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OBRAZLOŽENJE

Na sjednici  Gradskog vijeća održanoj 25. veljače 2010. godine usvojen je Pravilnik o korištenju 
sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova na području 
zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke („Službene novine PGŽ" broj 6/10).
Člankom 13. navedenog  Pravilnika određeno je da članove Povjerenstva za obradu prijava čine (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo):
-članovi kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara
-jedan predstavnik odjela, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara
-jedan predstavnik Odjela gradske uprave za komunalni sustav , Direkcije stambeni poslovi

Istim člankom  propisano je  da predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Gradonačelnik na vrijeme 
od tri godine.
Slijedom toga, temeljem točke 1. Zaključka Gradonačelnika Klasa: 023-01/13-04/7-93; Urbroj: 2170/01-
15-00-13-11 od 5. veljače 2013.  imenovano je Povjerenstvo u sastavu:

1. Nikolina Radić Štivić, dipl. ing. arh., za predsjednicu

2. Denis Šulina, dipl.iur., za člana

3. mr.sc.Alan Braun, za člana

4. dr.sc. Nina Kudiš, za članicu

5. Gordana Sobota Matejčić dipl. pov. umj, za članicu

6. dr.sc. Karin Šerman, za članicu

7. Petar Mišković, za člana

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 28. ožujka 2013. godine usvojena je  Odluka o 
imenovanju članova kulturnih vijeća Grada Rijeke („Službene novine PGŽ“broj 14/13 od 2. travnja 2013.) 
u sastavu:
- mr.sc. Alan Braun
- dr.sc. Nina Kudiš
- Gordana Sobota Matejčić, dipl. pov. umj

Na sjednici Gradskog vijeća  održanoj 27. veljače 2014. godine usvojen je Pravilnik o izmjenama 
Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i 
krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke ( „Službene novine Grada Rijeke“broj 
3/14 u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Obzirom da u sastav Povjerenstva za obradu prijava ulaze članovi kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje 
kulturnih dobara, a koji članovi su naprijed navedenom Odlukom o imenovanju članova kulturnih vijeća 
Grada Rijeke imenovani u novom sastavu u odnosu na ranije, potrebno je imenovati novo Povjerenstvo 
te se predlaže  da Gradonačelnik, imenuje novi sastav Povjerenstva na vrijeme od tri godine.

U Povjerenstvo se imenuje osobe:

1. Nikolina Radić Štivić, dipl. ing. arh., za predsjednicu

2. Marin Čaušević,dipl ing. građ., za člana

3. mr.sc.Alan Braun, za člana

4. dr.sc. Nina Kudiš, za članicu

5. Gordana Sobota Matejčić, dipl. pov. umj., za članicu

Ujedno se predlaže odrediti naknadu za rad članova Povjerenstva koji sukladno odredbi članka 13. 
Pravilnika svoju dužnost obavljanju temeljem članstva u kulturnom vijeću za zaštitu i očuvanje kulturnih 
dobara, a to su članovi: mr.sc. Alan Braun, dr.sc. Nina Kudiš i Gordana Sobota Matejčić. Za navedene se 
predlaže utvrditi naknadu za rad u bruto iznosima kako slijedi:

-članovima Povjerenstva s prebivalištem na području grada Rijeke u visini od 610,00 kn
-članovima Povjerenstva s prebivalištem izvan područja grada Rijeke u visini 1.060,00 kn,
a koje pravo na naknadu ostvaruju za svaku održanu sjednicu Povjerenstva.



U naknadu su uračunati prijevozni troškovi dolaska na sjednicu Povjerenstva. Novčana sredstva za 
navedene osobe osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke u Programu: -Kulturna vijeća, pod Aktivnost: 
Sredstva za rad kulturnih vijeća, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.

Sukladno svemu navedenom predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg 

ZAKLJUČKA

1. Imenuje se Povjerenstvo za obradu prijava u sastavu:

1.   Nikolina Radić Štivić, dipl. ing. arh., za predsjednicu

2.   Marin Čaušević,dipl ing. građ., za člana

3.   mr.sc.Alan Braun, za člana

4. dr.sc. Nina Kudiš, za članicu

5. Gordana Sobota Matejčić, dipl. pov. umj, za članicu

na vrijeme od tri godine od dana imenovanja.

2. Utvrđuje se naknada za rad članova Povjerenstva iz točke 1. ovoga Zaključka na način kako 

slijedi:

- za člana mr. sc. Alana Brauna utvrđuje se naknada za rad u Povjerenstvu u iznosu od 

1.060,00 kn brutto po sjednici kojoj je prisustvovao 

- za članove : dr.sc. Ninu Kudiš i Gordanu Sobota Matejčić, dipl. pov. umj utvrđuje se naknada 

za rad u Povjerenstvu u iznosu od 610,00 kn bruto po sjednici kojoj su prisustvovale.

u kojoj je uračunat prijevozni trošak za dolazak na sjednicu Povjerenstva.

3 Naknada iz točke 2. ovoga Zaključka isplatit će se iz sredstava koja su osigurana u Proračunu 

Grada Rijeke za program: Kulturna vijeća, Aktivnost- sredstva za rad kulturnih vijeća, Naknade za 

rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.
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