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Gradonačelnik je 17. studenog 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u 
Republici Hrvatskoj 2021. godine ("Narodne novine" broj 25/20) predlaže se Županijskom 
popisnom povjerenstvu imenovanje Popisnog povjerenstva Ispostave Rijeka u sastavu kako slijedi:

1. mr.sc. Vojko Obersnel, predsjednik Popisnog povjerenstva Ispostave Rijeka
2. Robert Simčić, član
3. Danijel Antonić, član
4. Verena Lelas Turak, članica
5. predstavnik DGU PU za katastar Rijeka, član

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak
2. Županijskom popisnom povjerenstvu, n/r predsjednika
3. Članovima Povjerenstva, svima
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           GRAD RIJEKA
                 Ured Grada
KLASA: 021-01/20-08/31
URBROJ: 2170/01-10-00-20-1
Rijeka, 17. 11. 2020.

Predmet: Prijedlog za imenovanje članova Popisnog povjerenstva Ispostave Rijeka za 
provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine 

PROČELNICA UREDA GRADA

Verena LELAS TURAK



Obrazloženje

Hrvatski sabor dana 20. veljače 2020. godine donio je Zakon o popisu stanovništva, 
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine ("Narodne novine“ broj 92/10), dalje u 
tekstu: Zakon, koji uređuje pripremu, organizaciju i provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i
stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, dalje u tekstu: Popis, te druga pitanja važna za 
provedbu Popisa.

Temeljem Zakona Popis će se provesti u razdoblju od 1. travnja do 7. svibnja 2021. godine,
prema stanju na dan 31. ožujka 2021. u 24 sata, što se smatra kritičnim trenutkom Popisa.

Popis 2021. godine će biti prvi popis stanovništva u Republici Hrvatskoj koji će se provoditi 
samopopisivanjem kroz elektronički sustav e-Građani (I. faza popisivanja – od 1. do 10. travnja), a 
građane koji se tako ne popišu posjetit će popisivači (II. Faza popisivanja – od 16. travnja do 7. 
svibnja) i to putem osobnog intervjua sa stanovništvom pomoću elektroničkih uređaja (laptopa).

Članak 20. Zakona uređuje da se radi pripreme, organizacije i provedbe Popisa osnivaju:
- županijska popisna povjerenstva i Popisno povjerenstvo Grada Zagreba za područje 

županije, odnosno Grada Zagreba,
- popisna povjerenstva ispostava za područje gradova i općina, odnosno gradske četvrti 

Grada Zagreba,
- popisni centri za područje dijela grada ili općine, odnosno gradske četvrti Grada Zagreba.

U Zakonom određenim rokovima Župan Primorsko-goranske županije je dana 23. rujna 
2020. godine donio Odluku o osnivanju Županijskog popisnog povjerenstva, a dana 3. studenog 
2021. godine Odluku o osnivanju (9) Ispostava za provedbu Popisa na području Primorsko-
goranske županije. Temeljem navedene Odluke osnovana je Ispostava Rijeka koja obuhvaća 
gradove Rijeku, Bakar, Kastav i Kraljevicu te općine Čavle, Jelenje, Klanu, Kostrenu i Viškovo.

Člankom 23. Zakona utvrđeno je da popisna povjerenstva ispostava osniva županijsko 
popisno povjerenstvo i to do 30. studenog 2020. godine. Temeljem navedene zakonske obveze 
Županijsko popisno povjerenstvo zatražilo je od Grada Rijeke dostavu prijedloga za imenovanje 
pet članova Popisnog povjerenstva Ispostave Rijeka. Sukladno Zakonu, predsjednik povjerenstva 
ispostave koja je osnovana za područje više gradova i/ili općina je gradonačelnik grada ili općinski 
načelnik općine s najvećim brojem stanovnika. Ostali članovi popisnog povjerenstva ispostave 
imenuju se iz redova gradonačelnika odnosno općinskih načelnika gravitirajućih gradova i općina, 
odnosno predstavnika tijela i stručnih službi na području ispostave. Preporuka Državnog zavoda za 
statistiku je da se ostali članovi popisnog povjerenstva ispostava odaberu iz stručnih službi grada ili 
općine. Preporuka je također, da jedan član Popisnog povjerenstva bude i zaposlenik područnog 
ureda za katastar Državne geodetska uprava, a kojeg člana će predložiti Županijskom popisnom 
povjerenstvu direktno područni ured za katastar Rijeka.

Slijedom navedenog predlaže se Gradonačelniku donošenje sljedećeg 

z a k l j u č k a

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova 
u Republici Hrvatskoj 2021. godine ("Narodne novine" broj 25/20) predlaže se Županijskom 
popisnom povjerenstvu imenovanje Popisnog povjerenstva Ispostave Rijeka u sastavu 
kako slijedi:

1. mr.sc. Vojko Obersnel, predsjednik Popisnog povjerenstva Ispostave Rijeka
2. Robert Simčić, član
3. Danijel Antonić, član
4. Verena Lelas Turak, članica
5. DGU PU za katastar Rijeka, član
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