
Z A P I S N I K

93. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 20. ožujka 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, Karla 
MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR, Vera BEGIĆ BLEČIĆ, mr.sc. Mladen VUKELIĆ, Jasna LIKER, 
Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ, Snježana SKOČILIĆ i Nada GUNJAČA.
- Dorotea PEŠIĆ-BUKOVAC, predsjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke

Sjednici također prisustvuju:
1. Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Aleksandar MERLE, Ivica NIKOLAC, Ured 

Grada

Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red Kolegija objavljen u petak, 17. ožujka 2017. 
godine na www.rijeka.hr dopunjuje se sljedećom točkom 
„Očitovanje na Prijedlog odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka“

te se utvrđuje konačni 

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 14. ožujka do 17. ožujka 2017. 
godine

2. Očitovanje na prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2017. godini

3. A) Informacija o provedbi mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke u 2016. godini
B) Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi

4. Prijedlog zaključka o sufinanciranju posebnih dežurstava primarne zdravstvene zaštite -
pedijatara koncesionara

5. Prijedlog zaključka o sufinanciranju nabave kombi vozila za mlade i studente s 
invaliditetom

6. Prijedlog zaključka o dodjeli sredstava Matici umirovljenika grada Rijeke za opremanje 
novog kluba za umirovljenike i starije osobe

7. Očitovanje na Prijedlog odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka

8. Prijedlog detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu 

9. Informacija o provedenom javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora 
objavljenom 12. veljače 2017. godine

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad sajmom "RIJEKA NAUTIC SHOW 
2017"

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

12. Očitovanje Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta



Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 14. do 17. ožujka 2017. godine.

Točka 2.

Očitovanje na prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2017. godini, 
obrazložila je Dorotea PEŠIĆ-BUKOVAC, predsjednica Odbora za javna priznanja Grada 
Rijeke.

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

1. Gradonačelnik podržava prijedlog Odbora za javna priznanja Grada Rijeke da se u 2017. 
godini dodijele dvije Nagrade Grada Rijeke za životno djelo i to:

 prof. dr. sc. Stipanu Jonjiću
 fra Serafinu Sobolu, posmrtno

2. Gradonačelnik podržava prijedlog Odbora za javna priznanja Grada Rijeke da se u 2017. 
godini Zlatna plaketa „Grb Grda Rijeke“ dodijeli sljedećim dobitnicima:

 Neni Belanu & Fiumensima (Nenad Belan, Olja Dešić, Vedran Križan, Leo Rumora)
 prof.dr.sc. Antici Duletić-Načinović, dr.med.
 203. topničko raketnoj brigadi protuzračne obrane HV
 dr.sc. Zlatku Tomašiću, posmrtno
 Prirodoslovnom muzeju Rijeka
 Centru tehničke kulture Rijeka
 Sandru Vrancichu

3. Gradonačelnik podržava prijedlog Odbora za javna priznanja Grada Rijeke da se u 2017. 
godini dodijele Godišnje nagrade Grada Rijeke sljedećim dobitnicima:

 Borislavu Božiću
 izv. prof. dr.sc. Nani Palinić, dipl. ing. arh
 Mensuru Puhovcu i Olji Dešiću
 LP ROCK, Udruzi riječkih rokera šezdesetih
 Borisu Roceu
 Sari Kolak

4. Ovaj zaključak dostavlja se Gradskom vijeću Grada Rijeke sukladno odredbi članka 66. 
stavka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Točka 3.

A) Informacija o provedbi mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke u 2016. 
godini, B) Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi, obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

A
Prihvaća se Informacija o provedbi mjera u 2016. godini iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada 

Rijeke namijenjenih zaštiti socijalno ugroženih građana Rijeke.

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

na razmatranje i usvajanje 
Točka 4.

Prijedlog zaključka o sufinanciranju posebnih dežurstava primarne zdravstvene 
zaštite - pedijatara koncesionara, obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

Gradonačelnik je donio sljedeći



z a k l j u č a k

1. Odobravaju se financijska sredstva za sufinanciranje dežurstava primarne zdravstvene 
zaštite - pedijatara u ukupnom iznosu od 40.000,00 kn.

2. Financijska sredstva za namjenu iz točke 1. ovog zaključka osigurana su u Proračunu 
Grada Rijeke za 2017. godinu, Razdjel: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, na 
aktivnosti Dežurstva primarne zdravstvene zaštite sa stavke rashoda 323 Rashodi za usluge, a 
isplaćivat će se po računima pedijatara - koncesionara.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za provedbu ovog 
zaključka.

Točka 5.

Prijedlog zaključka o sufinanciranju nabave kombi vozila za mlade i studente s 
invaliditetom, obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

1. Odobravaju se financijska sredstva za sufinanciranje nabave kombi vozila za studente s 
invaliditetom u ukupnom iznosu do 150.000,00 kn.

2. Financijska sredstva za namjenu iz točke 1. ovoge zaključka osigurana su u Proračunu 
Grada Rijeke za 2017. godinu, Razdjel: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, na 
tekućem projektu Nabava kombi vozila za studente s invaliditetom sa stavke rashoda 382 
Kapitalne donacije a isplatit će se na račun Udruge za mlade i studente s invaliditetom PGŽ 
"ZNAM.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za sklapanje ugovora 
između Grada Rijeke i Udruge za mlade i studente s invaliditetom PGŽ "ZNAM kojim će se urediti 
međusobna prava, obveze i odgovornosti glede nabave vozila.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za provedbu ovog 
zaključka.

Točka 6.

Prijedlog zaključka o dodjeli sredstava Matici umirovljenika grada Rijeke za 
opremanje novog kluba za umirovljenike i starije osobe, obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

1. Odobravaju se financijska sredstva za sufinanciranje opremanja kluba za umirovljenike i 
starije osobe Turnić u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn.

2. Financijska sredstva za namjenu iz točke 1. ovoga zaključka osigurana su u Proračunu 
Grada Rijeke za 2017. godinu, Razdjel: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, na 
aktivnosti Socijalna zaštita osoba starije životne dobi sa stavke rashoda 381 Tekuće donacije, a 
isplatit će se na račun Matice umirovljenika grada Rijeke.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za sklapanje ugovora 
između Grada Rijeke i Matice umirovljenika grada Rijeke kojim će se urediti međusobna prava, 
obveze i odgovornosti.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za provedbu ovog 
zaključka.

Točka 7.

Očitovanje na Prijedlog odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka, obrazložila je Sanda 
SUŠANJ.

Gradonačelnik je donio sljedeći



z a k l j u č a k

1. Gradonačelnik podržava Prijedlog odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka, kojeg je 
podnijelo Upravno vijeće ustanove.

2. Ovaj zaključak dostavlja se Gradskom vijeću Grada Rijeke sukladno odredbi članka 66. 
stavka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Točka 8.

Prijedlog detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu, obrazložila je Vera BEGIĆ BLEČIĆ.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa 
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu, uz izmjenu u tekstu kako slijedi: 

1.1. članak 2.  Prijedloga mijenja se i glasi: 
„Ovaj Detaljni plan raspodjele stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 'Službenim 

novinama Grada Rijeke'.“.
2. Prijedlog Detaljnog plana raspodjele iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom 

vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. 

Točka 9.

Informacija o provedenom javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora 
objavljenom 12. veljače 2017. godine, obrazložio je Vladimir BENAC.

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

Prihvaća se Informacija o provedenom javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih 
prostora objavljenog na WEB stranicama Grada Rijeke, dana 12. veljače 2017. godine.

Točka 10.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad sajmom "RIJEKA NAUTIC 
SHOW 2017", obrazložio je mr.sc. Andrija VITEZIĆ.

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

1. Prihvaća se prijedlog pokroviteljstva Grada Rijeke nad organizacijom sajma „Rijeka 
Nautic Show“ koji će se održati u Rijeci od 22. - 24.09.2017. godine, u organizaciji Zajednice 
tehničke kulture Rijeka, na prostoru Gata Karoline Riječke i Rive Boduli.

2. Grad Rijeka kao pokrovitelj osigurava:
2.1. sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za pripremu i realizaciju sajma Rijeka Nautic 

Show;
2.2. priključak i potrošnju električne energije iz razvodnog ormarića na Gatu Karoline 

Riječke i Rive Boduli 2x63 A s tehničkom podrškom od 20. do 25.09.2017.g., bez naknade;
2.3. priključak i potrošnju vode na Gatu Karoline Riječke od 20. do 25.09.2017.g., bez 

naknade;
prijevoz i postavu ograde dužine cca 200 m na prostoru Gata Karoline Riječke i Rive boduli od 20. 
do 26.09.2017.g., bez naknade;

2.4. pozornicu visine 0.5 m, dužine 6 m i širine 3 m od 21. do 24.09.2017.g. na Gatu 
Karoline riječke s prijevozom, montažom i demontažom, bez naknade;

2.5. postavu i korištenje razglasa na vanjskom i unutrašnjem prostoru sajma, kao i postavu 
razglasa za potrebe svečanog otvaranja, dodjela nagrada i pratećih događanja na pozornici dana 
22. i 24.09.2017. godine bez naknade;



2.6. zaštitarsku službu u trajanju od ukupno 500 sati, bez naknade;
2.7. dopremu i korištenje pokretnih kemijskih WC- 4 jedinica, od 21. do 24.09.2017.g. bez 

naknade;
2.8. objavu održavanja manifestacije na službenim web stranicama Grada Rijeke i 

informiranje javnosti o održavanju Rijeka Nautic Show-a putem ostalih informativnih kanala i 
medija, potporu u segmentu gostoprimstva za goste i pripadnike medija te slanja zamolbi za 
sponzorstva i donacije;

2.9. nastup Prvih riječkih mažoretkinja u programu sajma;
2.10. čišćenje prostora potrebnoga za održavanje Rijeka Nautic Show-a i razmještaj 

kontejnera za potrebe smještaja sajma, bez naknade;
2.11. korištenje slobodnih lokacija city light reklamnih prostora za postavu plakata u sklopu 

autobusnih čekaonica u vremenu od 1. do 24.09.2017. godine, bez naknade; 
2.12. korištenje javne površine za postavu bannera/transparenata na prostoru Korza te na 

ulazima u grad Rijeku, bez naknade.
3. Sredstva iz točke 2.1. i 2.7. ovog zaključka te sredstva za prijevoz, montažu i demontažu 

pozornice iz točke 2.5. osigurat će se iz Proračuna Grada Rijeke na teret pozicije 251, 259 i 250 
Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo da zaključi ugovor o pokroviteljstvu 
s organizatorom sajma i osigura realizaciju točke 2.7.

5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da osigura tehničke preduvjete iz 
točke 2.2,  2.3. i 2.4. ovog zaključka, te za realizaciju točke 2.11., 2.12. i 2.13. 

6, Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu da osigura pozornicu prema uvjetima iz 
točke 2.5. ovog zaključka.

7. Zadužuje se Ured Grada da osigura razglas prema uvjetima iz točke 2.6. ovog zaključka i 
kemijske WC- e iz točke 2.8. ovog zaključka te za provedbu i praćenje realizacije iz točke 2.9. i 
2.10.

8. Preporučuje se TD RIJEKA PLUS d.o.o. da za vrijeme pripremnih radnji kao i za vrijeme 
održavanja Rijeka Nautic Showa odobri bez naknade oslobađanje parkirnoga prostora na potezu 
duž Gata Karoline Riječke i dalje Rivom do spoja s Rivom boduli. 

Točka 11.

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 mladih Roma Romska budućnost, u ukupnom iznosu od 

2.500,00 kuna (slovima:dvijetisućeipetstokuna), u svrhu sufinanciranja 
aktivnosti organizacije Festivala mladih Roma u Rijeci i jedne kino 
predstave za najmlađe članove;

1.2. Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe OAZA, u sveukupnom 
iznosu od 2.500,00 kuna, (slovima:dvijetisućeipetstokuna) u svrhu 
sufinanciranja aktivnosti popisa romske djece u Rijeci u okviru projekta 
dopunskih odgojno-obrazovnih programa za romsku djecu.  

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

Točka 12.

Očitovanje Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta, obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

Gradonačelnik je donio sljedeći



z a k l j u č a k

1. Grad Rijeka kao vlasnik zemljišta
- gr.č. broj 35/1 upisana u z.k.ul. 3322 k.o. Srdoči (upisana u imovinu Grada Rijeke – inventarni 
broj 506354) – što odgovara dijelu k.č. broj 846/6 k.o. Zamet      
na zahtjev VERE FUĆAK iz Rijeke, Svilno 81 i KATICE KRALJ iz Australije, 2 Dural Crt, Bell 
Park 3215, Geelong VIC, suglasan je s prijedlogom formiranja građevne čestice postojeće 
građevine na k.č. broj 846/6 k.o. Zamet, sukladno grafičkom prilogu.

      Ova suglasnost vrijedi dvije godine od dana izdavanja.
2.  Za realizaciju zaključka zadužuju se:

- Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za izradu 
suglasnosti temeljem ovog zaključka,

- Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje.

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

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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


	093 zapisnik.doc

		2017-03-20T17:39:02+0100
	VOJKO OBERSNEL




