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OBRAZLOŽENJE

A/

Pravilnikom o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja 
i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske 
županije“ broj 6/10 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/14) (u daljnjem tesktu: Pravilnik) utvrđeni su 
uvjeti i mjerila za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova na području Urbanističke 
cijeline grada Rijeke, postupak dodjele i tijela za donošenje Liste prioriteta te način praćenja izvršenja 
navedenog programa.

Člankom 13. Pravilnika određeno je da Povjerenstvo za obradu prijava čine (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) predsjednik i četiri člana. Članove Povjerenstva čine: 

-članovi kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke,
-jedan predstavnik Odjela gradske uprave za kulturu, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih 
dobara,
-jedan predstavnik Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcije za gradnju i 
održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene.

Istim člankom propisano je da predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Gradonačelnik na vrijeme od 
tri godine.

Za članove Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke, sukladno Odluci 
imenovanju članova kulturnih vijeća Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 2/1/7) (u daljnjem 
tekstu: Odluka), imenovani su :

1. mr.sc. Alan Braun
2. dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić
3. doc.dr.sc. Damir Tulić.

Člankom 8. Odluke, utvrđeno je da mandat članova kulturnog vijeća traje četiri godine, a teče od 29. 
ožujka 2017. godine.

Obzirom članovima kulturnog vijeća ističe mandat 29. ožujka 2021, a prema Pravilniku tri od pet članova 
Povjerenstva čine članovi kulturnog vijeća, predlaže se da se navedeni datum utvrdi kao datum do kojeg 
gradonačlenik imenuje Povjerenstvo.

Kao predstavnici Grada Rijeke, u Povjerenstvo se predlažu: 

1. Vlasta Linić, ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i kao predstavnice Odjela 
gradske uprave za kulturu, 

2. Marina Čaušević, ravnatelj Direkcije za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene 
namjene, kao predstavnika Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

B/

Člankom 13. Pravilnika utvrđeno je da Povjerenstvo za obradu prijava obavlja sljedeće poslove:

- stručno vrednovanje podnesenih prijava,
- bodovanje po zaprimljenim prijavama,
- utvrđivanje prijedloga Liste prioriteta.

Predlaže se 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. 

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 
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

A/

1) Imenuje se Povjerenstvo za obradu prijava iz Programa sanacije i obnove pročelja i krovova 
građevina na području zaštičene Urbanističke cjeline grada Rijeke, u sastavu:

1. Vlasta Linić, Ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, kao predstavnica 
Odjela gradske uprave za kulturu, za predsjednicu

2. Marin Čaušević, Ravnatelj Direkcije za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i 
stambene namjene, predstavnik Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, za člana

3. mr.sc. Alan Braun, član Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke, 
za člana

4. dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić, članica Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara 
Grada Rijeke, za članicu

5. doc.dr.sc. Damir Tulić, član Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada 
Rijeke, za člana.

2) Povjerenstvo iz točke 1. ovog zaključka, imenuje se od dana donošenja ovog zaključka na vrijeme 
do 29. ožujka 2021. godine.

B/

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

2.1. 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 i u koju je uračunat prijevozni trošak za 
dolazak na sjednicu Povjerenstva
2.2. za članove dr.sc. Biserku Dumbović Bilušić i doc.dr.sc. Damira Tulića, utvrđuje se naknada 
za rad u Povjerenstvu u iznosu od 610,00 kn bruto po sjednici kojoj su prisustvovali i u koju je 
uračunat prijevozni trošak za dolazak na sjednicu Povjerenstva.

2) 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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