
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-04/81-79
URBROJ: 2170/01-15-00-21-6
Rijeka, 27. 4. 2021.

Gradonačelnik je 27. travnja 2021. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Odobrava se povećanje imovine u poslovnim knjigama Grada Rijeke te se u imovinu 
uknjižuju sljedeći predmeti:

1. Zdjela s poklopcem, keramika, 38 cm x 23 cm, prva polovica 20. stoljeća, vrijednost 
1.000,00 kuna

2. Plitki pladanj, keramika, 41 cm x 32 cm, prva polovica 20. stoljeća, vrijednost 600,00 kuna
3. Podnos, frutijera, mjed, 42 cm x 14 cm, prva polovica 20. stoljeća, vrijednost 400,00 kuna
4. Posuda od dva dijela, staklo i posrebreni okvir s floralnim ukrasima, 43 cm x 13 cm, prva 

polovica 20. stoljeća, vrijednost 400,00 kuna
5. Četiri  čašice, staklo, promjer 9 cm, visina 10 cm, prva polovica 20. stoljeća, vrijednost 

400,00 kuna
6. Dvije čašice, posrebrene, promjer 9 cm, visina 10 cm, prva polovica 20. stoljeća, vrijednost 

400,00 kuna
7. Boca s čepom, staklo i posrebreni okvir, visina 30 cm, prva polovica 20. stoljeća, vrijednost 

400,00 kuna
8. Paljak, posrebren, 15 cm, prva polovica 20. stoljeća, vrijednost 400,00 kuna
9. Posuda na stalku, posrebrena, promjer 20 cm, visina 21 cm, prva polovica 20. stoljeća, 

vrijednost 600,00 kuna
10. Osmerokutna posuda na stalku, posrebrena, visina 14 cm, prva polovica 20. stoljeća, 

vrijednost 600,00 kuna
11. Zdjela, staklo, promjer 26 cm, druga polovica 20. stoljeća, vrijednost 400,00 kuna
12. Zdjela, staklo, promjer 20 cm, druga polovica 20. stoljeća, vrijednost 400,00 kuna

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije da u poslovnim knjigama Grada Rijeke 
provede odgovarajuća uknjiženja temeljem ovog zaključka 

3. Zadužuje se Ured Grada Rijeke za provedbu ovoga zaključka.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak
i Vesne Jurković
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X



                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

           GRAD RIJEKA
                 Ured Grada
KLASA: 021-01/21-08/21
URBROJ: 2170/01-10-00-21-1
Rijeka, 21. 4. 2021.

Gradonačelniku
mr.sc. Vojku Obersnelu

PREDMET: prijedlog zaključka o uknjiženju darovanih pokretnina u imovinu Grada Rijeke

Izradila: 
Vesna Jurković

PROČELNICA UREDA GRADA

Verena LELAS TURAK



O b r a z l o ž e n j e

Dana 17. ožujka 1995. godine zaključen je Ugovor o darovanju između Ane Zelinka kao 
darovateljice i Grada Rijeke kao daroprimatelja, koji ugovor je ovjeren kod javnog bilježnika 
Anđelke Smojver Bašić iz Rijeke, dana 23. lipnja 1995. godine. Ugovor o darovanju je dostavljen 
na znanje i postupanje nadležnoj Poreznoj upravi Područni ured Rijeka. Predmet navedenog 
darovnog ugovora bile su nekretnine i pokretnine u vlasništvu darovateljice. U navedenom ugovoru 
navedeno je da će darovateljica posjedovati darovane nekretnine i pokretnine sve do svoje smrti. 
Darovateljica Ana Zelinka umrla je 04. srpnja 1998. godine, te su tada osim darovanih nekretnina u 
vlasništvo i posjed Grada Rijeke prešle i sljedeće pokretnine:

1. Zdjela s poklopcem, keramika, 38 cm x 23 cm, prva polovica 20. stoljeća,

2. Plitki pladanj, keramika, 41 cm x 32 cm, prva polovica 20. stoljeća,

3. Podnos, frutijera, mjed, 42 cm x 14 cm, prva polovica 20. stoljeća,

4. Posuda od dva dijela, staklo i posrebreni okvir s floralnim ukrasima, 43 cm x 13 cm, prva 

polovica 20. stoljeća,

5. Četiri  čašice, staklo, promjer 9 cm, visina 10 cm, prva polovica 20. stoljeća,

6. Dvije  čašice,  posrebrene, promjer 9 cm, visina 10 cm, prva polovica 20. stoljeća,

7. Boca s čepom,  staklo i posrebreni okvir, visina 30 cm, prva polovica 20. stoljeća,

8. Paljak, posrebren, 15 cm, prva polovica 20. stoljeća,

9. Posuda na stalku, posrebrena, promjer 20 cm, visina 21 cm, prva polovica  20. stoljeća,

10. Osmerokutna posuda na stalku, posrebrena, visina 14 cm, prva polovica 20. stoljeća,

11. Zdjela, staklo, promjer 26 cm, druga polovica 20. stoljeća,

12. Zdjela, staklo,  promjer 20 cm, druga polovica 20. stoljeća.

Ova pokretnine nisu do sada bile uknjižene u poslovne knjige kao imovina Grada Rijeke, te je 
stoga Muzej grada Rijeke izvršio procjenu darovanih predmeta. Utvrđeno je da se radi o posuđu iz 
svakodnevne upotrebe koje je izrađeno u prvoj polovici 20 stoljeća i koje je u dobrom stanju, a 
njegova ukupna vrijednost iznosi 6.000,00 kn. Osim toga utvrđeno je da Muzej Grada Rijeke ima  
Zbirku umjetničkog obrta koja već sadrži slično posuđe, te je predloženo obogatiti ovu njihovu 
zbirku darovanjem ovih predmeta Muzeju Grada Rijeke.

Temeljem čl. 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, 2/20 i 
3/21) propisano je da Gradonačelnik Grada Rijeke odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
nekretnina, te drugom raspolaganju imovinom Grada Rijeke čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 
iznos od 1.000.000,00 kuna.

Sukladno navedenoj odredbi predlaže se navedene pokretnine uknjižiti u poslovne knjige kao 
imovinu Grada Rijeke s njihovim utvrđenim vrijednostima.



Slijedom navedenog predlaže se da Gradonačenik donese slijedeći

z a k l j u č a k

1. Odobrava se povećanje imovine u poslovnim knjigama Grada Rijeke, te se u imovinu 
uknjižuju sljedeći predmeti:

1. Zdjela s poklopcem, keramika, 38 cm x 23 cm, prva polovica 20. stoljeća, vrijednost 

1.000,00 kuna

2. Plitki pladanj, keramika, 41 cm x 32 cm, prva polovica 20. stoljeća, vrijednost 600,00 kuna

3. Podnos, frutijera, mjed, 42 cm x 14 cm, prva polovica 20. stoljeća, vrijednost 400,00 kuna

4. Posuda od dva dijela, staklo i posrebreni okvir s floralnim ukrasima, 43 cm x 13 cm, prva 

polovica 20. stoljeća, vrijednost 400,00 kuna

5. Četiri  čašice, staklo, promjer 9 cm, visina 10 cm, prva polovica 20. stoljeća, vrijednost 

400,00 kuna

6. Dvije čašice, posrebrene, promjer 9 cm, visina 10 cm, prva polovica 20. stoljeća, vrijednost 

400,00 kuna

7. Boca s čepom, staklo i posrebreni okvir, visina 30 cm, prva polovica 20. stoljeća, vrijednost 

400,00 kuna

8. Paljak, posrebren, 15 cm, prva polovica 20. stoljeća, vrijednost 400,00 kuna

9. Posuda na stalku, posrebrena, promjer 20 cm, visina 21 cm, prva polovica  20. stoljeća, 

vrijednost 600,00 kuna

10. Osmerokutna posuda na stalku, posrebrena, visina 14 cm, prva polovica 20. stoljeća, 

vrijednost 600,00 kuna

11. Zdjela, staklo, promjer 26 cm, druga polovica 20. stoljeća, vrijednost 400,00 kuna

12. Zdjela, staklo,  promjer 20 cm, druga polovica 20. stoljeća, vrijednost 400,00 kuna

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije da u poslovnim knjigama Grada Rijeke 
provede odgovarajuća uknjiženja temeljem ovog Zaključka 

3. Zadužuje se Ured Grada Rijeke za provedbu ovoga Zaključka.
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