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Gradonačelnik je 3. prosinca 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Zbog novonastale epidemiološke situacije uzrokovane COVID-19 virusom, a u cilju 
provođenja postupka dodjele stanova u najam, u sastav Povjerenstva za dodjelu stanova u najam 
imenovan Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke od dana 12. listopada 2018. godine (KLASA: 
023-01/18-04/121-30, URBROJ:2170/01-15-00-18-35) imenuju se izuzetno kao dodatni članovi 
Povjerenstva i to kako slijedi: 
- Slavica Hrvaćanin, zamjenica predsjednice
- Marina Juranić, zamjenica članice
- Igor Šustić, zamjenik članice

2. Članovi Povjerenstva za dodjelu stanova iz točke 1. ovog zaključka imenuju se za 
vremenski period epidemiološkog razdoblja uzrokovanog COVID-19 virusom.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje 
objektima stambene namjene, za provedbu ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,
n/r Denis Šuline, Gordane Tomljanović,
Damira Majnarića
2. Povjerenstvu, članovima svima
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MATERIJAL  
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 

PREDMET: Prijedlog Zaključka za imenovanje privremenih članova Povjerenstva za 
                                  dodjelu stanova u najam 

Materijal izradio:

___________________
Damir Majnarić 

Voditeljica-Ravnateljica:
Gordana Tomljanović

                                        Pročelnica:

                                                                                                  Denis Šulina

#potpis#



UVODNO OBRAZLOŽENJE:

Vezano uz postupak dodjele stanova u najam, temeljem Odluke o najmu stanova 
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj  12/11,15/11 i 54/12 i „Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 14/20), Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke od dana 12. 
listopada 2018. godine (KLASA: 023-01/18-04/121-30, URBROJ:2170/01-15-00-18-35) pod 
točkom 5. imenovano je Povjerenstvo za dodjelu stanova u najam u sastavu od:

- Ingrid Krnić – predsjednica
- Renata Forempoher Dražul – članica
- Snježana Spasojević – članica
- Andrea Perica – zamjenica predsjednice
- Jasminka Franki – zamjenica članice
- Ljiljana Miškulin – zamjenica članice

Obzirom na  novonastalu epidemiološku situaciju uzrokovanu COVID-19 virusom, a u 
cilju provođenja postupka dodjele stanova u najam, odnosno člankom 30. Odluke o najmu 
stanova definiranog sastava Povjerenstva za dodjelu stanova u najam, predlaže se izuzetno 
imenovanje dodatnih članova, a za vremenski period trajanja epidemiološkog razdoblja kako 
slijedi;

- Slavica Hrvaćanin, zamjenica predsjednice
- Marina Juranić, zamjenica članice
- Igor Šustić, zamjenik članice

Slijedom iznijetog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Zbog novonastale epidemiološke situacije uzrokovane COVID-19 virusom, a u 
cilju provođenja postupka dodjele stanova u najam, u sastav Povjerenstva za 
dodjelu stanova u najam imenovan Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke od 
dana 12. listopada 2018. godine (KLASA: 023-01/18-04/121-30, 
URBROJ:2170/01-15-00-18-35) imenuju se izuzetno kao dodatni članovi 
Povjerenstva i to kako slijedi: 

- Slavica Hrvaćanin, zamjenica predsjednice
- Marina Juranić, zamjenica članice
- Igor Šustić, zamjenik članice

2. Članovi Povjerenstva za dodjelu stanova iz točke 1. ovog Zaključka imenuju se za 
vremenski period epidemiološkog razdoblja uzrokovanog COVID-19 virusom.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za 
upravljanje objektima stambene namjene, za provedbu ovog Zaključka.
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