
Z A P I S N I K

94. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 4. travnja 2017. godine

Kolegij u 9,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju Marko FILIPOVIĆ, Miroslav MATEŠIĆ, dr.sc. Srđan ŠKUNCA, Ljiljana 
BULJAN, Denis ŠULINA, mr.sc. Andrija VITEZIĆ, Sanda SUŠANJ, Ivan ŠARAR, Vera BEGIĆ-
BLEČIĆ, mr.sc. Mladen VUKELIĆ, Jasna LIKER, Željko JURIĆ i Snježana SKOČILIĆ.

Opravdano odsutni: Irena MILIČEVIĆ, Karla MUŠKOVIĆ, Verena LELAS TURAK i 
Nada GUNJAČA.

Kolegiju također prisustvuju:
1. Željko VITAS, Odjel gradske uprave za komunalni sustav
2. Jasna KALANJ, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
3. Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Aleksandar MERLE, Ivica NIKOLAC, Ured 

Grada

Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red Kolegija objavljen u ponedjeljak, 3. travnja 2017. 
godine na www.rijeka.hr dopunjuje se novom točkom:
„Prijedlog zaključka o provedbi mjere "Sufinanciranje razvoja komerzijalizacije inovativnog proizvoda ili 
usluga" u suradnji sa Zakladom FIPRO“

te su utvrđuje konačni 

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 20. ožujka do 3. travnja 2017.

2. Informacija o provedbi tradicionalne gradske manifestacije HOMO SI TEĆ 2017

3. Izvješće o radu i utrošku financijskih sredstava Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa 
- Grupa potražnih pasa Rijeka u 2016. godini

4. Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za 
2016. godinu

5. Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju izrade projektne 
dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici 
Škrljevo-Rijeka-Jurdani

6. Prijedlog zaključka o objavi javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih 
subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada 
Rijeke

7. Prijedlog zaključka o provedbi mjere "Sufinanciranje razvoja komerzijalizacije 
inovativnog proizvoda ili usluga" u suradnji sa Zakladom FIPRO

8. Prijedlog odluke o imenovanju Odbora književne nagrade Drago Gervais



Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 20. ožujka do 3. travnja 2017. godine.

Točka 2.

Informacija o provedbi tradicionalne gradske manifestacije HOMO SI TEĆ 2017, 
obrazložila je Vera BEGIĆ BLEČIĆ.

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

1. Prihvaća se Informacija o provedbi manifestacije "Homo si teć 2017." koja će se održati 
u Rijeci, dana 8., 15., 22. i 23.  travnja 2017. Godine.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da za potrebe provedbe 
manifestacije "Homo si teć" odobri, odnosno osigura, bez plaćanja naknade, slijedeće:
 korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "539 skok", na dan 8. travnja 2017. godine u 
vremenu od 10:00 do 15:00 sati i to plato ispred hotela Continental, plato na početku Stuba Petra 
Kružića i plato kod kapele Sv. Nikole (križanje Stuba Petra Kružića i Šetališta Joakima Rakovca) te 
trasa same utrke, Stube Petra Kružića;
 korištenje javne površine u Rijeci, Korzo (ispred šatora za prodaju majica), u razdoblju od 
18. travnja do 21. travnja 2017. godine u vremenu od 11:00 do 14:00 sati, za potrebe prezentacije 
sportskih klubova i udruga; 
 korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "Homo si teć", na dan 23. travnja 2017. godine, 
koja će se odvijati po užem centru grada i to trasom:  Korzo (Robna kuća RI) – Stari Kraš –
Scarpina – desno u Ribarsku ulicu – desno u ulicu Ivana Zajca – Ulica Riva – Žabica – Trpimirova 
ulica – Jadranski trg – Korzo (Radio Rijeka), očekuje se velik broj sudionika utrke tako da treba 
osigurati Korzo gotovo u cijeloj svojoj dužini;
 korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "2. riječki maraton", na dan 23. travnja 
2017. godine, koja će se odvijati na relaciji Rijeka – Opatija – Rijeka i to trasom: Korzo (Robna 
kuća RI) – Stari Kraš – Scarpina –- desno u Ribarsku ulicu - lijevo na most u ulici Delta - Brajdica -
D404 - okret kod čvora Vežica - nazad na D404 - Brajdica - most u ulici Delta - ulica Ivana Zajca -
lijevo u ulicu Riva Boduli - desno na Riječki lukobran - okret prije zgrade Riječke dezinsekcije -
Riječki lukobran - lijevo na parking Riva Boduli - lijevo u ulicu Riva – Žabica (podvožnjak) -
Krešimirova – Kralja Zvonimira – Liburnijska ulica – Istarska ulica – Opatijska ulica - ulica Ivana 
Matetića Ronjgova – Črnikovica – ulica Andrije Štangera - ulica Maršala Tita - okret na Slatini, te 
povratak: ulica Maršala Tita - ulica Rikarda Katalinića Jeretova - ulica Ivana Matetića Ronjgova -
Opatijska ulica – Istarska ulica – Liburnijska ulica – Kralja Zvonimira – desno u ulicu Milutina 
Barača – okret i povratak ulicom Milutina Barača – desno u Krešimirovu ulicu – Žabica (lijevo 
pored podvožnjaka) – Adamićeva ulica – desno u ulicu Ignacia Henckea – parking Riva Boduli –
desno na Riječki lukobran – okret prije zgrade Riječke dezinsekcije – Riječki lukobran – lijevo u 
ulicu Riva Boduli – ravno u ulicu Ignacia Henckea – desno u Adamićevu ulicu – lijevo na Jelačićev 
trg – ulica Ante Starčevića (desno na Korzo) – Korzo (Robna kuća RI);
 korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "16. riječki polumaraton", na dan 23. travnja 
2017. godine, koja će se odvijati na relaciji Korzo – Liburnijska ulica – Korzo i to trasom: Korzo 
(Robna kuća RI) – Stari Kraš – Scarpina - desno u Ribarsku ulicu - lijevo na most u ulici Delta -
Brajdica - D404 - okret kod čvora Vežica - nazad na D404 - Brajdica - most u ulici Delta - ulica 
Ivana Zajca - lijevo u ulicu Riva Boduli - desno na Riječki lukobran - okret prije zgrade Riječke 
dezinsekcije - Riječki lukobran - lijevo na parking Riva Boduli - lijevo u ulicu Riva – Žabica (lijevo 
pored podvožnjaka) - Krešimirova – ulica Kralja Zvonimira – Liburnijska ulica - okret iznad stadiona 
Kantrida te povratak - Kralja Zvonimira - Krešimirova - Žabica (lijevo pored podvožnjaka) -
Adamićeva ulica - Scarpina –  lijevo na Jelačićev trg – Ante Starčevića (desno na Korzo) – Korzo 
(Robna kuća RI);
 korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "Desetka", na dan 23. travnja 2017. godine, 
koja će se odvijati na relaciji Korzo – D404 – Ulica Riva i to trasom: Korzo (Robna kuća RI) – Stari 
Kraš – Scarpina - desno u Ribarsku ulicu - lijevo na most u ulici Delta - Brajdica - D404 - okret kod 
čvora Vežica - nazad na D404 - Brajdica - most u ulici Delta - ulica Ivana Zajca - lijevo u ulicu Riva 



Boduli - desno na Riječki lukobran - okret prije zgrade Riječke dezinsekcije - Riječki lukobran -
lijevo na parking Riva Boduli - lijevo u ulicu Riva (ispred Gata Karoline Riječke);
 korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "dm Baby bonus cup" i "Hendi cup", na dan 
23. travnja 2017. godine, koja će se odvijati na relaciji Korzo (Robna kuća RI) – Stari Kraš - desno 
Scarpina – Adamićeva ulica - lijevo u ulicu Ignacija Henckea – desno u ulicu Riva – lijevo na Gat 
Karoline Riječke (pješački prijelaz);
 korištenje javne površine u Rijeci, dana 22. i 23. travnja 2017. godine, između Robne kuće 
RI i pošte, za potrebe pozornice, te ispred Robne kuće Korzo za potrebe gledališta;
 korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, na Trgu 111. brigade 
HV za potrebe postavljanja edukativnog prometnog poligona za djecu predškolce, smještaj šatora 
za voće, DJ-a, presvlačenje sudionika utrke, smještaj sponzorskih automobila te šatora za 
sponzore i partnere projekta;
 korištenje javne površine u Rijeci, Trg 128. brigade HV, za smještaj šatora (6x4 m) za prodaju 
majica u terminu od 4. travnja do 22. travnja 2017. godine, 23. travnja 2017. godine šatore se 
premješta na južni dio Trga RH;
 korištenje javne površine u Rijeci, na južnoj strani Trga 128. brigade HV za smještaj
ekološkog WC-a na dan utrke 23. travnja 2017. godine;
 korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, na Korzu ispred Robne 
kuće RI, za montažu reklamnog luka "Start – Cilj", stolova za mjerenje vremena, mjesta za 
smještaj kombija, te stola za okrjepu trkača; 
 korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, na Korzu ispred Radio 
Rijeka, za montažu reklamnog luka "Cilj";
 korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, u ulici Riva (pješački 
prijelaz kod Gata Karoline Riječke) za montažu reklamnog luka "Cilj" i postavljanje stolova za 
mjerenje vremena;
 korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, na Korzu za montažu
sponzorskih lukova;
 korištenje javne površine u Rijeci, na Korzu ispred šatora za prodaju majica, za smještaj 
sponzorskog automobila u terminu od 4. travnja do 22. travnja 2017. godine, 23. travnja 2017. 
godine automobil se premješta na južni dio Trga HV;
 korištenje javne površine u Rijeci, na autobusnoj stanici u Adamićevoj ulici (ispred kafića 
„As“) za smještaj kola hitne pomoći na dan utrke 23. travnja 2017. godine;
 korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, na D404 između 2 
tunela (700 m prije čvora Vežica) za smještaj glazbenog benda;
 korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, u Zvonimirovoj ulici (iza 
Ina benzinske pumpe iz smjera Grada) za smještaj glazbenog benda;
 korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, u Liburnijskoj ulici iznad 
stadiona Kantrida za smještaj glazbenog benda;
 korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, u Istarskoj ulici kod 
kućnog broja 51 za smještaj glazbenog benda;
 uklanjanje stolova i stolica na terasama ugostiteljskih objekata koji se nalaze na trasi utrka i 
to samo u dijelu između kandelabara, u vremenu od 08,00 sati do 17,00 sati, na dan utrke  23. 
travnja 2017. godine;
 uklanjanje stolova i stolica na terasi ugostiteljskog objekta na jugoistočnom dijelu Trga RH, 
u vremenu od 7:00 sati do 15:00 sati, na dan utrke 23. travnja 2017. godine za potrebe 
postavljanja šatora za prodaju majica (2 kom. 6x3 m) te za smještaj sponzorskih automobila;
 uklanjanje stolova i stolica u potpunosti na terasi ugostiteljskog objekta koji se nalazi na 
Trgu 111. brigade HV, u vremenu od 07:00 do 18:00 sati na dan utrke 23. travnja 2017. godine za 
potrebe postavljanja edukativnog prometnog poligona za djecu predškolce, smještaj šatora za 
voće, DJ-a, presvlačenje sudionika utrke, smještaj sponzorskih automobila te šatora za sponzore i 
partnere projekta;
 korištenje štandova (20 kom.) za smještaj gradskih udruga na Gatu Karoline Riječke na dan 
22. travnja 2017. godine u vremenu od 8:00 do 16:00 sati. U 16:00 sati istoga dana, po završetku 
manifestacije, štandove je potrebno otpremiti. 
 korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za organizaciju utrke "539 
skok" na platou ispred hotela Continental na dan 8. travnja 2017. godine u vremenu od 7:00 do 
15:00 h;



 korištenje trofaznog priključka električne energije jačine 32A (industrijski priključak 32A 5P) 
za pozornicu ispred Robne kuće RI u nedjelju 23. travnja 2017. godine u 6:00 sati; 
 korištenje trofaznog priključka električne energije jačine 3x32A (industrijski priključak 32A 
5P) za pozornicu na Gatu Karoline Riječke u petak 21. travnja 2017. godine popodne u 15:00 sati;
 korištenje i razvod električne energije (12 kom. jačine 16A, šuko) na Gatu Karoline Riječke, 
kod zgrade Karoline Riječke, za potrebe prodajno promotivnog sajma sportske opreme (EXPO) u 
petak 21. travnja 2017. godine navečer u 20:00 sati; 
 korištenje priključka električne energije (6 kom. jačine 16A, šuko) na Trgu 111. brigade HV i 
to za potrebe sponzorskih i šatora maratonaca na dan utrke 23. travnja 2017. godine u 06:00 sati;
 korištenje priključka električne energije (1 kom. jačine 16A) za napuhavanje luka na Korzu 
ispred Robne kuće RI, na dan utrke 23. travnja 2017. godine u 06:00 sati;
 korištenje priključka električne energije (1 kom. jačine 16A) za napuhavanje luka na Korzu 
ispred Radio Rijeka, na dan utrke 23. travnja 2017. godine u 06:00 sati;
 korištenje priključka električne energije (4 kom. jačine 16A, šuko) za napuhavanje 
sponzorskih lukova na Korzu od Robne kuće Ri do Stari Kraš, na dan utrke 23. travnja 2017. 
godine u 06:00 sati;
 korištenje priključka električne energije (1 kom. jačine 16A, šuko) za napuhavanje 
sponzorskog luka u ulici Riva (pješački prijelaz kod Gata Karoline Riječke), na dan utrke 23. travnja 
2017. godine u 06:00 sati;
 korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za razglas pokraj šatora 
za prodaju majica na Korzu, Trg 128. brigade HV, u terminu od 4.  do 22. travnja 2017. godine;
 korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe šatora za 
prodaju majica na Trgu Republike Hrvatske, na dan utrke 23. travnja 2017. godine u 06:00 sati;
 korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa 
glazbenog benda na D404 između 2 tunela (700 m prije čvora Vežica);
 korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa 
glazbenog benda u Zvonimirovoj ulici (iza benzinske pumpe Ina iz smjera Grada);
 korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa 
glazbenog benda u Liburnijskoj ulici iznad stadiona Kantrida;
 korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa 
glazbenog benda u Istarskoj ulici kod kućnog broja 51; 
 korištenje auto košare na Korzu na dan utrke 23. travnja 2017. godine od 9:30 sati za 
potrebe snimanja video materijala;
 korištenje ograda u količini neophodnoj za osiguranje terena (cca. 120 kom.) na Gatu 
Karoline Riječke i Trgu 111. brigade HV za prezentaciju sportskih i rekreativnih udruga na dan 22. 
travnja 2017. godine;
 korištenje ograda u količini neophodnoj za osiguranje trase utrke (350 - 400 kom.) na dan 
23. travnja 2017. godine u 05:00 sati;
 uklanjanje klupica (2 kom.) na Jelačićevom trgu, dan ranije u subotu, 22. travnja 2017. 
godine; 
 uklanjanje kandelabra (1 kom.) na Korzu ispred Poštanskog prolaza dana 21. travnja 2017. 
godine do 15:00 sati;
 dozvola za ulaz na parking ispred Hotela Bonavia u razdoblju od 4. travnja do 22. travnja 
2017. godine, za potrebe dostave majica i potrebnih rekvizita;
 dozvola za ulazak i kretanje vozilom po Korzu, cca. 5 vozila, u razdoblju od 4. travnja do 23. 
travnja 2017. godine;
 dozvola za ulaz na parking ispred Hotela Bonavia u razdoblju od 18. travnja do 22. travnja 
2017. godine, za potrebe dostave rekvizita za prezentaciju sportskih i rekreativnih klubova i 
udruga;

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu da za potrebe provedbe manifestacije 
"Homo si teć" osigura, bez plaćanja naknade, dana 22. i 23. travnja 2017. godine, slijedeće:
 na Gatu Karoline Riječke korištenje pozornice (dimenzija 8,0 x 8,0 m, s pristupnim 
stepenicama), uključujući montažu u petak navečer, 21. travnja 2017. godine, te demontažu iste 
dana 23. travnja 2017. godine, po završetku manifestacije.
 na površini između Robne kuće RI i pošte, odnosno u Poštanskom prolazu korištenje 
pozornice (dimenzija 8,0 x 6,0 m, s pristupnim stepenicama), uključujući montažu u subotu
navečer 22. travnja 2017. godine, te demontažu iste dana 23. travnja 2017. godine, po završetku 
manifestacije.



 na prostoru ispred Robne kuće Korzo korištenje tribina (cca 200 sjedećih mjesta),
uključujući montažu u subotu ujutro 22. travnja 2017. godine, te demontažu iste dana 23. travnja 
2017. godine, po završetku manifestacije.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu da kao nositelj organizacije 
cjelokupne manifestacije, organizira kompletnu tehničku podršku i logistiku za realizaciju utrke, te 
koordinira sve aktivnosti vezane za cjelokupnu akciju "Homo si teć".

5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb da s naslova
sudjelovanja Grada Rijeke u organizaciji manifestacije "Homo si teć" osigura kola hitne
pomoći (2 kom.), te dežurnu liječničku ekipu. 

6. Preporuča se da TD "Rijeka promet" d.d pripomogne realizaciji cjelokupne manifestacije
"Homo si teć", na način kako slijedi:
 da osigura i koordinira postavljanje potrebne prometne signalizacije i prometne opreme na
trasama utrka, na dan utrke 23. travnja 2017. godine u skladu s uputama organizatora;
 da osigura uklanjanje stupića i betonskih gljiva koji predstavljaju prepreku za realizaciju utrke i 
za prilaz vozila za potrebe dostave majica i potrebitih rekvizita te sponzorskih vozila u skladu s 
uputama organizatora
 da osigura postavljanje rampe za invalide kod Starog Kraša, 23. travnja 2017. godine u skladu 
s uputama organizatora.

7. Preporuča se da TD "RIJEKA plus" d.o.o. pripomogne realizaciji cjelokupne
manifestacije "Homo si teć", na način kako slijedi:
 da osigura korištenje pauk-službe na dan utrke 23. travnja 2017. godine;
 da osigura uklanjanje vozila s parkirnih mjesta na parkiralištu ispred Gata Karoline Riječke 
ujutro na dan 21. travnja 2017. u skladu s uputama organizatora.

8. Preporuča se da KD "Čistoća" d.o.o. pripomogne realizaciji cjelokupne manifestacije
"Homo si teć", na način da osigura čišćenje grada prije početka utrke 23. travnja 2017. godine do 
08,00 sati te po završetku utrke.

9. Preporuča se da KD "Autotrolej" d.o.o. pripomogne realizaciji cjelokupne manifestacije
"Homo si teć", na način kako slijedi:
 da omogući svim putnicima obučenim u službenu majicu manifestacije "Homo si teć" 
besplatan prijevoz autobusima Autotroleja tijekom cijelog dana utrke u nedjelju, 23. travnja 2017. 
godine;
 da osigura autobus za sudionike štafetne utrke u nedjelju, 23. travnja 2017. godine u skladu s 
uputama organizatora.

Točka 3.

Izvješće o radu i utrošku financijskih sredstava Hrvatske udruge za obuku potražnih 
pasa - Grupa potražnih pasa Rijeka u 2016. godini, obrazložio je mr.sc. Mladen VUKELIĆ.

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

Prihvaća se Izvješće o radu i utrošku financijskih sredstava Hrvatske udruge za obuku 
potražnih pasa – Grupa potražnih pasa Rijeka u 2016. godini.

Točka 4.

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke 
za 2016. godinu, obrazložio je Željko VITAS.

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

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području 
Grada Rijeke za 2016. godinu, u predloženom tekstu.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da Izvješće iz točke 1. ovog 
zaključka dostavi Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze Primorsko – goranske županije.



Točka 5.

Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju izrade projektne 
dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici 
Škrljevo-Rijeka-Jurdani, obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

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

1. Grad Rijeka sklopit će Sporazum o financiranju izrade projektne dokumentacije za 
izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Šapjane 
s HŽ infrastrukturom d.o.o., Primorsko-goranskom županijom, Gradom Bakrom i Općinom Matulji 
sukladno uvjetima utvrđenim u prijedlogu ovog zaključka. 

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

Točka 6.

Prijedlog zaključka o objavi javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu 
nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na 
području grada Rijeke, obrazložio je mr.sc. Andrija VITEZIĆ.

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

1. Utvrđuje se tekst javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija 
iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, u 
predloženom tekstu.

2. Za provedbu mjera utvrđenih u javnom pozivu iz točke 1. ovog zaključka, iz Proračuna 
Grada Rijeke za 2017. godinu osigurat će se 2.000.000,00 kuna na pozicijama 252 - konto 3522 i 
253 - konto 3523, Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

3. Tekst javnog poziva iz točke 1. ovog zaključka, objavit će se na web stranici Grada 
Rijeke www.rijeka.hr, a obavijest o objavljenom javnom pozivu objavit će se u dnevnom tisku i 
putem sustava informiranja poduzetnika grada Rijeke - SMS Info-poduzetnik.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo za provedbu ovog zaključka.

Točka 7.

Prijedlog zaključka o provedbi mjere "Sufinanciranje razvoja komerzijalizacije 
inovativnog proizvoda ili usluga" u suradnji sa Zakladom FIPRO, obrazložio je mr.sc. 
Andrija VITEZIĆ.

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

1. Za provedbu mjere Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili 
usluga iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke („Službene 
novine broj 7/14) iz Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu osigurat će se sredstva u iznosu od 
150.000,00 kuna na poziciji 2183 - konto 3811, Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo da sa Zakladom FIPRO sklopi 
Ugovor o provedbi mjere Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga.

Točka 8.

Prijedlog odluke o imenovanju Odbora književne nagrade Drago Gervais, obrazložio 
je Ivan ŠARAR.



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

1. Donosi se Odluka o imenovanju Odbora književne nagrade Drago Gervais, u 
predloženom tekstu. 

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

Time je iscrpljen dnevni red te je ista zaključen u 9,40 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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