
 
 

Na temelju članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-
goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16-
pročišćeni tekst i 12/17) Gradonačelnik Grada Rijeke,  9. siječnja 2018. godine, donio je 
 

IZMJENE I DOPUNE  
Poslovnika o radu Programskog vijeća 

Start-up inkubatora Rijeka  
 

Članak 1. 
 
 U Poslovniku o radu Programskog vijeća Start-up inkubatora Rijeka („Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 6/13) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Programsko vijeće se sastoji od predsjednika i šest (6) stalnih članova te odgovarajućeg 
broja zamjenika koje čine: 

1) predsjednik i zamjenik predsjednika - predstavnici Odjela gradske uprave za   
poduzetništvo  Grada Rijeke, 

2) član i zamjenik člana - predstavnici Zavoda za informatičku djelatnost Grad Rijeke, 
3) član i zamjenik člana - predstavnici partnera projekta, Riječke razvojne agencije      

Porin d.o.o.,  
4)   član i zamjenik člana - predstavnici suradnika na projektu, Veleučilišta u Rijeci, 
5) član i zamjenik člana - predstavnici suradnika na projektu, Sveučilišta u Rijeci, 
6) član i zamjenik člana - predstavnici suradnika na projektu, Visoke poslovne škole PAR 
7) član - predstavnik suradnika na projektu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.“ 

 
 U stavku 4. riječi: „ od godine dana“ zamjenjuju se riječima: „od četiri godine“. 
 
 

Članak 2. 
 
 Ove izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u 
„Službenim novinama Grada Rijeke“. 
 
 
 
 
KLASA: 023-01/18-04/2-14 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1 
Rijeka, 9. siječnja 2018. 
 
 
          GRADONAČELNIK 

                 
                                                                              
 

                                mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 



                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/18-04/1-14 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-24 
Rijeka, 9. 1. 2018. 
 
 

Gradonačelnik je 9. siječnja 2018. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
A 

 1. Donose se Izmjene i dopune Poslovnika o radu Programskog vijeća Start-up inkubatora 
Rijeka, u predloženom tekstu. 
 2. Zadužuje se Ured Grada da tekst akta iz točke 1. ovog zaključka objavi u „Službenim 
novinama Grada Rijeke“ 

B 
 1. U Programsko vijeće Start-up inkubatora u Rijeci imenuju se kao stalni članovi: 

- Vlasta Linić, v.d. pročelnika Odjela gradske uprave za poduzetništvo, za predsjednicu 
Programskog vijeća i Mirna Ružić, viša stručna suradnica za poticanje i razvoj poduzetništva Odjela 
gradske uprave za poduzetništvo, za zamjenicu predsjednice,  

- Aleksandar Tomulić, savjetnik - projektant informatičkog sustava Zavoda za informatičku 
djelatnost, za člana i Nenad Lazarić, ravnatelj Direkcije za informatičke sustave Zavoda za 
informatičku djelatnost, za zamjenika člana, 

- Ernest Cukrov, za člana i Mirta Klaričić, za zamjenicu člana (po prijedlogu partnera 
Projekta – TD Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.), 

- Davor Širola, za člana i dr.sc. Sanja Raspor Janković, za zamjenicua člana (po prijedlogu  
suradnika na Projektu - Veleučilišta u Rijeci), 

. dr.sc. Petra Karanikić, za članicu i Neven Tamarut, za zamjenika članice (po prijedlogu  
suradnika na Projektu - Sveučilišta u Rijeci), 

-  Martina Jurković, za članicu i Dino Udović, za zamjenika članice (po prijedlogu suradnika 
na Projektu - Visoke poslovne škole PAR) 

- doc.dr.sc. Sven Maričić, za člana (po prijedlogu suradnika na Projektu - Sveučilišta Jurja 
Dobrile u Puli). 
 2. Prethodna točka ovog zaključka se primjenjuje od dana stupanja na snagu Poslovnika iz 
točke 1. ovog zaključka. 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za poduzetništvo, 
n/r Vlaste Linić i Tamare Grubiša 
2. Programskom vijeću Start-up inkubatora u Rijeci, 
članovima svima 
3. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za poduzetništvo   
KLASA: 302-01/18-02/4 
URBROJ: 2170/01-03-00-18-1 
Rijeka, 5.1.2018. 
 
 
 

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE 
 - na razmatranje i usvajanje 

 
 
 
 
 
 
 
 
Predmet:  a/ Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Programskog vijeća  
  Start-up inkubatora Rijeka 
 

   
b/ Prijedlog zaključka o imenovanju Programskog vijeća Start-up 
inkubatora Rijeka 

 
 
 
 
 
 
 
 
Izradile 
Vlasta Linić 
Tamara Grubiša 
 
 
 
 
                                                                                              Pročelnica: 
 

  Vlasta Linić 
 

 
         #potpis# 
 
 
 

 
 



A/ 
  

Projekt "START-UP RIJEKA" je utvrđen zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke 
KLASA: 023-01/12-04/85-88, URBROJ: 2170/01-15-00-12-7 od 11. prosinca 2012. godine i 
zaključkom KLASA: 023-01/13-04/75-8, URBROJ: 2170/01-15-00-13-6 od 15. listopada 
2013. (u daljnjem tekstu: Projekt) kao Projekt čiji su ciljevi stvaranje poticajnog okuženja za 
samozapošljavanje mladih kroz realizaciju vlastitih poslovnih ideja, podizanja radnih 
kompetencije za zapošljivost mladih te utjecaja na razvoj poduzetničke kulture mladih.  

Odjel gradske uprave za poduzetništvo je nositelj projektnih aktivnosti na Projektu. 
Savjetodavno tijelo Projekta je Programsko vijeće, čiji su sastav, djelokrug i način 

rada te druga pitanja od značaja za rad uređena Poslovnikom o radu Programskog vijeća 
Start-up inkubatora Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 2/13), (u 
daljnjem tekstu: Poslovnik). 

Poslovnikom je propisano kako Programsko vijeće ima predsjednika, zamjenika 
predsjednika te 4 člana i jednak broj zamjenika imenovanih iz redova zaposlenika Grada 
Rijeke te partnera i suradnika na Projektu - Riječke razvojne agencija Porin, Sveučilišta u 
Rijeci te Veleučilišta u Rijeci. 

Od 2015. godine suradnik na Projektu je i Visoka poslovna škola PAR.  
Kako bi se ciljevi projekta približili mladima na širem regionalnom području te kako bi 

se proširila potencijalna ciljna skupina timova Start-up inkubatora, početkom 2018. godine 
ostvarena je suradnja sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli. Navedeno Sveučilište suradnik je 
Gradu i Riječkoj razvojnoj agenciji Porin d.o.o. i na projektu Rekonstrukcija i prenamjena 
postojeće Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator "Proizvodni park 
Torpedo“ s ulogom i u postprojektnim aktivnostima kroz omogućavanje studentima da kroz 
stručnu praksu ostvaruju projekte i suradnju s gospodarstvom.  

Uloga suradnika Projekta je aktivna suradnja u realizaciji ciljeva Projekta i animacija 
mladih za nove cikluse ulaska u Start-up inkubator, a uključuju se u Projekt i kroz 
predstavnike u Programskom vijeću, slijedom čega se predlaže izmijeniti Poslovnik na način 
da se propiše kako u sastav Programskog vijeća ulaze i njihovi predstavnici. 

Nadalje se predloženim Izmjenama i dopunama Poslovnika predlaže propisati da 
mandat članova Programskog vijeća traje četiri godine, umjesto godinu dana, a sve kako bi 
se osigurao kontinuitet u radu Programskog vijeća. 
 Sukladno odredbi članka 109. stavka 2. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 
7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) predlaže se da predložene Izmjene i dopune Poslovnika 
stupe na snagu sljedeći dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“, sve 
kako bi Programsko vijeće moglo što prije pristupiti razmatranju prijava za ulazak u Start-up 
inkubator. 
 

B/ 
 

Poslovnikom o radu Programskog vijeća Start-up inkubatora Rijeka uređen je sastav 
Programskog vijeća i propisano je da članove i zamjenike članova Programskog vijeća 
imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke.  

U tijeku je obrada prijava za ulazak u 9. generaciju Start-up inkubatora te je radi 
navedenog razloga potrebno imenovati članove i zamjenike članova Programskog vijeća u 
novom mandatu.  

Sukladno kadrovskim promjenama u Odjelu gradske uprave za poduzetništvo i 
prijedlozima koje su partneri i suradnici na Projektu dali za imenovanje članova te ako je 
primjenjivo i zamjenika članova u Programsko vijeće, predlaže se donošenje zaključka o 
imenovanju članova Programskog vijeća u tekstu navedenom u prijedlogu zaključka. 
 

Slijedom svega navedenog, predlaže se Gradonačelniku donošenje sljedećeg 
 

 
 
 
 
 



z a k lj u č k a : 
 

A/ 
 

 
1) Donose se Izmjene i dopune Poslovnika o radu Programskog vijeća Start-up inkubatora 
Rijeka prema predloženom tekstu. 
 

B/ 
 
2) U Programsko vijeće Start-up inkubatora u Rijeci imenuju se kao stalni članovi: 
 
1. Vlasta Linić, v.d. Pročelnice Odjela gradske uprave za poduzetništvo, za predsjednika 
Programskog vijeća i Mirna Ružić, Viša stručna suradnica za poticanje i razvoj 
poduzetništva Odjela gradske uprave za poduzetništvo, za zamjenika predsjednika,  
2. Aleksandar Tomulić, Savjetnik - projektant informatičkog sustava Zavoda za informatičku 
djelatnost, za člana i Nenad Lazarić, ravnatelj Direkcije za informatičke sustave Zavoda za 
informatičku djelatnost, za zamjenika člana, 
3. Ernest Cukrov, za člana i Mirta Klaričić, za zamjenika člana (po prijedlogu partnera 
Projekta - Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.), 
4.  Davor Širola, za člana i dr.sc. Sanja Raspor Janković, za zamjenika člana (po prijedlogu  
suradnika na Projektu - Veleučilišta u Rijeci), 
5. dr.sc. Petra Karanikić, za člana i Neven Tamarut, za zamjenika člana (po prijedlogu  
suradnika na Projektu - Sveučilišta u Rijeci), 
6. Martina Jurković, za člana i Dino Udović, za zamjenika člana (po prijedlogu suradnika na 
Projektu - Visoke poslovne škole PAR) 
7. doc.dr.sc. Sven Maričić, za člana (po prijedlogu suradnika na Projektu - Sveučilišta Jurja 
Dobrile u Puli). 
 
3) Točka 2. ovog zaključka se primjenjuje od dana stupanja na snagu Poslovnika iz točke 1. 
ovog zaključka. 
 



 
 
Na temelju članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 
12/17) Gradonačelnik Grada Rijeke, dana ____siječnja 2018. godine, donio je 
 

IZMJENE I DOPUNE  
Poslovnika o radu Programskog vijeća 

Start-up inkubatora Rijeka  
 

Članak 1. 
 
U Poslovniku o radu Programskog vijeća Start-up inkubatora Rijeka („Službene novine Primorsko-
goranske županije" broj 6/13) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi: 
„Programsko vijeće se sastoji od predsjednika i šest (6) stalnih članova te odgovarajućeg broja 
zamjenika koje čine: 

1) predsjednik i zamjenik predsjednika - predstavnici Odjela gradske uprave za   
poduzetništvo  Grada Rijeke, 

2) član i zamjenik člana - predstavnici Zavoda za informatičku djelatnost Grad 
Rijeke, 

3) član i zamjenik člana - predstavnici partnera projekta, Riječke razvojne agencije      
Porin d.o.o.,  

4)   član i zamjenik člana - predstavnici suradnika na projektu, Veleučilišta u Rijeci, 
5) član i zamjenik člana - predstavnici suradnika na projektu, Sveučilišta u Rijeci, 
6) član i zamjenik člana - predstavnici suradnika na projektu, Visoke poslovne škole PAR 
7) član - predstavnik suradnika na projektu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.“ 

 
U stavku 4. riječi: „ od godine dana“ zamjenjuju se riječima: „od četiri godine“. 
 
 

Članak 2. 
 

Ove izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim 
novinama Grada Rijeke“. 
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