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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/106-53
URBROJ: 2170/01-15-00-19-30
Rijeka, 16. 9. 2019.

Gradonačelnik je 16. rujna 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Kulturnog vijeća za 
zaštitu i očuvanje kulturnih dobara 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 kulturu,
n/r Ivana Šarara, Ivane Mekelenić, Anne Dumičić
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, .16. 9. 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 člana i imenovanju 

članice Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara 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 Ivana Šarara, pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
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Odjel gradske uprave za kulturu
KLASA: 610-01/19-10/33
URBROJ: 2170/01-06-00-19-1
Rijeka, 5. rujna 2019.

Grad Rijeka
Gradonačelniku
- na donošenje

Predmet: Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Kulturnog vijeća za 
zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke

Dokument izradile:
Ivana Mekelenić
Anna Dumičić

Pročelnik
Ivan Šarar
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Obrazloženje Prijedloga odluke o razrješenju člana i imenovanju članice 
Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke

Člankom 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 15/12, 5/13 i 33/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/19) propisano je da: 

- članove kulturnih vijeća imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke na vrijeme od četiri godine (stavak 

1.);

- Gradsko vijeće Grada Rijeke može razriješiti članove kulturnog vijeća i prije isteka vremena na 

koje su imenovani, i to na osobni zahtjev, ako neopravdano ne prisustvuju sjednicama Vijeća, 

odnosno na pisani zahtjev ovlaštenih predlagatelja (stavak 2.);

- u slučaju razrješenja člana kulturnog vijeća i prije isteka vremena na koje je imenovan, novog 

člana kulturnog vijeća Gradskom vijeću Grada Rijeke predlaže Gradonačelnik na temelju 

prijedloga Odjela gradske uprave za kulturu te mu mandat traje do isteka mandata člana 

kulturnog vijeća umjesto kojeg je imenovan (stavak 3.).

Kulturna vijeća Grada Rijeke imenovana su na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 9. ožujka 2017. 

godine na vrijeme od četiri godine počevši od 29. ožujka 2017. godine.

Dana 20. kolovoza 2019. godine član Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada 

Rijeke mr.sc. Alan Braun, dipl.ing.arh. podnio je zahtjev za razrješenjem iz osobnih razloga.

Postupak imenovanja novog člana kulturnog vijeća propisan je člankom 5. stavkom 3. Odluke o osnivanju 

kulturnih vijeća Grada Rijeke na način da Gradonačelnik (na temelju prijedloga Odjela gradske uprave za 

kulturu) predlaže Gradskom vijeću Grada Rijeke imenovanje novog člana. Pritom, za člana kulturnog 

vijeća može biti predložen kulturni djelatnik i umjetnik koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznava-

njem područja kulture i umjetnosti kojima se bavi Vijeće može pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je 

Vijeće osnovano.

Članu koji bude imenovan ovom Odlukom, mandat će sukladno članku 5. stavku 3. Odluke trajati do 

isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovan odnosno do 29. ožujka 2021. godine.

Slijedom svega navedenoga, Odjel gradske uprave za kulturu predlaže da se za članicu Kulturnog vijeća 

za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke imenuje izv.prof.dr.sc. Nana Palinić, dipl.ing.arh. uz 

obrazloženje kako slijedi:

Izv.prof.dr.sc. Nana Palinić, dipl.ing.arh diplomirala je 1985. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu. Kao arhitekt radila je u projektnim biroima Arhitekting, Plan, Kukin i Kocijan u Rijeci, Atelier A u 

Grazu te na Građevinskom fakultetu u Rijeci. Između 1998. i 2007. radila je kao arhivist u Državnom 

arhivu u Rijeci. Magistrirala je 1997. g. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 

poslijediplomskom studiju Graditeljsko naslijeđe s temom “Teatro Fenice u Rijeci”. Doktorirala je 2008. g. 

na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom “Riječka kazališta: nastanak, kontinuitet i 

značenje kazališnih zgrada i scenskih prostora u razvitku urbane strukture grada”. Bavi se istraživanjem i 

valorizacijom graditeljskog nasljeđa Rijeke. Tekstove o istraživanju povijesti riječke arhitekture, posebno 

zgrada za kulturu, zdravstvo, promet i industriju objavljuje u domaćoj i stranoj periodici. Autor je 

mnogobrojnih izložbi te je član više strukovnih udruženja iz područja arhitekture, povijesti i kulture. Od 

2007. godine  zaposlena je na Građevinskom fakultetu u Rijeci kao viši predavač, od 2010. kao docent, a 

od 2015. kao izvanredni profesor. Nositelj je kolegija Povijest konstrukcija, Projektiranje zgrada, 

Građevinske konstrukcije, Industrijska graditeljska baština, Projektiranje zgrada i Javne zgrade i prostori.

Od 2012. do 2016. bila je predstojnik Zavoda za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i 

arhitekturu, a od 2016. šef Katedre za arhitekturu i urbanizam, a od 2015. g. obavlja dužnost prodekana 

za nastavu i studente. Za izuzetan doprinos istraživanju povijesti hrvatske i riječke arhitekture, 



sveobuhvatno istraživanje arhitekture kazališta Rijeke, kao i postignuća koja su pridonijela promicanju, 

napretku i ugledu Sveučilišta u Rijeci nagrađena je Poveljom Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske 

"Radovan Ivančević" za 2016. godinu, Godišnjom nagradom Grada Rijeke u 2017. godini te Zahvalnicom 

Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu.

Slijedom svega navedenog predlaže se da Gradonačelnik donese sljedeći

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Kulturnog vijeća za 
zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke, u predloženom tekstu.

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



          Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 15/12, 5/13 i 33/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/19) i 
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 održanoj _______________2019.  godine donijelo je

ODLUKU
o razrješenju člana i imenovanju članice

Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke  

I.

             Razrješuje se mr.sc. ALAN BRAUN, dipl.ing.arh. dužnosti člana Kulturnog vijeća za zaštitu i 
očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke.

II.

             Za članicu Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke imenuje se
izv.prof.dr.sc. NANA PALINIĆ, dipl.ing.arh.

III.

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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