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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/11-59
URBROJ: 2170/01-15-00-20-55
Rijeka, 17. 2. 2020.

Gradonačelnik je 17. veljače 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Sukladno odredbi članka 7. Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u 
vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge 
opreme i uređaja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/19), imenuje se Povjerenstvo za 
provođenje natječaja o davanju na korištenje površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu 
Grada i pokretnine u stalnom sastavu:
- za članove

1. Branislava Dželajlija, Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
2. Neven Jeličić, Odjel gradske uprave za razvoj, ekologiju i gospodarenje zemljištem
3. Silvija Glažar, Odjela gradske uprave za poduzetništvo

- za zamjenike
1. Dario Šimurina, Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
2. Maja Lakoš Hlavica, Odjel gradske uprave za razvoj, ekologiju i gospodarenje zemljištem
3. Maja Kordić Sekulić, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
2. Stalni članovi Povjerenstva i njihovi zamjenici imenuju se na razdoblje od 4 (četiri) godine

od dana donošenja ovog zaključka.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević, Željka Vitasa i Branislave Dželajlije
2. Članovima Povjerenstva, svima
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Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
KLASA: 363-01/20-04/6
URBROJ: 2170/01-02-20-20-1

Rijeka, 06.02.2020.g.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

PREDMET: Imenovanje Povjerenstva za provođenje natječaja o davanju na korištenje površine
        javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i pokretnine

MATERIJAL IZRADILA:
Branislava Dželajlija

VODITELJ DIREKCIJE:

       Željko Vitas

                                          Pročelnik:

                                                                                                Irena Miličević

#potpis#
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Obrazloženje uz prijedlog Zaključka

Odlukom o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za 
postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja („Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 7/19) utvrđeno je da se površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu 
Grada i pokretnine daju se na korištenje putem javnog natječaja. Natječaj provodi Povjerenstvo, a 
članove Povjerenstva i njihove zamjenike imenuje Gradonačelnik, na vrijeme od 4 godine. Stalni 
sastav Povjerenstva čine tri člana te isti broj zamjenika, po jedan član iz Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem i Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

Temeljem prije važeće Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, 
privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene 
novine Grada Rijeke" broj 13/15), Gradonačelnik je Zaključkom od 08.02.2016. godine, te 
izmjenama i navedenog Zaključka imenovao Povjerenstvo u stalnom sastavu:

- članovi:
1. Branislava Dželajlija, Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
2. Elizabet Stipčić Bašić, Odjel gradske uprave za razvoj, ekologiju i gospodarenje 

zemljištem
3. Silvija Miklić Odjel gradske uprave za poduzetništvo

- za zamjenike:
1. Milka Samaržija Tomičić, Odjela gradske uprave za komunalni sustav,
2. Maja Lakoš Hlavica, Odjel gradske uprave za razvoj, ekologiju i gospodarenje       

zemljištem
3. Maja Kordić Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Radi navedenog, a obzirom mandat sada imenovanim članovima i zamjenicima članova 
Povjerenstva ističu u dogovoru sa nadležnim odjelima, predlaže se imenovati u stalni sastav 
članove Povjerenstva i njihove zamjenika kako slijedi:

- za članove:
1. Branislava Dželajlija, Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
2. Neven Jeličić, Odjel gradske uprave za razvoj, ekologiju i gospodarenje zemljištem
3. Silvija Glažar, Odjela gradske uprave za poduzetništvo

- za zamjenike:
1. Dario Šimurina, Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
2. Maja Lakoš Hlavica, Odjel gradske uprave za razvoj, ekologiju i gospodarenje zemljištem
3. Maja Kordić Sekulić, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Slijedom navedenog predlaže se Gradonačelniku da donese slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Temeljem članka 7. Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u 
vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta 
te druge opreme i uređaja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/19), imenuje se 
Povjerenstvo  za provođenje natječaja o davanju na korištenje površine javne namjene, 
nekretnine u vlasništvu Grada i pokretnine u stalnom sastavu:

- za članove
1. Branislava Dželajlija, Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
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2. Neven Jeličić, Odjel gradske uprave za razvoj, ekologiju i gospodarenje zemljištem
3. Silvija Glažar, Odjela gradske uprave za poduzetništvo

- za zamjenike
1. Dario Šimurina, Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
2. Maja Lakoš Hlavica, Odjel gradske uprave za razvoj, ekologiju i gospodarenje zemljištem
3. Maja Kordić Sekulić, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

2. Stalni članovi Povjerenstva i njihovi zamjenici imenuju se na razdoblje od 4 godine.
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