
                   

     REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
          GRAD TROGIR   
        GRADSKO VIJEĆE   
 

KLASA:334-01/22-01/1  
URBROJ:2181-13-41/01-22-2 
Trogir, 09. ožujka  2022. godine 
 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Trogira ("Službeni glasnik Grada Trogira" broj 4/13, 9/13, 6/14, 
1/18, 3/19, 5/20 i 9/21), Gradsko vijeće Grada Trogira na 7. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2022. 
godine, donosi  

ODLUKU 
o  davanju ljetne pozornice na korištenje Turističkoj zajednici grada Trogira 

 

Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom Grad Trogir, kao vlasnik ljetne pozornice s cjelokupnom pratećom opremom (u 
daljnjem tekstu: ljetna pozornica), daje istu na korištenje Turističkoj zajednici grada Trogira, 
OIB:64379089178, Trg Ivana Pavla II/1 (u daljnjem tekstu: Korisnik). 

(2) Ljetna pozornica daje se Korisniku bez naknade, za potrebe organiziranja i održavanja kulturnih 
događanja tijekom cijele godine, a u cilju razvoja turizma i Grada Trogira kao turističke destinacije. 

Članak 2. 

(1) Korisnik je dužan organizirati rad i funkcioniranje ljetne pozornice u skladu sa standardima 
propisanim zakonskom regulativom i ostalim propisima te o istoj brinuti pažnjom dobrog 
gospodarstvenika. 

(2) Korisnik je dužan održavati ljetnu pozornicu u skladu sa Zakonom, ostalim propisima te uvjetima 
održavanja ugrađene opreme i proizvoda s ciljem očuvanja iste u uporabnom stanju, te podmirivati sve 
troškove u svezi korištenja pozornice.      

(3) Korisnik odgovara za oštećenja ili uništenja preuzete ljetne pozornice, te je u tom slučaju dužan 
Gradu Trogiru nadoknaditi njenu vrijednost.    

(4) Korisnik preuzima svaku posrednu ili neposrednu odgovornost za štetu nastalu prema trećim 
osobama prilikom korištenja ljetne pozornice.                              

Članak 3. 

(1) Korisnik je dužan dostaviti Izvješće o provedenim aktivnostima najkasnije do 15. siječnja tekuće 
godine za prethodnu godinu.  
 
(2) Korisnik je dužan dostaviti Izvješća uvijek po pozivu Grada Trogira za određeno razdoblje i to u 
roku 8 (osam) dana od dana zaprimanja poziva. 

(3) Grad Trogir i Korisnik će sklopiti ugovor o korištenju ljetne pozornice kojim će se urediti prava i 
obveze iz predmetnog odnosa. 



(4) Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Trogira za potpisivanje Ugovora iz stavka 3. ovog članka na 
neodređeno vrijeme. 

Članak 4. 

Ljetna pozornica će se predati u posjed Korisniku po potpisivanju Ugovora  navedenog u članku 3. ove 
Odluke o čemu će se sastaviti primopredajni zapisnik.                 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Trogira“. 

 

 

     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

          Toni Zulim 

 

 

 

 

 

 


