
Z A P I S N I K

92. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 14. ožujka 2017. godine

Kolegij u 9,30 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju Marko FILIPOVIĆ, Srđan ŠKUNCA, Ljiljana BULJAN, Vladimir BENAC, 
mr.sc. Andrija VITEZIĆ, Sanda SUŠANJ, Karla MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR, Vera BEGIĆ-
BLEČIĆ, Jasna LIKER, Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ, i Nada GUNJAČA.

Opravdano odsutni: Miroslav MATEŠIĆ, zamjenik Gradonačelnika, Irena MILIČEVIĆ,
mr.sc. Mladen VUKELIĆ, Snježana SKOČILIĆ.

Sjednici također prisustvuju:
1. Samir BARAĆ, Riječki sportski savez
2. Maja MALNAR i Željko VITAS, Odjel gradske uprave za komunalni sustav
3. Milovan FRLAN, Odjel za gradsku samoupravu i upravu
4. Anamarija RONJGA, Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke,
5. Mirna PAVLOVIĆ VODINELIĆ, Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, 

Aleksandar MERLE, Ivica NIKOLAC, Ured Grada

Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red objavljen na www.rijeka.hr dopunjuje se
sljedećom točkom:
"Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar 
Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. godinu“

te se sukladno tome utvrđuje konačni
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1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 28. veljače do 13. ožujka 2017. 
godine

2. A) Informacija o turističkim pokazateljima u gradu Rijeci u 2016. godini; B) Prijedlog 
programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšavanju uvjeta boravka 
turista u gradu Rijeci za 2017. godinu

3. Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih 
sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. godinu

4. Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

5. A) Prijedlog odluke o grobljima
B) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o obavljanju pogrebnih poslova na 
području Grada Rijeke

6. A) Informacija o provedenom stručnom nadzoru nad provedbom preventivne 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području grada Rijeke u 2016. 
godini
B) Prijedlog programa suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca 
(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje 
mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad 
Rijeku u 2017. godini s Prijedlogom provedbenog plana preventivne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području grada Rijeke za 2017. godinu

7. Prijedlog zaključka o provođenju postupka zajedničke nabave Grada Rijeke i Hrvatske 
akademske i istraživačke mreže (CARNet) - Izgradnja 3. faze širokopojasne mreže (smjer 
Kozala-Škurinje, ogranci Sv.Križ i Podvežica)



8. Prijedlog zaključka o davanju na korištenje prostora CGG Drenova za potrebe Islamske 
zajednice, Medžlis Islamske zajednice Rijeka

Prije razmatranja točki današnjeg dnevnog reda, Gradonačelnik je pozvao pročelnika 
Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom da izvijesti o činjenici kako je jučer, 13. ožujka 
2017. godine, otvoreno internetsko savjetovanje s javnošću (sukladno odredbama Zakona o pravu 
na pristup informacijama) o Nacrtu prijedloga odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke. 
Savjetovanje s javnošću ostaje otvoreno do 23. ožujka 2017. godine.

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 28. veljače do 13. ožujka 2017. godine.

Točka 2.

A) Informacija o turističkim pokazateljima u gradu Rijeci u 2016. godini; B) Prijedlog 
programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšavanju uvjeta boravka 
turista u gradu Rijeci za 2017. godinu, obrazložili su Petar ŠKARPA, Turistička zajednica 
grada Rijeke i mr.sc. Andrija VITEZIĆ.

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

A
1. Prihvaća se Informacija o turističkim pokazateljima u gradu Rijeci u 2016. godini i 

ulaganjima Grada Rijeke u razvoj turističke destinacije.
2. Informacija iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje.

B
1. Utvrđuje se Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene 

poboljšanju uvjeta boravka turista na području grada Rijeke za 2017. godinu, u predloženom 
tekstu.

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

Točka 3.

Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 
financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. 
godinu, obrazložila je Vera BEGIĆ BLEČIĆ i Samir BARAĆ, Riječki sportski savez.

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

1. Prihvaća se Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 
financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. godinu, u 
predloženom tekstu.

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

Točka 4.

Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, obrazložila je Nada 
GUNJAČA.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, u 
predloženom tekstu.



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

Točka 5.

A) Prijedlog odluke o grobljima, B) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o 
obavljanju pogrebnih poslova na području Grada Rijeke, obrazložila je Maja MALNAR.

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

A
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o grobljima, u predloženom tekstu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke 

na razmatranje i usvajanje.

B
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o obavljanju pogrebnih 

poslova na području Grada Rijeke, u predloženom tekstu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke 

na razmatranje i usvajanje. 
Točka 6.

A) Informacija o provedenom stručnom nadzoru nad provedbom preventivne 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području grada Rijeke u 2016. 
godini, B) Prijedlog programa suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca 
(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje 
mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad 
Rijeku u 2017. godini s Prijedlogom provedbenog plana preventivne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području grada Rijeke za 2017. godinu, 
obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

A
Prihvaća se informacija o provedenom stručnom nadzoru nad provedbom preventivne 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području grada Rijeke u 2016. godini

B
1. Donosi se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca 

(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad Rijeku u 2017. 
godini, u predloženom tekstu.

2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Programa iz točke 1. ovog zaključka objavi u 
"Službenim novinama Grada Rijeke".  

3. Iznimno od odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o zaštiti 
pučanstva od zaraznih bolesti te Uredbe o održavanju zgrada, i u 2017. godini troškove provedbe 
Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i 
štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, u zajedničkim dijelovima i 
uređajima stambenih zgrada i dvorišta umjesto vlasnika posebnih dijelova zgrada, snosit će Grad 
Rijeka. 

Točka 7.

Prijedlog zaključka o provođenju postupka zajedničke nabave Grada Rijeke i 
Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet)  - Izgradnja 3. faze širokopojasne mreže 
(smjer Kozala-Škurinje, ogranci Sv.Križ i Podvežica), obrazložio je Željko JURIĆ.

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

1. Odobrava se pokretanje postupka zajedničke jednostavne nabave za izgradnju 3. faze 
širokopojasne mreže  koja obuhvaća širenje svjetlovodne mreže temeljeno na izgrađenim 



prethodnim fazama, i to na zapadnom dijelu grada koja se odnosi se na izgradnju svjetlovodnog 
magistralnog pravca „smjer Kozala-Škurinje“, te nastavak izgradnje svjetlovodnih ogranaka na 
istočnom dijelu grada, i to ogranci Sv. Križ i Podvežica.

2. Odobrava se  da pripremu i provedbu postupka zajedničke jednostavne nabave iz točke 
1. ovog zaključka izvrši HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet, sukladno 
svojim internim aktima i procedurama.

3. Sudionici zajedničke jednostavne nabave iz točke 1. ovog zaključka HRVATSKA 
AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet  i GRAD RIJEKA sklopit će pisani sporazum o 
provedbi zajedničke nabave.

4. Za ovlaštenog predstavnika Grada Rijeke za pripremu i provedbu postupka zajedničke 
javne nabave iz točke 1. ovog zaključka imenuje se Denize Pangos,. savjetnica za pravne poslove 
u Zavodu za informatičku djelatnost.

5. Za ovlaštenog predstavnika Grada Rijeke za praćenje izvršenja ugovora o nabavi 
imenuje se Siniša Vugrin, savjetnik – projektant elektroničke komunikacijske infrastrukture u 
Zavodu za informatičku djelatnost. 

6. Troškove pripreme i provedbe postupka zajedničke jednostavne nabave iz točke 1. ovog 
zaključka snosit će HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet. 

Točka 8.

Prijedlog zaključka o davanju na korištenje prostora CGG Drenova za potrebe 
Islamske zajednice, Medžlis Islamske zajednice Rijeka, obrazložio je Željko VITAS.

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

1. Islamskoj zajednici u Republici Hrvatskoj Medžlis islamske zajednice Rijeka 
dozvoljava se korištenje prostora na CGG Drenova unutar katastarske čestice br. 2077/1 
k.o. DRENOVA, sve sukladno Glavnom projektu broj TD : 19/16-GP-01, 20P 19/16-GP od 
26.07.2016. izrađen od Asker d.o.o. Zagreb.

2. Zadužuje se KD Kozala da korisniku izda Rješenje o korištenju sukladno Odluci o 
grobljima.

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 10,20 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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