
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
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            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-04/2-73
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Gradonačelnik je 25. siječnja 2021. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

Donosi se Odluka o imenovanju koordinacijskog tijela za praćenje poduzimanja mjera iz 
Akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke, u predloženom tekstu.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević i Maje Malnar
2. Članovima koordinacijskog tijela, svima
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Direkcija plana, razvoja i gradnje

KLASA: 363-02/21-04/1
URBROJ: 2170/01-02-10-21-1

Rijeka, dana 20. siječnja 2021. godine

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA

za donošenje

           Predmet: Prijedlog odluke o imenovanju koordinacijskog tijela za praćenje
                             poduzimanja mjera iz Akcijskog plana za sprječavanje vandalizma 
                             na području grada Rijeke

MATERIJAL IZRADILA:
            Maja Malnar

                                                                                         Pročelnik:

                                                                                                Irena Miličević

#potpis#



OBRAZLOŽENJE

Gradonačelnik Grada Rijeke je Zaključkom KLASA: 023-01/20-04/118, URBROJ: 2170/01-15-00-
20-13 od dana 1. prosinca 2020. godine donio Akcijski plan za sprječavanje vandalizma na 
području grada Rijeke - u daljnjem tekstu: Akcijski plan, kojim je, među ostalim, utvrđen niz mjera i 
aktivnosti, preventivne i represivne naravi, koje se odnose na sprječavanje vandalizma na području 
grada Rijeke.

Odredbom članka 3. Akcijskog plana određeno je da će, radi praćenja poduzimanja mjera 
utvrđenih Akcijskim planom, Gradonačelnik Grada Rijeke imenovati koordinacijsko tijelo na vrijeme 
od četiri godine. Navedeno koordinacijsko tijelo čine tri člana i to po jedan član Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom i Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu. 
Koordinacijsko tijelo za potrebe praćenja poduzimanja mjera održava sastanke, ovlašteno je 
zatražiti podatke i dokumentaciju od Direkcije za komunalno redarstvo i tajnika mjesnih odbora na 
području grada Rijeke, zatim izvršiti uvid u bazu podataka o vandalizmu te, prema potrebi, 
održavati sastanke i provoditi zajedničke akcije sa službenicima ministarstva nadležnog za 
unutarnje poslove.
O svom će radu koordinacijsko tijelo Gradonačelniku Grada Rijeke podnositi godišnje izvješće.

Po donošenju Akcijskog plana, na postavljeni upit Odjela gradske uprave za komunalni sustav 
zaprimljeni su prijedlozi članova koordinacijskog tijela iz Odjela gradske uprave za gospodarenje 
imovinom i Odjela za gradsku samoupravu i upravu pa se predlaže sljedeći sastav koordinacijskog 
tijela:

 Jelena Jukić Lovrić, Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
 Vesna Širola, Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
 Frano Klobučar, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Sukladno članku 3. Akcijskog plana, koordinacijsko tijelo imenuje se na vrijeme od četiri godine 
počevši od dana donošenja odluke o imenovanju, sa slijedećim zadaćama:

 praćenje poduzimanja mjera utvrđenih Akcijskim planom,
 prema potrebi, održavanje sastanaka članova koordinacijskog tijela, 
 traženje podataka i dokumentacije od Direkcije za komunalno redarstvo i tajnika mjesnih 

odbora na području grada Rijeke za potrebe postupanja koordinacijskog tijela, 
 vršenje uvida u bazu podataka o vandalizmu u sklopu aplikacije gradsko oko, 
 prema potrebi, održavanje sastanaka i provođenje zajedničkih akcija sa službenicima 

ministarstva nadležnog za unutarnje poslove,
 podnošenje godišnjeg izvješća o radu Gradonačelniku Grada Rijeke.

Slijedom navedenog, predlaže se da Gradonačelnik donese slijedeći:

Z a k lj u č a k 

Donosi se Odluka o imenovanju koordinacijskog tijela za praćenje poduzimanja 
mjera iz Akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke, u 
predloženom tekstu.



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, 11/18 -
pročišćeni tekst i 2/20), Gradonačelnik Grada Rijeke, dana ___________ 2021. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju koordinacijskog tijela 

za praćenje poduzimanja mjera iz Akcijskog plana 
za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke

Članak 1.

U koordinacijsko tijelo za praćenje poduzimanja mjera iz Akcijskog plana za sprječavanje 
vandalizma na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: koordinacijsko tijelo) imenuju se:

- Jelena Jukić Lovrić, članica Odjela gradske uprave za komunalni sustav,
- Vesna Širola, članica Odjela za gradsku samoupravu i upravu,
- Frano Klobučar, član Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Članak 2.

Članovi koordinacijskog tijela imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.

Članak 3.

Koordinacijsko tijelo iz članka 1. ove Odluke ima sljedeće zadatke:
- praćenje poduzimanja mjera utvrđenih Akcijskim planom za sprječavanje vandalizma na 

području grada Rijeke,
- prema potrebi, održavanje sastanaka članova koordinacijskog tijela, 
- traženje podataka i dokumentacije od Direkcije za komunalno redarstvo i tajnika mjesnih 

odbora na području grada Rijeke za potrebe postupanja koordinacijskog tijela, 
- vršenje uvida u bazu podataka o vandalizmu u sklopu aplikacije gradsko oko, 
- prema potrebi, održavanje sastanaka i provođenje zajedničkih akcija sa službenicima 

ministarstva nadležnog za unutarnje poslove,
- podnošenje godišnjeg izvješća o radu Gradonačelniku Grada Rijeke.

Članak 4.

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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