
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
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Gradonačelnik je  19. lipnja 2018. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. U Povjerenstvu imenovanom Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-
01/16-04/83-84, URBROJ: 2170/01-15-00-16-5) od 10.11.2016. godine razrješuju se RUŽICA 
MEDURIĆ-JAVOR dužnosti predsjednice Povjerenstva za obradu prijava pristiglih na Javni poziv 
za provođenje programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat i NENAD 
LABUS dužnosti člana Povjerenstva za obradu prijava pristiglih na Javni poziv za provođenje 
programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat. 
            2. Za predsjednicu Povjerenstva za obradu prijava pristiglih na Javni poziv za provođenje 
programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat imenuje se IVA JAZBEC 
TOMAIĆ, predstavnica Odjela gradske uprave za kulturu, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih 
dobara, a za članicu Povjerenstva za obradu prijava pristiglih na Javni poziv za provođenje 
programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat imenuje se MATEJA 
JERMAN, predstavnica Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci. 
            3. Osobama iz točke 2. ovog zaključka mandati traju od dana donošenja ovog zaključka do 
10. studenog 2020. godine. 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjela gradske uprave za kulturu 
n/r Ivana Šarara, Vlaste Linić, Ive Jazbec Tomaić, 
Anne Dumičić 
2. Odjel gradske uprave za financije,2X 
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Odjel gradske uprave za kulturu 
KLASA: 610-01/18-10/18 
URBROJ: 2170/01-06-00-18-1 
Rijeka, 16. lipnja 2018. 
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Predmet: Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednice i člana  
                Povjerenstva za obradu prijava pristiglih na Javni poziv za provođenje  
                programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat 
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Obrazloženje: 

Člankom 12. stavkom 3. Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje 
Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat („Službene novine Grada Rijeke“ 
broj 8/16, u daljnjem tekstu: Pravilnik)  određeno je da Povjerenstvo za obradu prijava (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) ima predsjednika i 2 (dva) člana, a čine ga: 

- jedan predstavnik Konzervatorskog odjela u Rijeci, 
- jedan predstavnik KD KOZALA d.o.o., 
- jedan predstavnik Odjela gradske uprave za kulturu, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih 
dobara. 
Stavkom 4. istog članka propisano je da predsjednika i članove Povjerenstva imenuje 

Gradonačelnik Grada Rijeke na vrijeme od 4 (četiri) godine.  
 
Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/16-04/83-84, URBROJ: 2170/01-15-

00-16-5) od 10.11.2016. godine imenovano je Povjerenstvo za obradu prijava pristiglih na Javni poziv za 
provođenje programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) u sastavu:  

1. Ružica Medurić-Javor, dipl.ing.građ., predstavnica Grada Rijeke, za predsjednicu, 
2. Nenad Labus, dipl.lingv., predstavnik Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci, za 

člana, 
3. Mateo Malnar, predstavnik KD KOZALA d.o.o., za člana, 

na razdoblje od 4 (četiri) godine od dana donošenja citiranog Zaključka, odnosno od  10.11.2016. godine 
do 10.11.2020. godine. 
 

Međutim, pojavila se potreba za razrješenjem predsjednika i člana Povjerenstva i imenovanjem 
novih osoba zbog kadrovskih promjena (odlaska u mirovinu člana Povjerenstva, Nenada Labusa) u 
Ministarstvu kulture, Konzervatorskom odjelu u Rijeci te Odjelu gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. 
 

Slijedom navedenog, predlaže se da se predsjednica Povjerenstva, Ružica Medurić-Javor, i član 
Povjerenstva, Nenad Labus, razriješe dužnosti odnosno da se na njihova mjesta imenuju novi članovi, i 
to:  

- Iva Jazbec Tomaić, predstavnica Odjela gradske uprave za kulturu, Direkcije za  zaštitu i 
očuvanje kulturnih dobara, za predsjednicu Povjerenstva, 

-  Mateja Jerman, predstavnica Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci, za članicu, 
 
kao i da predsjednici i članici koje budu imenovane ovim Zaključkom mandat traje do isteka mandata 
predsjednice odnosno člana umjesto kojih su imenovane odnosno do 10.11. 2020. godine. 
 
Sukladno svemu navedenom predlaže se da Gradonačelnik donese slijedeći 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
1.  U Povjerenstvu imenovanom Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/16-

04/83-84, URBROJ: 2170/01-15-00-16-5) od 10.11.2016. godine razrješuju se RUŽICA MEDURIĆ-
JAVOR dužnosti predsjednice Povjerenstva za obradu prijava pristiglih na Javni poziv za provođenje 
programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat i NENAD LABUS dužnosti člana 
Povjerenstva za obradu prijava pristiglih na Javni poziv za provođenje programa sanacije i obnove 
grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat. 
 
            2. Za predsjednicu Povjerenstva za obradu prijava pristiglih na Javni poziv za provođenje 
programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat imenuje se IVA JAZBEC 
TOMAIĆ, predstavnica Odjela gradske uprave za kulturu, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, 
a za članicu Povjerenstva za obradu prijava pristiglih na Javni poziv za provođenje programa sanacije i 
obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat imenuje se MATEJA JERMAN, predstavnica 
Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci. 
 
            3. Osobama iz točke 2. ovog Zaključka mandati traju od dana donošenja ovog Zaključka do 
10.11.2020. godine. 
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