postavljanje reklamnih ureÿaja,
KLASA: 363-01/01-05/3; URBROJ: 2170/01-02-4-2/01-2 od 26. sijeþnja 2001. godine,
sklopljenog s tvrtkom Metropolis media d.o.o. iz Zagreba, Hebrangova br. 32, do 31.
svibnja 2007. godine.
2. Odobrava se produženje Ugovora o zakupu lokacija za postavljanje reklamnih panoa,
KLASA: 363-01/02-05/6 ; URBROJ: 2170/01-02-4-2/02-2 od 04. travnja 2002. godine,
sklopljenog s tvrtkom Metropolis media d.o.o. iz Zagreba, Hebrangova br. 32, do 31.
svibnja 2007. godine.
3. Odobrava se produženje Ugovora o zakupu reklamnih ureÿaja (city light) na poslovnim
objektima na Titovom trgu , KLASA: 363-01/02-05/8 ; URBROJ: 2170/01-02-4-2/02-2 od
14. ožujka 2002. godine, sklopljenog sa tvrtkom Europlakat d.o.o. Zagreb, Zagorska br. 2,
do 31. svibnja 2007. godine.
4. Odobrava se produženje Ugovora o zakupu lokacija za postavljanje reklamnih panoa,
KLASA: 363-01/02-05/25; URBROJ: 2170/01-02-4-2/02-2 od 09. travnja 2002. godine,
sklopljenog s tvrtkom Outdoor akzent d.o.o. Zagreb, Krapinska br. 27, do 31. svibnja 2007.
godine.
5. Zadužuju se Odjel gradske uprave za komunalni sustav i Odjel gradske uprave za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za provedbu ovog Zakljuþka.
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