REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/79-65
URBROJ: 2170/01-15-00-20-27
Rijeka, 28. 7. 2020.
Gradonačelnik je 28. srpnja 2020. godine donio sljedeći
zaključak
1. Odobrava se sklapanje ugovora sa Turističkom zajednicom grada Rijeke kojim Turistička
zajednica daje na korištenje dekorativnu svjetleću LED rasvjetu na period do 2024. godine, u
predloženom tekstu.
Korištenje dekorativne svjetleće LED rasvjete podrazumijeva skladištenja, montaže i demontaže,
te održavanje iste.
2. 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 i Branislave Dželajlije
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
3. Turistička zajednica grada Rijeke, n/r direktora

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

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

KLASA: 363-01/20-04/51
URBROJ: 2170/01-02-20-20-1
U Rijeci, srpanj 2020. godine

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

Predmet: Turistička zajednica Grada Rijeke
ustupanje Gradu dekorativne svjetleće LED rasvjete

MATERIJAL IZRADILA:
Branislava Dželajlija
Voditelj - ravnatelj:

Pročelnik:

Željko Vitas

Irena Miličević

#potpis#

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

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

OBRAZLOŽENJE
Turistička zajednica grada Rijeke je tijekom 2018. i 2019. godine nabavila dekorativnu svjetleću
LED rasvjetu, a čija nabavna vrijednost iznosi 1.111.360,12 kn, a prema specifikaciji (prilog 1.)
Predmetna dekorativna svjetleća LED rasvjeta je bila postavljena tijekom božićnih i novogodišnjih
blagdana 2018/2019. godine te 2019/2020. godine u ulici Ivana Zajca, Ulica Ante Starčevića,
Korzo, Trg Riječke rezolucije, Trg 128. brigade hrvatske vojske i ulica Riva.
Turistička zajednica dostavila je dopis u kojem navodi da žele navedenu dekorativnu svjetleću LED
rasvjetu dati Gradu na korištenje, a što bi podrazumijevalo preuzimanje troškova skladištenja,
montaže i demontaže, te održavanje iste na period do 2024. godine. Naime, navedena dekorativna
svjetleća LED rasvjeta se vodi u poslovnim knjigama Turističke zajednice grada Rijeke kao
osnovno sredstvo i knjigovodstvena vrijednost na dan 30.06.2020. godine iznosila je 869.292,58
kn. Predloženi period korištenja, a što bi podrazumijevalo preuzimanje troškova skladištenja,
montaže i demontaže te održavanje, vezan je za istek obračuna amortizacije, odnosno do 2024.
godine.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku da donese slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Odobrava se sklapanje ugovora sa Turističkom zajednicom Grada Rijeke kojim Turistička
zajednica daje na korištenje dekorativnu svjetleću LED rasvjetu na period do 2024. godine,
u predloženom tekstu.
Korištenje dekorativne svjetleće LED rasvjete podrazumijeva skladištenja, montaže i
demontaže, te održavanje iste.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za realizaciju ovog Zaključka.
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GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928, zastupan po gradonačelniku mr. sc. Vojku
Obersnelu (u daljnjem tekstu: Grad)
i
Turistička zajednica Grada Rijeke, Rijeka, Užarska 8, OIB: 57909269434, zastupano po direktoru
Petru Škarpi (u daljnjem tekstu: Turistička zajednica), sklopili su

UGOVOR
o korištenju dekorativne svjetleće LED rasvjete

Članak 1.
Sukladno točki 1. Zaključka Gradonačelnika KLASA: __________, URBROJ: __________,
od_____, Turistička zajednica daje, bez naknade, Gradu na korištenje dekorativnu svjetleću LED
rasvjetu, prema specifikaciji koja čini sastavni dio ovog Ugovora.
Grad se obvezuje dekorativnu svjetleću LED rasvjetu, iz prethodnog stavka ovog članka koristiti
kao dekoraciju tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana.
Primopredaja dekorativne svjetleću LED rasvjete obavit će se zapisnički.
Članak 2.
Ovaj ugovor zaključuje se na određeno vrijeme od dana potpisa ovog Ugovora do 31.12.2024.
godine.
Članak 3.
Korištenje dekorativne svjetleće LED rasvjete podrazumijeva skladištenje, montažu i demontažu,
te održavanje iste. Održavanje dekorativne svjetleće LED rasvjete podrazumijeva da je ista
tehnički ispravna i u funkcionalnom stanju.
Članak 4.
Turistička zajednica se obvezuje predati Gradu upute za ispravo rukovanje dekorativne svjetleće
LED rasvjete i izjavu o sukladnosti za navedenu opremu odnosno dokaze kvalitete isporučene
opreme.
Članak 5.
Ovaj Ugovor prestaje na jedan od slijedećih načina:
 istekom roka na koji je sklopljen,
 sporazumom Grada i korisnika o raskidu Ugovora,
 izjavom o raskidu jedne od ugovornih strana.
U slučaju prestanka ovog Ugovora Turistička zajednica se odriče prava tražiti naknadu štete od
Grada.
Članak 6.
Za nadzor nad realizacijom ovog Ugovora Grad imenuje Aleksandar Šebelja, ing.brod.el. i kom. a
Turistička zajednica imenuje ______________
U slučaju promjene osoba iz prethodnog stavka, ime ovlaštene osobe dostaviti će se pisano.
Članak 7.
Grad se obvezuje, nakon isteka roka iz članka 2., te nakon prestanka Ugovora, dekorativnu
svjetleću LED rasvjetu vratiti Turističkoj zajednici o čemu će se sastaviti primopredajni zapisnik.
Turistička zajednica se obvezuje, nakon isteka roka u članku 2. dekorativnu svjetleću LED rasvjetu
predati u vlasništvo Grada bez naknade ugovorom o prijenosu vlasništva.
Članak 8.
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Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove iz ovog Ugovara rješavati sporazumno, ukoliko to
nije moguće, rješavat će stvarno nadležan sud u Rijeci.
Članak 9.
Ovaj ugovor sastavljen je u sedam istovjetnih primjeraka, od kojih četiri zadržava Grad, a tri se
dostavljaju Turističkoj zajednici.
Rijeka, __________________
KLASA: __________________
URBROJ: __________________

ZA Turističku zajednicu

ZA GRAD
po punomoći
PROČELNIK

Petar Škarpa
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prilog 1.
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