
Z A P I S N I K

91. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 28. veljače 2017. godine

Kolegij u 9,30 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju: Marko FILIPOVIĆ, Miroslav MATEŠIĆ, Srđan ŠKUNCA, Ljiljana 
BULJAN, Irena MILIČEVIĆ, Vladimir BENAC, mr.sc. Andrija VITEZIĆ, Sanda SUŠANJ, Ivan 
ŠARAR, Igor NAČINOVIĆ, mr.sc. Mladen VUKELIĆ, Jasna LIKER, Verena LELAS TURAK, 
Željko JURIĆ, Anamarija RONJGA i Nada GUNJAČA.

Opravdano odsutna: Karla MUŠKOVIĆ.

Sjednici također prisustvuju:
1. Maja PUDIĆ, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
2. Tamara MIRKOVIĆ-MATULOVIĆ, Mirna PAVLOVIĆ VODINELIĆ, Vesna LABUDOVIĆ-

MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Aleksandar MERLE, Ivica NIKOLAC, Ured Grada

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 14. do 27. veljače 2017. godine

2. Nacrt odluke o socijalnoj skrbi

3. Nacrt konačnog prijedloga odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja grada Rijeke

4. Nacrt konačnog prijedloga odluke o donošenju izmjena i dopuna Generalnog 
urbanističkog plana grada Rijeke

5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke

6. Prijedlog odluke o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeke

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke 
za 2017. godinu

8. Prijedlog zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada - suradnja s 
udrugama za 2017. godinu

9. A) Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta u 
vlasništvu Grada Rijeke (-k.o. Srdoči)
B) Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke (-k.o. 
Plase)
C) Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke bez provođenja javnog 
natječaja (- k.o. Srdoči)

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 14. do 27. veljače 2017. godine.

Točka 2.

Nacrt odluke o socijalnoj skrbi, obrazložili su mr.sc. Vojko OBERSNEL i Maja PUDIĆ.

Gradonačelnik je donio sljedeći



z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Nacrt odluke o socijalnoj skrbi, u predloženom tekstu.
2. O Nacrtu odluke iz točke 1. ovog zaključka provodi se internetsko savjetovanje s 

javnošću na www.rijeka.hr u trajanju od 27. veljače do 13. ožujka 2017. godine.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb da o provedenom 

savjetovanju sastavi izvješće koje će se objaviti na www.rijeka.hr. 
Izviješće će, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, činiti i sastavni 

dio obrazloženja konačnog prijedloga koji će se uputiti Gradskom vijeću Grada Rijeke na 
razmatranje i usvajanje.

Točka 3.

Nacrt konačnog prijedloga odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja grada Rijeke, obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

Gradonačelnik je dana 27. veljače 2017. godine donio zaključak (KLASA: 023-01/17-04/9-
90; URBROJ: 2170/01-15-00-17-48) koji glasi: 

„1. Utvrđuje se Konačni prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja grada Rijeke, u predloženom tekstu.

2. Konačni prijedlog odluke iz točke 2. ovog zaključka prosljeđuje se:
- temeljem članka 107. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) na mišljenje 
Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije  i
- temeljem članka 108. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) na 
suglasnost  Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

3. Po ishođenju mišljenja i suglasnosti iz točke 2. ovog zaključka Konačni prijedlog odluke o 
donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke proslijedit će se Gradskom 
vijeću Grada Rijeke na razmatranje i donošenje.“

Točka 4.

Nacrt konačnog prijedloga odluke o donošenju izmjena i dopuna Generalnog 
urbanističkog plana grada Rijeke, obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

Gradonačelnik je dana 27. veljače 2017. godine donio zaključak (KLASA: 023-01/17-04/9-
90; URBROJ: 2170/01-15-00-17-47) koji glasi: 

„1. Utvrđuje se Konačni prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog 
urbanističkog plana grada Rijeke, u predloženom tekstu.

2. Konačni prijedlog odluke iz točke 2. ovog zaključka prosljeđuje se temeljem članka  108.  
Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) na suglasnost  Ministarstvu 
graditeljstva i prostornoga uređenja.

3. Po ishođenju suglasnosti iz točke 2. ovog zaključka Konačni prijedlog odluke o 
donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke proslijedit će se Gradskom 
vijeću Grada Rijeke na razmatranje i donošenje.“

Točka 5.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke, 
obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada 
Rijeke, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje.



Točka 6.

Prijedlog odluke o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeke, obrazložio je Ivan 
ŠARAR.

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeke, u predloženom 
tekstu.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke 
na razmatranje i usvajanje.

Točka 7.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Rijeke za 2017. godinu, obrazložila je Jasna LIKER.

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Rijeke za 2017. godinu, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada 
Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Točka 8.

Prijedlog zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada - suradnja s 
udrugama za 2017. godinu, obrazložila je Verena LELAS TURAK.

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k l j u č a k

1. Odobrava se sufinanciranje korisnika i to kako slijedi:
1.1. Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“, u ukupnom iznosu od 3.000,00 kuna

(slovima:tritisućekuna), u svrhu sufinanciranja dijela troškova nabave opreme 
(mreže za izradu volijere);

1.2. Udruga za audiovizualno stvaralaštvo Artizana Zagreb, u sveukupnom iznosu 
od 10.000,00 kuna, (slovima:desettisućakuna) u svrhu sufinanciranja 
Dokumentarnog filma „Neželjena baština“ na ZagrebDox 2017. i to kako slijedi:
1.2.1. Ured Grada 5.000,00 kuna
1.2.2. Odjel gradske uprave za kulturu 5.000,00 kuna;

1.3. Hrvatska udruga studenata stomatologije za međunarodnu aktivnost i razmjenu 
Rijeka, u sveukupnom iznosu od 8.000,00 kuna (slovima:osamtisućakuna), u 
svrhu sufinanciranja sudjelovanja dviju članica udruge u Međunarodnom 
volonterskom humanitarnom projektu Dentist the World – Zanzibari to kako 
slijedi:
1.3.1. Ured Grada 5.000,00 kuna
1.3.2. Odjel gradske uprave za zdravstvo

I socijalnu skrb 3.000,00 kuna.  
2. Odobrena sredstva iz točke 1. - 1,1.; 1.2-1.2.1. i 1.3.-1.3.1. ovoga Zaključka isplatit će se 

na teret pozicije A132202 Suradnja s nevladinim udrugama, Tekuće donacije u novcu, 
(Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu.

3. Odobrena sredstva iz točke 1.-1.2.-1.2.2.ovoga Zaključka isplatit će se na teret pozicije 
A117311 Programi kulturne suradnje, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 06 Odjel gradske 
uprave za kulturu), Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu.

4. Odobrena sredstva iz točke 1. 1.3.-1.3.2. ovoga zaključka isplatit će se na teret pozicije 
A115005 Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 



05 Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb), Proračuna Grada Rijeke za 2017. 
godinu.

5. Sa korisnicima iz točke 1. ovoga Zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o 
sufinanciranju.

Točka 9.

A) Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta 
u vlasništvu Grada Rijeke (-k.o. Srdoči), B) Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na 
zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke (-k.o. Plase), C) Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u 
vlasništvu Grada Rijeke bez provođenja javnog natječaja (- k.o. Srdoči), obrazložio je dr.sc. 
Srđan ŠKUNCA.

A
Na temelju članka 16. stavka 1. Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine 

Primorsko-goranske županije“ broj 48/09 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14) 
Gradonačelnik je, 28. veljače 2017. godine, donio sljedeću

O D L U K U

1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke 
u k.o. Srdoči, označenog kao k.č.br. 1285/19 od 247 m2.

Početna kupoprodajna cijena zemljišta je 655,00 kn/m2 odnosno za 247 m2 ukupno 
161.785,00 kn. Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac. 

2.Nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta radi formiranja građevne čestice  
stambene građevine.

3. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 
Grada Rijeke da javni natječaj iz točke 1. ove odluke provede sukladno odredbama Odluke o 
građevinskom zemljištu i uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove odluke.

B
Na temelju članka 15. stavka 1. Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine 

Primorsko-goranske županije“ broj 48/09 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14) i 
odredbi Zakona o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih 
građevina(„Narodne novine “ broj 80/11), Gradonačelnik je, 28. veljače 2017. godine, donio 
sljedeću

O D L U K U

1. Grad Rijeka će sa TD HEP d.d. Zagreb - Operatorom distribucijskog sustava d.o.o. 
Rijeka, sklopiti Ugovor o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova na zemljištu 
označenom kao 

Redni 
broj

Gruntovna 
oznaka

Gruntovna
općina

Zk.ul.
Površina 
služnosti m2

1. 1779/1 Plase 4187 12

2. 1775 Plase 4187 138

3. 1785/2 Plase 791 10

4. 1783/2 Plase 1167 7

5. 1783/1 Plase 3702 6

sve u svrhu izgradnje infrastrukturne građevine elektroenergetskog kabela KB 10(20)kV TS 
10(20)/0,4 kV PODMURVICE 5 – TS 10(20)/0,4 kV PODMURVICE 3. 

2. Za osnovano pravo služnosti na zemljištu iz točke 1. ove odluke ne plaća se naknada 
sukladno odredbi članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje 
infrastrukturnih građevina.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za provedbu ove odluke. 

C/I
1. Prihvaća se informacija Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 

gospodarenje zemljištem o uknjiženju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke u evidenciju vlasništva 
zemljišta Grada Rijeke za čestice navedene u Tablici 1., temeljem parcelacije zemljišta.



Tablica 1 -Zemljište u vlasništvu Grada Rijeke unijeto u evidenciju vlasništva zemljišta 

R.br. ident.br. k.č. k.o. zona
površina 
k.č. m2

udio 
k.č. 

površina 
udjela k.č. 
m2

nabavna 
vrijednost u 
kn

1 519904 5/1353 SRDOČI 3 205,00 1/1 205,00 55.650,00
2. Prihvaća se informacija Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 

gospodarenje zemljištem o uknjiženju promjena površina i vrijednosti za zemljište u vlasništvu 
Grada Rijeke u evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke za česticu navedenu u Tablici 2.
Tablica 2- Promjena površine i nabavne vrijednosti (smanjenje)

R.
br. ident.br. k.č.

zk.
ul. k.o.

statu
s

mjesto 
troška

udio

iznos 
smanjenja 
površine 
(m2)

iznos 
smanjenja
nabavne 
vrijednosti 
(kn)

1 505667 5/4
336
0 SRDOČI 1 010000 1/1

205,00 132.225,00

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem da dostavi Odjelu gradske uprave za financije zapisnike o stavljanju osnovnog sredstva 
u uporabu za čestice prema Tablici 1. i naloge za uknjiženje/isknjiženje promjene površina i/ili 
vrijednosti zemljišta prema Tablici 2.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije da provede knjiženje navedenih čestica u 
glavnu knjigu imovine Grada Rijeke temeljem zapisnika  i naloga iz točke 3. ovog Zaključka.

II
Na temelju članka 15. stavka 2. Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine 

Primorsko-goranske županije“ broj 48/09 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14) 
Gradonačelnik je, 28. veljače 2017. godine, donio sljedeću

O D L U K U

1. Grad Rijeka će Spomenki Jelić iz Rijeke, Dalmatinska 3, prodati zemljište u k.o. Srdoči, 
prema elaboratu parcelacije označeno kao k.č. 5/1353 površine 205 m2, k.o. Srdoči radi formiranja 
građevne čestice postojeće građevine sukladno rješenju o utvrđivanju građevne čestice KLASA: 
UP/I-350-05/16-05/85, URBROJ: 2170/01-13-01-17-3 od  17. siječnja 2017. godine.

Kupoprodajna cijena zemljišta za 200 m2 iznosi 265,00 kn/m2, dok za preostalih 5 m2 
iznosi 530,00 kn/m2, odnosno za ukupno 205 m2 sveukupno iznosi 55.650,00 kn.
Porez nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac.

2. Kupoprodajnu cijenu iz točke 1. ove odluke, kupac može platiti odjednom ili obročno, 
sukladno Odluci o građevinskom zemljištu 

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za provedbu ove odluke.

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 10,25 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

Verena LELAS-TURAK mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis# #potpis#
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