
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/8-39
URBROJ: 2170/01-15-00-19-40
Rijeka, 12. 2. 2019.

Gradonačelnik je 12. veljače 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika predsjednice 
Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke, u 
predloženom tekstu.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka, prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke 
na razmatranje i usvajanje.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Gradskom vijeću, n/r predsjednika
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević, Željka Vitasa, Branislave Dželajlija
3. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić



                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
    Gradonačelnik

Rijeka, 12. 2. 2019.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata 

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 

7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke 

na razmatranje i usvajanje Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana i 

zamjenika predsjednice  Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom 

dobru na području grada Rijeke.

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 

„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) za 

izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka 

Obersnela i Irenu Miličević, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
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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 komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

KLASA: 363-01/19-04/12
URBROJ: 2170/01-02-20-19-1

Rijeka, 6.02.2019.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

PREDMET:   Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika predsjednice Stručnog 
povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke

MATERIJAL IZRADILA:
Branislava Dželajlija

VODITELJ – RAVNATELJ DIREKCIJE:
Željko Vitas 

   
                

                                          Pročelnik:

                                                                                                Irena Miličević

#potpis#
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O b r a z l o ž e nj e
Prijedloga odluke o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika predsjednice Stručnog 

povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke

Sustav koncesija u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o koncesijama ("Narodne 
novine" broj 69/17) koji predstavlja krovni propis kojim se na općoj razini uređuju sva osnovna 
pitanja vezana za koncesije. Zakonodavni okvir za koncesije, uz Zakon o koncesijama, čine i 
posebni propisi kojima se uređuju koncesije u pojedinim područjima i za pojedine djelatnosti. 
Koncesije na pomorskom dobru regulirane su Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama  
(„Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), a postupak je detaljnije 
uređen Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 
23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

Pripremne radnje koje Grad Rijeka kao davatelj koncesije, a postupajući po zahtjevu, mora 
provesti utvrđene su u članku 14. Zakona o koncesijama. To podrazumijeva: 

 imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju
 izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije
 procjena vrijednosti koncesije te
 izrada dokumentacije za nadmetanje.

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj dana 09. ožujka 2017. godine donijelo 
Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području 
grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 2/17), te je na sjednici održanoj dana 27. 
veljače 2018. godine donijelo Odluku o razrješenju i imenovanju članice Stručnog povjerenstva za 
koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke broj 
4/18), tako da su sada imenovani članovi:

 Branislava Dželajlija, dipl. iur., Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav,  
predsjednica,

 Tatjana Pavačić, dipl. ing. građ., Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, 
članica,

 Dino Matešić, oec., Turistička zajednica Grada Rijeke, član,
 Eda Rumora, dipl. ing arh., Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, 

ekologiju i gospodarenje zemljištem, članica,
 Vesna Martić, mag. oec.,. Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo, članica,
 Dejan Mavrinac, dipl. iur., Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, 

zamjenik predsjednice,
 Adriana Šneler, dipl. ing. građ., Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav,  

zamjenica članice
 Petar Škarpa, dipl. oec.., Turistička zajednica Grada Rijeke, zamjenik člana
 Ksenija Sušanj, dipl. ing arh, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, 

ekologiju i gospodarenje zemljištem, zamjenica članice,
 Dario Dobrilović, dipl. oec., Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo, zamjenik 

člana.
Navedeno Stručno povjerenstvo imenovano je na vrijeme od 4 godine.

Dopisom od 23. siječnja 2019. godine Odjela gradske uprave za poduzetništvo dostavljen je prijedlog 
da se umjesto Vesne Martić, članice Stručnog povjerenstva i predstavnika navedenog Odjela, za 
članicu imenuje Silvija Miklić, mag. iur., koja je djelatnica Odjela gradske uprave za poduzetništvo na 
radnom mjestu viša stručna suradnica za praćenje i razvoj gospodarskih djelatnosti.
Nadalje, predlaže se da se umjesto zamjenika predsjednice Dejana Mavrinca, koji više nije djelatnik 
Odjela gradske uprave za komunalni sustav, za zamjenicu predsjednice imenuje Milka Samaržija 
Tomičić, dipl. iur., koja je djelatnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav na radnom mjestu 
savjetnice za pravne poslove.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese slijedeći

Z a k lj u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika predsjednice 
Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke, u 
predloženom tekstu.
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2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka, prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke 
na razmatranje i usvajanje.
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Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) te 
članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 
5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko 
vijeće Grada Rijeke, na sjednici __________ 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika predsjednice Stručnog povjerenstva za 
koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke

I.

Razrješuje se Vesna Martić, mag. oec, predstavnica Grada Rijeke, Odjela gradske uprave 
za poduzetništvo, dužnosti članice Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na 
području grada Rijeke.

II.

Imenuje se Silvija Miklić, mag.iur., predstavnica Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za 
poduzetništvo, za članicu Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području 
grada Rijeke.

III.

Razrješuje se Dejan Mavrinac, dipl.iur, predstavnik Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav, dužnosti zamjenika predsjednice Stručnog povjerenstva za koncesije na 
pomorskom dobru na području grada Rijeke.

IV.

Imenuje se Milka Samaržija Tomičić, dipl. iur., predstavnica Grada Rijeke, Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav, za zamjenicu predsjednice Stručnog povjerenstva za koncesije na 
pomorskom dobru na području grada Rijeke

V.

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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