REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-04/17-75
URBROJ: 2170/01-15-00-21-55
Rijeka, 9. 3. 2021.

Gradonačelnik je 9. ožujka 2021. godine donio sljedeći
zaključak
Temeljem članka 4 a. Odluke o zakupu poslovnog prostora (“Službene novine Grada
Rijeke“ broj 8/18 i 13/19) i članka 2 a. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u
zakup poslovnog prostora („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/18 i 13/19) imenuje se
Povjerenstvo za poslovni prostor u sastavu:
- ANITA KATALINIĆ - predsjednica
- DRAGICA DRAŽANA KRAJINOVIĆ - članica
- MARIJA TURAK - članica
- MARINA SUPERINA - zamjenica predsjednice
- JAVOR MAROVIĆ - zamjenik članice
- PETRA FONOVIĆ - zamjenica članice.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,
n/r Denis Šuline
2. Članovima Povjerenstva, svima

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za gospodarenje
imovinom
Direkcija za upravljanje objektima poslovne
i javne namjene
KLASA: 372-01/21-02/54
URBROJ: 2170/01-17-40-21-1
Rijeka, 05.03.2021 god.

MATERIJAL
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA
PREDMET: prijedlog Zaključka za imenovanje člana i zamjenika člana Povjerenstva
za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora koji su u
suvlasništvu Grada i Republike Hrvatske

MATERIJAL IZRADILA:
Irina Gregov

RAVNATELJ-VODITELJ 1:
Mirjana Smokrović Koludrović

Pročelnica:
Denis Šulina
#potpis#

Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209426, Fax. 209424

www.rijeka.hr
E-mail: imovina@rijeka.hr

O b r a z l o ž e nj e
Grad Rijeka i Republika Hrvatska imaju u suvlasništvu niz poslovnih prostora, a u svrhu
objavljivanja javnih natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, predmet kojih su
prostori u suvlasništvu Grada Rijeke i Republike Hrvatske, potrebno je imenovati
Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za poslovne prostore u suvlasništvu Grada i
Republike Hrvatske.
Člankom 4.a Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službene novine Grad Rijeke“ broj 8/18 i
13/19) i člankom 2a Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup
poslovnog prostora („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/18 i 13/19), propisano je da će
se poslovni prostor koji je u suvlasništvu Grada i Republike Hrvatske dati u zakup putem
javnog natječaja kojeg provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za poslovne
prostore u suvlasništvu Grada i Republike Hrvatske, da Povjerenstvo imenuje Gradonačelnik
na vrijeme od jedne godine dana, da se isto sastoji od predsjednika, dva člana i istog broja
zamjenika, da je predsjednik Povjerenstva član iz Odjela za gospodarenje imovinom, a da
se jednog člana Povjerenstva i njegov zamjenika imenuje na prijedlog ministarstva
nadležnog za državnu imovinu.
Radi navedenog, predlaže se da se na vrijeme od jedne godine imenuje Povjerenstvo za
provođenje javnog natječaja za poslovne prostore u suvlasništvu Grada i Republike
Hrvatske, na način da su Predsjednik Povjerenstva i njegov zamjenik i jedan član i njegov
zamjenik djelatnici Odjela za gospodarenje imovinom dok su jedan član i njegov zamjenik
imenovani od strane Državnih nekretnina sukladno dostavljenom nam dopisu od dana 03.
ožujka 2021. godine i to u sastavu:
- ANITA KATALINIĆ– predsjednica
- DRAGICA DRAŽANA KRAJINOVIĆ – članica
- MARIJA TURAK – članica
- MARINA SUPERINA – zamjenica predsjednice
- JAVOR MAROVIĆ – zamjenik članice
- PETRA FONOVIĆ – zamjenica članice.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku donošenje slijedećeg:
Z A K LJ U Č K A
Temeljem članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“
broj 24/09,11/10, 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14,12/17, 9/18 i 11/18 –
pročišćeni tekst) i temeljem članka 4 a. Odluke o zakupu poslovnog prostora (“Službene
novine Grada Rijeke“ broj 8/18 i 13/19) i članka 2 a. Odluke o uvjetima i postupku javnog
natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/18 i
13/19) imenuje se Povjerenstvo za poslovni prostor u sastavu:
- ANITA KATALINIĆ– predsjednica
- DRAGICA DRAŽANA KRAJINOVIĆ – članica
- MARIJA TURAK – članica
- MARINA SUPERINA – zamjenica predsjednice
- JAVOR MAROVIĆ – zamjenik članice
- PETRA FONOVIĆ – zamjenica članice.
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