
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
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            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
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Gradonačelnik je 22. rujna 2020. godine donio sljedeći  
 
 

z a k l j u č a k 
 
 

Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za koncesije za 
gospodarsko korištenje prostora Palače Šećerane za tri gospodarske namjene, u predloženom 
tekstu.  
 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za kulturu, 
n/r Ivana Šarara, Vlaste Linić, Ingrid Ikanović 
 



Na temelju članka 16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) i 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, 11/18 - pročišćeni tekst i 2/20), 
Gradonačelnik Grada Rijeke, 22. rujna 2020. godine, donio je

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za koncesije za gospodarsko 

korištenje prostora Palače Šećerane za tri gospodarske namjene

Članak 1.

U Odluci o osnivanju stručnog povjerenstva za koncesije za gospodarsko korištenje 
prostora Palače Šećerane za tri gospodarske namjene (KLASA; 023-01/19-04/153-55, URBROJ 
2170/01-15-00-19-1 od 18. studenog  2019.) u članku 1. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:

„7) Lea Grgurić, mag. ing. aedif., za članicu povjerenstva.“

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 023-01/20-04/92-67
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 22. rujna 2020.

GRADONAČELNIK

      
                                                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#
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Odjel gradske uprave za kulturu
KLASA: 610-01/20-10/17
URBROJ: 2170/01-06-00-20-1
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- na donošenje

Predmet: Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za koncesije
za gospodarsko korištenje prostora Palače Šećerane za tri gospodarske namjene

Dokument izradila:
Ingrid Ikanović

Ravnateljica:
Vlasta Linić

Pročelnik
Ivan Šarar
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Obrazloženje 

Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za koncesije za 
gospodarsko korištenje prostora Palače Šećerane za tri gospodarske namjene

U svrhu provođenja postupka za dodjelu koncesije za prostore Palače Šećerane za tri 
gospodarske namjene u okviru europskog projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika 
riječke industrijske baštine“, a temeljem članka 16. stavaka 2. i 3. Zakona o koncesijama, prije početka 
postupka davanja koncesija, Gradonačelnik Grada Rijeke je donio Odluku o osnivanju stručnog 
povjerenstva za koncesije za gospodarsko korištenje prostora Palače Šećerane za tri gospodarske 
namjene (KLASA: 023-01/19-04/141-55, URBROJ: 2170/01-15-00-19-39) od 18. studenog 2019. g.

U sastav stručnog povjerenstva, između ostalih, imenovana je i članica povjerenstva Aleksandra 
Jurić Židanik, dipl.ing.građ., djelatnica Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom. Radi odlaska u 
mirovinu imenovane članice povjerenstva, potrebno je imenovati novu članicu povjerenstva, a na 
prijedlog Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Sukladno svemu navedenom predlaže se da Gradonačelnik donese sljedeći Zaključak:

Z a k lj u č a k

1. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za koncesije za 
gospodarsko korištenje prostora Palače Šećerane za tri gospodarske namjene, u svemu prema 
tekstu iz privitka ovog zaključka.



Na temelju članka 16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17)  i 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, 11/18 - pročišćeni tekst i 2/20), Gradonačelnik Grada Rijeke 
dana ________________ 2020. godine, donio je

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za koncesije za gospodarsko korištenje 

prostora Palače Šećerane za tri gospodarske namjene

Članak 1.

U Odluci o osnivanju stručnog povjerenstva za koncesije za gospodarsko korištenje prostora 
Palače Šećerane za tri gospodarske namjene (KLASA; 023-01/19-04/153-55, URBROJ 2170/01-15-00-
19-1 od 18. studenog  2019.) u članku 1. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:

„7) Lea Grgurić, mag. ing. aedif., za članicu povjerenstva.“

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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