
                           
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: 2170/01-15-00-18-36 
Rijeka, 15. 1. 2018. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 15. siječnja 2018. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. U zaključku Gradonačelnika (KLASA: 023-01/16-04/6-66, URBROJ: 2170/01-15-00-16-
63) od 15. veljače 2016. godine, točka 1 mijenja se i glasi: 
 „Na temelju članka 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup 
poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 19/13 i „Službene novine 
Grada Rijeke broj 14/14) imenuje se Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za davanje u 
zakup poslovnog prostora u stavu  
 EDO DAMJANOVIĆ – predsjednik 
 SRĐAN KNEŽEVIĆ – član 
 MARIJA TURAK – član 
 MARINA SUPERINA – zamjenica predsjednika 
 VESNA MARTIĆ – zamjenica člana 
 DOLORES MORNAR – zamjenica člana, na rok do isteka mandata dosadašnjeg 
Povjerenstva“ 
 2. U točki 2. zaključka mijenja se alineja 2. i glasi: 

„DOLORES MORNAR- članica, na rok do isteka mandata sadašnjeg Povjerenstva 
 na rok do isteka mandata sadašnjeg Povjerenstva. 
 2. U točki 3. zaključka mijenja se alineja 3. i glasi:  

„DOLORES MORNAR – članica,  
na rok do isteka mandata sadašnjeg Povjerenstva“. 

 
GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šulina i Ermine Brdar 
2. Članovima povjerenstava, svima 
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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 gospodarenje 
imovinom 
Direkcija za pravne i imovinske poslove 
KLASA: 940-06/18-02/1 
URBROJ: 2170/01-17-10-18-1 
Rijeka,10.1.2018. god. 
 
 
 
 

 
 

MATERIJAL   
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA  

 
 
 
 
 

 
PREDMET: Prijedlog Zaključka o izmjeni članova povjerenstava iz djelokruga rada 

Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom 
 

 
 
MATERIJAL IZRADILA: 
 
Ermina Brdar 
 
 
RAVNATELJ-VODITELJ 1:  
Ermina Brdar 
 
 

 
 
 
                                              Pročelnica: 
 

                                                                                                  Denis Šulina 
 
 

#potpis# 
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O b r a z l o ž e n j e 
 
 
Zaključkom Gradonačelnika KLASA: 023-01/16-04/6-66, URBROJ: 2170/01-15-00-

16-63 od 15. veljače 2016. godine imenovana su povjerenstava iz djelokruga rada Odjela 
gradske uprave za gospodarenje imovinom, neka na rok od dvije (2), a neka na rok od četiri 
(4) godine sve sukladno važećim općim aktima Grada Rijeke. 

 
Zbog kadrovskih izmjena, odlaska u mirovinu ili preuzimanja novih poslova i zadataka 

neophodno je u nekim povjerenstvima izvršiti zamjenu postojećih članova ili promjenu 
dužnosti unutar samog povjerenstva. 

 
Slijedom navedenog predlaže se da Gradonačelnik donese Zaključak o izmjenama 

članova povjerenstva iz područja poslova Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
u tekstu kako slijedi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
Temeljem članka 58. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske 

županije broj 24/09, 11/10, 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16 – 
pročišćeni tekst) Gradonačelnik donosi  

 
 

 
Z A K L J U Č A K :  

 
 

Mijenja se Zaključak Gradonačelnika KLASA: 023-01/16-04/6-66, URBROJ: 2170/01-15-
00-16-63 od 15.02.2016. godine, na način da se: 

 
1. U Povjerenstvu za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog 

prostora 
-  umjesto zamjenika člana DRAŽENA JUKIĆA imenuje DOLORES MORNAR, 
-  umjesto ZORANA ŠUMANA za zamjenika člana imenuje VESNA MARTIĆ,  
-  dosadašnja predsjednica MARINA SUPERINA imenuje se za zamjenicu 
predsjednika 
- dosadašnji zamjenik predsjednice EDO DAMJANOVIĆ imenuje se predsjednikom 
Povjerenstva, na rok do isteka mandata sadašnjeg Povjerenstva. 
 

2. U Povjerenstvu (Komisiji) za provedbu javnog natječaja za prodaju poslovnog 
prostora umjesto članice MARINE SUPERINA imenuje DOLORES MORNAR, na rok 
do isteka mandata sadašnjeg Povjerenstva. 
 

3. U Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu 
Grada Rijeke umjesto članice MARINE SUPERINA imenuje DOLORES MORNAR, na 
rok do isteka mandata sadašnjeg Povjerenstva. 
 

 
 



                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/16-04/6-66 
URBROJ: 2170/01-15-00-16-63 
Rijeka, 15. 2. 2016. 
 
 

Gradonačelnik je 15. veljače 2016. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Na temelju članka 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup 
poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko goranske županije broj 19/13 i "Službene novine 
Grada Rijeke" broj 14/14), imenuje se Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za davanje u 
zakup poslovnog prostora u sastavu: 

MARINA SUPERINA – predsjednica 
SRĐAN KNEŽEVIĆ – član 
MARIJA TURAK – članica 
EDO DAMJANOVIĆ – zamjenik predsjednice 
ZORAN ŠUMAN – zamjenik člana 
DRAŽEN JUKIĆ – zamjenik člana 
Povjerenstvo se imenuje na rok od dvije (2) godine od dana donošenja ovog zaključka. 

 2. Na temelju članka 7. Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 10/12 i 54/12), imenuje se Povjerenstvo za 
provedbu javnog natječaja za prodaju poslovnog prostora u sastavu: 

TAMARA FRANKIĆ – predsjednica 
SLAVICA HRVAĆANIN – članica 
MARINA SUPERINA – članica 
DRAŽEN JUKIĆ – zamjenik predsjednice 
NATAŠA BRAZZODURO PIVETA – zamjenica članice 
PETAR ĐURIĆ – zamjenik članice 
Povjerenstvo se imenuje na rok od četiri (4) godine od dana donošenja ovog zaključka. 

 3. Na temelju članka 7. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke  ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije broj 44/09) i članka 6. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu 
Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog i 
nestalog hrvatskog branitelja ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 44/09), imenuje 
se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke u 
sastavu: 

TAMARA FRANKIĆ – predsjednica 
SLAVICA HRVAĆANIN – članica 
MARINA SUPERINA – članica 
DRAŽEN JUKIĆ – zamjenik predsjednice 
NATAŠA BRAZZODURO PIVETA – zamjenica članice 
PETAR ĐURIĆ – zamjenik članice 
Povjerenstvo se imenuje na rok od četiri (4) godine od dana donošenja ovog zaključka. 

 4. Na temelju članka 55. Odluke o najmu stanova ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije“. 12/11, 15/11 i 54/12), imenuje se povjerenstvo za kategorizaciju stanova u sastavu: 

DAVOR TOMIČIĆ – predsjednik 
GORDANA TOMLJANOVIĆ – članica 
MLADEN ILIĆ – član 
MARKO RUKAVINA – zamjenik predsjednika 
INGRID KRNIĆ – zamjenica člana 
ALEN ŽUNIĆ – zamjenik člana 
Povjerenstvo se imenuje na rok od četiri (4) godine od dana donošenja ovog zaključka. 



 5. Na temelju članka 30. Odluke o najmu stanova ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije“ broj 12/11, 15/11 i 54/12), imenuje se Povjerenstvo za dodjelu stanova u najam u 
sastavu: 

INGRID KRNIĆ – predsjednica 
NATAŠA BRAZZODURO PIVETA – članica 
SNJEŽANA SPASOJEVIĆ – članica 
GORDANA TOMLJANOVIĆ – zamjenica predsjednice 
JASMINKA FRANKI – zamjenica članice 
LJILJANA MIŠKULIN – zamjenica članice 
Povjerenstvo se imenuje na rok od četiri (4) godine od dana donošenja ovog zaključka. 

 6. Sukladno članku 14. Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom 
prostoru ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/13 i "Službene novine Grada 
Rijeke" broj 2/15 i 1/16), a u vezi članka 23. Odluke o zakupu poslovnog prostora ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14) i 
članka 9. Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru), imenuje se 
Povjerenstvo za poslovni prostor u sastavu: 

ALEKSANDRA JURIĆ ŽIDANIK – predsjednica  
PETAR ĐURIĆ – član 
MAJA KORDIĆ – članica 
TAJANA JUKIĆ NEZNANOVIĆ – zamjenica predsjednice 
DOLORES ALIĆ – zamjenica člana 
DARIO DOBRILOVIĆ – zamjenik člana 
Povjerenstvo se imenuje na rok od dvije (2) godine od dana donošenja ovog zaključka. 

 7. Danom donošenja ovog zaključka stavljaju se izvan snage zaključci Gradonačelnika 
(KLASA: 023-01/15-04/12-46; URBROJ: 2170/01-15-00-15-45) od 23. veljače 2015. godine, 
(KLASA: 023-01/13-04/29-96; URBROJ: 2170/01-15-00-13-22) od 20. ožujka 2013. godine; 
(KLASA: 023-01/13-04/24-95; URBROJ: 2170/01-15-00-13-30) od 6. ožujka 2013. godine, 
(KLASA: 023-01/12-04/62-82; URBROJ: 2170701-15-00-12-18) i (KLASA: 023-01/01/12-04/13-68; 
URBROJ: 2170/01-15-00-12-12) od 21.veljače 2012. godine. 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Vladimira Benca i Ermine Brdar 
2. Članovima povjerenstava, svima 
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