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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 Odjela gradske uprave za kulturu, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih 
dobara,
- jedan predstavnik Konzervatorskog odjela u Rijeci,
- jedan predstavnik KD KOZALA d.o.o.,
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. studenog 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. 

Isto je izmijenjeno Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/18-04/90-25, 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-21) od 19. lipnja 2018. godine, prema kojem Povjerenstvo djeluje u 
sljedećem sastavu: 

1. IVA JAZBEC TOMAIĆ, predsjednica Povjerenstva, predstavnica Odjela gradske uprave za 
kulturu, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

2. MATEJA JERMAN, članica Povjerenstva, predstavnica Ministarstva kulture, 
Konzervatorskog odjela u Rijeci

3. MATEO MALNAR, član Povjerenstva, predstavnik KD KOZALA d.o.o.
imenovano na razdoblje od dana donošenja citiranog Zaključka, odnosno od 19. lipnja 2018. godine do 
10. studenog 2020. godine.

Zbog kadrovskih izmjena u Odjelu gradske uprave za kulturu, Direkcije za zaštitu i očuvanje 
kulturnih dobara i u Ministarstvu kulture, Konzervatorskom odjelu u Rijeci te zbog odlaska u mirovinu 
predstavnika KD KOZALA d.o.o., pojavila potreba za razrješenjem svih članova Povjerenstva.

Ovim materijalom predlaže se imenovanje članova novog Povjerenstva prema prijedlogu Odjela 
gradske uprave za kulturu, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, Ministarstva kulture, 
Konzervatorskog odjela u Rijeci i KD KOZALA d.o.o., pa se Gradonačelniku predlaže razrješenje 
dužnosti dosadašnjih članova uz imenovanje članova novog Povjerenstva.

Slijedom navedenog, predlaže se da se razriješe dužnosti predsjednica Povjerenstva IVA 
JAZBEC TOMAIĆ te članovi MATEJA JERMAN i MATEO MALNAR te da se imenuje novo Povjerenstvo 
u sljedećem sastavu:  

1. Predstavnica Odjela gradske uprave za kulturu, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih 
dobara, IVANA MEKELENIĆ, za predsjednicu

2. Predstavnica Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci, SARA BLAŽEVIĆ, za 
članicu

3. Predstavnik KD KOZALA d.o.o., MILIVOJ VUKOVIĆ, za člana
gdje mandat članova novog Povjerenstva traje sukladno članku 12. stavku 4. Pravilnika, odnosno 4 
(četiri) godine od dana donošenja Zaključka kojim se vrši imenovanje.

Slijedom navedenog, predlažemo da Gradonačelnik Grada Rijeke donese slijedeći:



Z A K LJ U Č A K

1.  U Povjerenstvu imenovanom Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/18-
04/90-25, URBROJ: 2170/01-15-00-18-21) od 19.lipnja 2018. godine, razrješuju se dužnosti IVA JAZBEC 
TOMAIĆ, predsjednica Povjerenstva za obradu prijava pristiglih na Javni poziv za provođenje programa 
sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, predstavnica Odjela gradske uprave za 
kulturu, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, MATEJA JERMAN, članica Povjerenstva za 
obradu prijava pristiglih na Javni poziv za provođenje programa sanacije i obnove grobnih mjesta na 
grobljima Kozala i Trsat, predstavnica Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci i MATEO 
MALNAR, član Povjerenstva za obradu prijava pristiglih na Javni poziv za provođenje programa sanacije 
i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, predstavnik KD KOZALA d.o.o.

            2. Imenuje se Povjerenstvo za obradu prijava pristiglih na Javni poziv za provođenje programa 
sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, u sastavu:

1. IVANA MEKELENIĆ, predsjednica Povjerenstva, predstavnica Odjela gradske uprave za 
kulturu, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

2. SARA BLAŽEVIĆ, članica Povjerenstva, predstavnica Ministarstva kulture, 
Konzervatorskog odjela u Rijeci

3. MILIVOJ VUKOVIĆ, član Povjerenstva, predstavnik KD KOZALA d.o.o.

            3. Povjerenstvu iz točke 2. ovog Zaključka mandat traje 4 godine od dana donošenja ovog 
Zaključka.

4. Danom donošenja ovog zaključka stavlja se izvan snage:
- zaključak Gradonačelnika Grada Rijeke KLASA: 023-01/16-04/83-84, URBROJ: 2170/01-

15-00-16-5 od 10. studenog 2016. godine,
- zaključak Gradonačelnika Grada Rijeke KLASA: 023-01/18-04/90-25, URBROJ: 2170/01-

15-00-18-21 od 19. lipnja 2018. godine.
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