
Z A P I S N I K

96. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 18. travnja 2017. godine

Kolegij u 9,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju Marko FILIPOVIĆ, Ljiljana BULJAN, Irena MILIČEVIĆ, Denis ŠULINA, 
mr.sc. Andrija VITEZIĆ, Karla MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR, Vera BEGIĆ-BLEČIĆ, mr.sc. Mladen 
VUKELIĆ, Jasna LIKER, Verena LELAS TURAK, Snježana SKOČILIĆ i Nada GUNJAČA.

Opravdano odsutni: Miroslav MATEŠIĆ, zamjenik Gradonačelnika, dr.sc.Srđan 
ŠKUNCA, Sanda SUŠANJ, Željko JURIĆ.

Sjednici također prisustvuju:
1. Jasna KLARIĆ, Odjel gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
2. Iva MILOŠ, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
3. Danijel ANTOLIĆ, Zavod za informatičku djelatnost
4. Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Aleksandar MERLE, Ivica NIKOLAC, Ured 

Grada

Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red Kolegija objavljen u petak, 14. travnja 2017. 
godine na www.rijeka.hr dopunjuje se sljedećim točkama:
„Prijedlog zaključka o korištenju nekretnina i opreme u vlasništvu Grada Rijeke u izbornoj promidžbi (za 
lokalne izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori 
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika)“
„Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva Grada Rijeke nad međunarodnom biciklističkom utrkom 
"TOUR OF CROATIA 2017", od 18. do 23. travnja 2017. godine, s naslova domaćinstva nad petom etapom 
trase utrke koja će proći kroz Rijeku u subotu, 22. travnja 2017. godine“

te se utvrđuje konačni 

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 11. do 18. travnja 2017. godine

2. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o upisu djece i o mjerilima 
upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2017./2018. godinu

3. A) Prijedlog zaključka o visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova zaštićene 
najamnine i slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe
B) Prijedlog zaključka o visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova slobodno 
ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (podstanarine)
C) Prijedlog zaključka o visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova električne 
energije
D) Prijedlog zaključka o visini iznosa poklon-bona za nabavu kućanskog uređaja

4. A) Prijedlog zaključka o visini iznosa poklon-bona za nabavu opreme novorođenčeta
B) Prijedlog zaključka o utvrđivanju visine umanjenja mjesečne cijene vrtića za korisnike 
koji ispunjavanju uvjet doplatka za djecu

5. A) Prijedlog zaključka o visini iznosa novčane pomoći za starije osobe bez prihoda
B) Prijedlog zaključka o visini iznosa novčane pomoći za umirovljenike
C) Prijedlog zaključka o određivanju kriterija za sudjelovanje u podmirenju troškova 
smještaj i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača te visini mjesečnog novčanog iznosa 
namijenjenog za osobne potrebe

6. Prijedlog zaključka o sufinanciranju prijevoza učenika iz triju riječkih osnovnih škola na 
državno natjecanje u znanju i kreativnosti "Čitanjem do zvijezda"

7. Prijedlog zaključka o korištenju nekretnina i opreme u vlasništvu Grada Rijeke u izbornoj 
promidžbi (za lokalne izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 



(regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih 
zamjenika)

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva Grada Rijeke nad međunarodnom 
biciklističkom utrkom "TOUR OF CROATIA 2017", od 18. do 23. travnja 2017. godine, s 
naslova domaćinstva nad petom etapom trase utrke koja će proći kroz Rijeku u subotu, 22. 
travnja 2017. godine

9. Pokroviteljstvo nad manifestacijom ''Dani Trsata'' 18. - 22. travnja 2017.

10. Prijedlog zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada – Suradnja s 
udrugama i Međunarodna suradnja za 2017. godinu

11. A) Prijedlog teksta javnog natječaja za davanje na korištenje nekretnina za postavu 
privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke
B) Prijedlog teksta javnog natječaja za davanje na korištenje nekretnina - javnih površina za 
postavu privremenih objekata – uslužne naprave na području grada Rijeke

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 11. do 18. travnja 2017. godine.

Točka 2.

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o upisu djece i o 
mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2017./2018. godinu, obrazložila je Iva 
MILOŠ.

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

Daje se suglasnost na Prijedlog odluke o upisu djece i o mjerilima upisa  u Dječji vrtić 
Rijeka za pedagošku 2017./2018. godinu.

Točka 3.

A) Prijedlog zaključka o visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova 
zaštićene najamnine i slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe, B) 
Prijedlog zaključka o visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova slobodno 
ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (podstanarine), C) Prijedlog 
zaključka o visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova električne energije, D) 
Prijedlog zaključka o visini iznosa poklon-bona za nabavu kućanskog uređaja, obrazložila je 
Karla MUŠKOVIĆ.

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

A
1. Sukladno odredbi članka 21. stavka 1. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada 

Rijeke" broj 3/17) utvrđuje se visina naknade za troškove zaštićene i slobodno ugovorene 
najamnine u 2017. godini, u visini od 50% iznosa najamnine, odnosno najviše do iznosa od 
1.000,00 kuna mjesečno. 

2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva 
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se prema nalogu 
pročelnice Odjela.

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



B
1. Sukladno odredbi članka 22. stavka 3. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada 

Rijeke" broj 3/17) utvrđuje se visina novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova slobodno 
ugovorene najamnine u 2017.godini na slijedeći način: 

Za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet – prvo na zajamčenu minimalnu naknadu, 
ovisno o broju članova kućanstva i to: 

- za samca u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, 
- za dvočlano kućanstvo u iznosu od 750,00 kuna mjesečno, 
- za tročlano kućanstvo u iznosu od 750,00 kuna mjesečno, 
- za četveročlano kućanstvo u iznosu od 800,00 kuna mjesečno, 
- ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakoga člana povećava za 

za 100,00 kuna mjesečno do maksimalnog iznosa od 1.500, 00 kuna mjesečno. 
Za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet: pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na 

osobnu invalidninu, pravo na naknadu do zaposlenja i pravo na socijalnu uslugu – uslugu rane 
intervencije ili uvjet prihoda u iznosu od 500,00 kuna mjesečno za samca te za višečlano 
kućanstvo u iznosu od 750,00 kuna mjesečno. 

Za korisnike koji ispunjavaju uvjet jednoroditeljstva u iznosu od 750,00 kuna mjesečno.
2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva 

kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se prema nalogu 
pročelnice Odjela.

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

C
1. Sukladno odredbi članka 24. stavka 2. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada 

Rijeke" broj 3/17) utvrđuje se visina iznosa pomoći za podmirenje električne energije u 2017. 
godini za korisnike iz članka 23. Odluke u iznosima kako slijedi: 

- samcu - u iznosu od 150,00 kuna mjesečno,  
- dvočlanom kućanstvu - u iznosu od 200,00 kuna mjesečno,
- tročlanom kućanstvu - u iznosu od 300,00 kuna mjesečno, 
- četveročlanom kućanstvu u iznosu od 400,00 kuna mjesečno,

- ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakog člana povećava za 50,00 kuna
mjesečno. 

2.  Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva 
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se prema nalogu 
pročelnice Odjela. 

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

D
1. Sukladno odredbi članka 46. stavka 4. Odluke o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada 

Rijeke" broj 3/17) utvrđuje se iznos poklon-bona za nabavu kućanskog uređaja u 2017. godini u 
visini od 1.000,00 kuna.

2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva 
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se prema nalogu 
pročelnice Odjela.

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

Točka 4.

A) Prijedlog zaključka o visini iznosa poklon-bona za nabavu opreme novorođenčeta, 
B) Prijedlog zaključka o utvrđivanju visine umanjenja mjesečne cijene vrtića za korisnike 
koji ispunjavanju uvjet doplatka za djecu, obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

A
1. Sukladno odredbi članka 31. stavka 4. Odluke o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada 

Rijeke"  broj 3/17) utvrđuje se iznos poklon-bona za nabavu opreme novorođenčeta u 2017. godini 
u visini od 2.000,00 kuna.



2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva 
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se prema nalogu 
pročelnice Odjela.

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

B
1. Sukladno odredbi članka 33. stavka 2. točke 2. Odluke o socijalnoj skrbi (“Službene 

novine Grada Rijeke" broj 3/17) za korisnike koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu u suglasju 
sa propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu utvrđuje se umanjenje 
mjesečne cijene boravka u jaslicama i vrtićima u iznosu od 30% pune mjesečne cijene u 2017. 
godini. 

2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva 
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se prema nalogu 
pročelnice Odjela.

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

Točka 5.

A) Prijedlog zaključka o visini iznosa novčane pomoći za starije osobe bez prihoda, 
B) Prijedlog zaključka o visini iznosa novčane pomoći za umirovljenike, C) Prijedlog 
zaključka o određivanju kriterija za sudjelovanje u podmirenju troškova smještaj i liječenja 
u Psihijatrijskoj bolnici Lopača te visini mjesečnog novčanog iznosa namijenjenog za 
osobne potrebe, obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

A
1. Sukladno odredbi članka 49. stavka 2. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada 

Rijeke" broj 3/17) utvrđuje se visina novčane pomoći za starije osobe bez osobnog prihoda u visini 
od 150,00 kuna mjesečno.

2. Visina novčane pomoći za starije osobe bez osobnog prihoda utvrđene u točki 1. ovog 
zaključka isplaćivat će se, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec.

3. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovoga zaključka teretit će proračunska sredstva 
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se prema nalogu 
pročelnice Odjela.

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

B
1. Sukladno odredbi članka 45. stavka 3. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada 

Rijeke" broj 3/17) utvrđuje se visina novčane pomoći za umirovljenike u 2017. godini po skupinama 
kako slijedi :

- umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa 
mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.200,00 kuna,

- umirovljenici II. skupine ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 150,00 kuna.
2. Visina novčane pomoći za umirovljenike utvrđene u točki 1. ovog zaključka isplaćivat će 

se temeljem posljednje isplaćene mirovine u mjesecu prije podnošenja zahtjeva. 
3. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva 

kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se prema nalogu 
pročelnice Odjela.

4. Za provedbu ovoga zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb. 

C
1. Sukladno odredbi članka 44. stavka 3. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada 

Rijeke" broj 3/17) utvrđuju se slijedeći Kriteriji za sudjelovanje u podmirenu troškova smještaja i 
liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača te visina mjesečnog prihoda namijenjenog za osobne 
potrebe u 2017. godini: 



- Korisnik- samac  koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) 
sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača u visini od 80% 
mjesečnog prihoda,

- Korisnik koji ima obitelj i s kojom živi u zajedničkom kućanstvu u visini od 40% mjesečnog 
prihoda,

- Korisnik koji ima obitelj koja se uzdržava samo od prihoda Korisnika u visini od 20% 
mjesečnog prihoda. 

2. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb.

Točka 6.

Prijedlog zaključka o sufinanciranju prijevoza učenika iz triju riječkih osnovnih škola 
na državno natjecanje u znanju i kreativnosti "Čitanjem do zvijezda", obrazložila je Iva 
MILOŠ.

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

1. Prihvaća se Informacija o natjecanju u znanju i kreativnosti "Čitanjem do zvijezda" i 
plasmanu učenika iz triju riječkih škola (OŠ Ivana Zajca, OŠ Brajda i OŠ Podmurvice) na državnu 
razinu natjecanja koje će se održati u Čakovcu 5. svibnja 2017. godine.

2. Grad Rijeka sufinancirat će troškove prijevoza učenika i njihovih mentora iz triju riječkih 
škola na državno natjecanje "Čitanjem do zvijezda" u ukupnom iznosu do 1.500,00 kn. 

3. Sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza u iznosu do 1.500,00 kn osigurana su u 
Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu u okviru Razdjela 004 - Odjela gradske uprave za odgoj i 
školstvo, Glave 00404, Programa: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne 
potrebe, Aktivnosti: Ostale aktivnosti, na poziciji PR02187 - Usluge telefona, pošte i prijevoza.

4. Sredstva će se isplatiti Osnovnoj školi Brajda nakon potpisivanja ugovora, a prema
nalogu pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.

Točka 7.

Prijedlog zaključka o korištenju nekretnina i opreme u vlasništvu Grada Rijeke u 
izbornoj promidžbi (za lokalne izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te 
njihovih zamjenika), obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

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

1. Ovim zaključkom regulira se korištenje javnih površina, predmeta za oglašavanje i druge 
imovine u vlasništvu Grada za vrijeme trajanja prikupljanja potpisa za predlaganje kandidata za 
lokalne izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
i izbore općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika te izborne promidžbe 
za lokalne izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i izbore općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, u periodu 
koji se utvrđuje propisima kojima se reguliraju lokalni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana 
te njihovih zamjenika.

2. Sukladno odredbi članka 28. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih 
nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke 
("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15), političkim strankama, koalicijskim listama i 
nezavisnim kandidatima koji sudjeluju na lokalnim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i 
župana te njihovih zamjenika, odobrava se privremeno korištenje, a u svrhu isticanja izbornih 
plakata u izbornoj promidžbi, slijedećih oglasnih površina u vlasništvu Grada Rijeke:

- 55 jednostranih samostojećih panoa,
- 3 dvostrana samostojeća panoa,
- 16 zidnih panoa,



- 30 oglasnih stupova,
na način da se svakom podnositelju zahtjeva odobri korištenje 1/3 navedenih oglasnih površina 
do popunjenosti oglasnih površina.

a) Podnositelji zahtjeva za privremeno korištenje oglasnih površina iz ovog zaključka dužni su u 
zahtjevu navesti koje će oglasne površine koristiti, kao i rok korištenja.

b) TD Laudator d.o.o. će Gradu prepustiti oglasne površine iz točke 2. alineja 1., 2. i 3. ovog 
zaključka u periodu izborne promidžbe, za koji period se TD Laudator d.o.o. neće naplaćivati 
naknada.

3. Političkim strankama, koalicijskim listama i nezavisnim kandidatima koji sudjeluju na 
lokalnim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika iz točke 
1. ovog zaključka, odobrava se privremeno korištenje nekretnina (trgova, pločnika i stupova javne 
rasvjete) radi postavljanja reklamnih panoa za isticanje izbornih plakata, te postave transparenata 
na području cijelog grada, osim stupova javne rasvjete u ulicama Trg Bana Jelačića – kolodvor 
prigradskih linija, Adamićeva – Trpimirova, sjeverna strana, Krešimirova – potez kod prijelaza 
pruge, južna strana, Prvoga maja – Tizianova, Laginjina kod Zavoda za socijalnu skrb, Laginjina 
iznad Guvernerove Palače, Radnička ulica – potez od WTC-a prema križanju sa J.P. Kamova, 
Pomerio – istočno od parka, Žrtava fašizma, Titov trg, Školjić kod pumpe, V. C. Emina- kod "T" 
objekta, Krešimirova – sjeverna strana kod ZZZZ, Školjić nasuprot pruge, Zametska – kod 
"Kauflanda", Nova cesta – od toplane prema sjeveru, Nova cesta – ispred "MEDIKE", Vukovarska 
– preko puta Građevinskog fakulteta, Osječka ulica- prekoputa "BILLE", Osječka – nasuprot 
autogaraže KD ČISTOĆA, Osječka - iznad ulaza u "KONZUM", Škurinjska cesta – preko puta 
"Vrtnog centra", Novi most kod Hotela Kontinental, Bulevar oslobođenja iza Hotela Neboder, 
Strossmayerova nasuprot Piramide, Trg Žabica, Riva, Riva Boduli, Ivana pl. Zajca, Wenzelova, te 
Korza za postavu transparenata.

4. Podnositelji zahtjeva dužni su prije sklapanja ugovora o privremenom korištenju 
nekretnina i predmeta za oglašavanje iz točke 2. i 3. ovog zaključka, koje će u ime Grada Rijeke 
sklopiti Odjel gradske uprave za komunalni sustav, uplatiti novčani polog u visini od 4.000,00 kn u 
korist Proračuna Grada Rijeke – sredstva depozita. Novčani polog utrošit će se za uklanjanje 
plakata, panoa i transparenata postavljenih tijekom izborne promidžbe ukoliko iste ne uklone 
političke stranke i nezavisni kandidati. Prilikom uklanjanja utvrđuje se i koje su političke stranke i 
nezavisni kandidati ostavili plakate, panoe i transparentne. Neutrošena sredstva pologa vratit će se 
nakon uklanjanja plakata, panoa i transparenata i dovođenja nekretnina i predmeta u prvobitno 
stanje.

5. Odobrava se privremena uporaba javne površine, na lokaciji Trg 128. brigade Hrvatske 
vojske, radi održavanja predizbornih skupova političkih stranaka, koalicijskih lista i nezavisnih 
kandidata koji sudjeluju na lokalnim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te 
njihovih zamjenika, i to kako slijedi:

 kao površinu zauzeća za održavanje političkog skupa obračunati će se površina koja se 
koristi za izlaganje političkih programa (pozornica i sl.).

 troškove u svezi osiguranja privremenog priključka električne energije, snositi će podnositelj 
zahtjeva.
6. Odobrava se privremena uporaba javne površine za postavu štanda veličine do 3 m2, na 

lokaciji Korzo i okolnih trgova, uz plaćanje naknade, političkim strankama, koalicijskim listama i 
nezavisnim kandidatima koji sudjeluju na lokalnim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbore općinskih načelnika, gradonačelnika i župana 
te njihovih zamjenika, koji podnesu zahtjev.

7. Odobrava se privremena uporaba javne površine za postavu šatora ili drugog sličnog 
privremenog objekta do najviše 20 m2 na lokacijama koji će se utvrditi prilikom obrade zahtjeva uz 
plaćanje naknade, političkim strankama, koalicijskim listama i nezavisnim kandidatima koji 
sudjeluju na lokalnim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih 
zamjenika, koji podnesu zahtjev. 

8. Za korištenje javne površine iz točke 6. i 7. ovoga zaključka političke stranke, koalicijske 
liste i nezavisni kandidati koji sudjeluju na lokalnim izborima za članove predstavničkih tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika, 
gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, platit će naknadu sukladno Odluci o davanju na 



korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih 
predmeta u vlasništvu Grada Rijeke.

8. Podnositelji zahtjeva za privremeno korištenje nekretnina iz ovog zaključka dužni su uz 
zahtjev dati opis, dimenzije i mikro lokaciju reklamnih panoa, transparenata, šatora i sličnih 
privremenih objekata, kao i rok korištenja nekretnine.

9. Za korištenje štandova i ograda političke stranke, koalicijske liste i nezavisni kandidati 
koji sudjeluju na lokalnim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih 
zamjenika, ne plaća se polog.

10. Naknada za korištenje prenosivih ograda, lakoprenosivih štandova, te masivnih 
štandova, u periodu izborne promidžbe na lokalnim izborima za članove predstavničkih tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika, 
gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, iznosi kako slijedi:

- naknada za lakoprenosive ograde u iznosu od 4,00 kn po elementu ograde dnevno,
- naknada za lakoprenosive štandove u iznosu od 110,00 kn po štandu dnevno,
- naknada za masivne štandove u iznosu od 250,00 kn po štandu dnevno.

11. Svi zahtjevi podnose se Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.
12. U slučaju postojanja dva ili više zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenoj uporabi 

iste javne površine, prednost će imati podnositelj koji je prvi podnio pisani zahtjev.

Točka 8.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva Grada Rijeke nad međunarodnom 
biciklističkom utrkom "TOUR OF CROATIA 2017", od 18. do 23. travnja 2017. godine, s 
naslova domaćinstva nad petom etapom trase utrke koja će proći kroz Rijeku u subotu, 22. 
travnja 2017. godine, obrazložila je Vera BEGIĆ BLEČIĆ,

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

1. Prihvaća se pokroviteljstvo Grada Rijeke nad međunarodnom biciklističkom utrkom "Tour 
of Croatia 2017 - Race through the natural beauty", u organizaciji trgovačkog društva Top Sport 
Events d.o.o. Viškovo, s naslova domaćinstva Grada Rijeke nad petom etapom trase utrke, koja će 
područjem grada Rijeke proći u subotu, 22. travnja 2017. godine.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da s naslova pokroviteljstva nad 
manifestacijom iz točke 1. ovog zaključka, organizatoru manifestacije odobri, odnosno osigura bez 
plaćanja naknade, slijedeće:

 korištenje javne površine u Rijeci, na Korzu i Trgu Republike Hrvatske cijelom dužinom od 
Scarpine ulice do Adamićeve ulice, za potrebe prolaska dijela pete etape trase utrke, u subotu, 
22. travnja 2017. godine;
 korištenje javne površine u Rijeci, na Trgu 128. brigade HV-a, za potrebe postavljanja 
pozornice s video-zidom i pagode expo-zone, u subotu, 22. travnja 2017. godine;
 uklanjanje stolova i stolica na terasama ugostiteljskih objekata koji se nalaze na trasi utrke 
na Korzu i Trgu Republike Hrvatske, u subotu, 22. travnja 2017. godine, u dogovoru s 
organizatorom;
 uklanjanje 2 klupice i reklamnog panoa na autobusnom stajalištu kod „starog Kraša“  u 
subotu, 22. travnja 2017. godine do 10,00 sati;
 korištenje trofaznog priključka električne energije jačine 32A (industrijski priključak 32A 5P),
na Trgu 128. brigade HV-a za potrebe pozornice s video-zidom i pagode expo-zone, u subotu, 
22. travnja 2017. godine od 08,00 do 18,00 sati;
 korištenje ograda u količini neophodnoj za osiguranje trase utrke, ukupne dužine od 750 
metara (300 komada ograda x 2.5 m); organizator će preuzeti ograde u subotu, 15. travnja 
2017. godine, a vratiti iste u ponedjeljak, 24. travnja 2017. godine, uz obvezu pokrića troškova 
eventualne štete koja bi nastala nestankom ili oštećenjem;
 dozvolu za ulazak i kretanje vozilom na Korzu i Trgu 128. brigade HV-a, za dostavna vozila 
i sponzorska vozila manifestacije iz točke 1. ovog zaključka, za potrebe postavljanja prolaznog 
cilja te pozornice s video-zidom i pagode expo-zone, u subotu, 22. travnja 2017. godine od 
08,00 sati do 18,00 sati.



3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu da s naslova pokroviteljstva 
nad manifestacijom iz točke 1. ovog zaključka osigura sufinanciranje manifestacije iznosom od 
62.500,00 kuna, na teret Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu, Razdjela 07 - Odjel gradske 
uprave za sport i tehničku kulturu, Programa: " Potpore u sportu ", Aktivnosti: "Sufinanciranje 
manifestacija i postignuća", pozicije PR00819 (konto 3299 - ostali nespomenuti rashodi 
poslovanja), te da s organizatorom manifestacije zaključi Ugovor o sufinanciranju manifestacije.

4. Zadužuju se Ured Grada i Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu da s naslova 
pokroviteljstva nad manifestacijom iz točke 1. ovog zaključka, zajedno s organizatorom
manifestacije koordiniraju sve aktivnosti vezane za realizaciju manifestacije te da je logistički 
podrže.

5. Preporuča se da TD "Rijeka promet" d.d. s naslova pokroviteljstva nad manifestacijom iz 
točke 1. ovog zaključka, pripomogne realizaciji manifestacije na način da, bez plaćanja naknade, 
organizatoru osigura te s organizatorom koordinira slijedeće:
 potrebnu regulaciju prometa, postavljanje potrebne prometne signalizacije i prometne opreme,

za vrijeme trajanja manifestacije na dijelu pete etape trase utrke koja prolazi kroz Rijeku, u 
subotu, 22. travnja 2017. godine, a u dogovoru s organizatorom;

 postavljanje ulazne rampe dužine 8 metara, pričvršćene za prometnicu, na ulazu na Korzo iz 
Scarpine ulice, za vrijeme trajanja manifestacije u subotu, 22. travnja 2017. godine do 08,00 
sati, u dogovoru s organizatorom;

 uklanjanje stupića i betonskih gljiva koji predstavljaju prepreku za realizaciju utrke, za vrijeme 
trajanja manifestacije na dijelu pete etape trase utrke koja prolazi kroz Rijeku, u subotu, 22. 
travnja 2017. godine, u dogovoru s organizatorom.

6. Preporuča se da TD "RIJEKA plus" d.o.o. s naslova pokroviteljstva nad manifestacijom iz 
točke 1. ovog zaključka, pripomogne realizaciji manifestacije na način da osigura, bez plaćanja 
naknade, korištenje pauk-službe na dijelu pete etape trase utrke koja prolazi kroz Rijeku, u subotu, 
22. travnja 2017. godine.

7. Preporuča se da KD "Čistoća" d.o.o. s naslova pokroviteljstva nad manifestacijom iz 
točke 1. ovoga Zaključka, pripomogne realizaciji manifestacije na način da osigura, bez plaćanja 
naknade, čišćenje grada prije prolaska utrke u subotu, 22. travnja 2017. godine do 08,00 sati te po 
završetku manifestacije.

8. Preporuča se da KD "Autotrolej" d.o.o. da pripomogne realizaciji manifestacije na način 
da privremeno ukine autobusnu satnicu kod „starog Kraša“ u subotu, 22. travnja 2017. godine u 
vremenu od cca 15,00 do 16,30 sati, a u dogovoru s organizatorom.

Točka 9.

Pokroviteljstvo nad manifestacijom ''Dani Trsata'' 18. - 22. travnja 2017., obrazložila je
Verena LELAS TURAK.

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

1. Prihvaća se zahtjev Kluba prijatelja Grada Trsata da Grad Rijeka bude pokrovitelj 
manifestacije Dani Trsata.

2. Odobrava se Klubu prijatelja Grada Trsata zauzimanje javne površine Trga Viktora 
Bubnja na Trsatu, Trsatske Gradine, Nugentovog parka i Ulica Petra Zrinskog 22. travnja od 09.00 
- 24.00 sata za potrebe provođenja programa i organizacije manifestacije Dani Trsata.

3. Rad štandova i prigodne aktivnosti u okviru manifestacije mogu se odvijati 22. travnja od 
11.00 do 24.00 sata.

4. Organizator je obvezan:
 osigurati izlaganje, prezentaciju, prodaju i promociju isključivo onih običaja i tradicionalnih 
aktivnosti u srednjovjekovnom duhu, navedenih u opisu manifestacije Dani Trsata
 brinuti o održavanju reda, posebice u pogledu održavanja čistoće tijekom održavanja 
manifestacije kontinuiranim zbrinjavanjem i deponiranjem otpada izlagača
 izvršiti prijavu javnog okupljanja PU primorsko - goranskoj, osigurati i organizirati redarsku 
službu te obavijestiti Prometnu policiju o zatvaranju prometnice

5. Preporučuje se TD Rijeka promet d.d. izrada prometnog rješenja sukladno zahtjevu 
organizatora manifestacije, od 7. travnja 2017.



6. Zadužuje se Rijeka plus d.o.o. da uspostavom odgovarajuće prometne signalizacije 
provede zabranu parkiranja  te ukloni sva vozila na Trgu Viktora Bubnja dana 18. travnja  od 17.00 
do 20.00 sati. 

7. Zadužuje se Prometno redarstvo da provede zabranu prometa sukladno prometnom 
rješenju na dionici ulice Šetalište Joakima Rakovca do Frankopanskog trga te Ulice Slavka 
Krautzeka od Frankopanskog trga do Osnovne škole Trsat kao i ulice Vrlije od kućnog broja 5 do 1 
od 22. travnja od 12.00 do 19.00 kao i ograničenje prometa  u jednom smjeru duž ulica Put Bože 
Felkera od broja 1 do broja 7 od 22. travnja od 12.00 do 19.00 sati

8. Zadužuje se Rijeka promet d.d. da izvede prometnu signalizaciju u suradnji s prometnim 
redarstvom na dionici ulice Šetalište Joakima Rakovca do Frankopanskog trga te ulice Slavka 
Krautzeka od Frankopanskog trga do Osnovne škole Trsat kao i ulice Vrlije od kućnog broja 5 do 1 
od 22. travnja od 12.00 do 19.00 te u jednom smjeru duž ulica Put Bože Felkera od broja 1 do 
broja 7 od 22. travnja od 12.00 do 19.00 sati.

9. Zadužuje se Odjel za komunalni sustav da:
a) provede gašenje javne rasvjete na dionici ulice Slavka Krautzeka od Trsatskog groblja do 
Frankopanskog trga, dana 22. travnja  od 20.00 - 23.00 sata (duž navedene dionice biti će 
postavljene baklje)
b) provodi mjere pojačanog nadzora komunalnog reda dana 22. travnja 2017. na prostorima 
Trsatske Gradine, Nugentovog parka i duž Ulice Petra Zrinskog
c) provede mjere pojačanog čišćenja javnih površina nakon manifestacije u suradnji s KD Čistoća 
d.o.o. Rijeka

10. Preporuča se KD Autotrolej, da na dan 22. travnja 2017. organizira frekventniji vozni red 
javnog gradskog prijevoza linije 2. za vrijeme trajanja manifestacije ''Povratak Frankopana''.

11. Zadužuje se Ured Grada za koordinaciju i logističku potporu organizacije manifestacije.

Točka 10.

Prijedlog zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada – Suradnja s 
udrugama i Međunarodna suradnja 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 žena operiranih dojki „Nada“, u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna

(slovima:dvijetisućekuna), u svrhu sufinanciranja nabave narcisa za „Obilježavanje Dana 
narcisa u Rijeci“;

1.2. Udruga DELTA, u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna, (slovima:dvijetisućekuna) u 
svrhu sufinanciranja organizacije 2. Festivala udruga u okviru kampanje  „Gledaj (u)druge“ 
u Rijeci – troškovi tiska;

1.3. Odred izviđača 3. maj, u ukupnom iznosu od 3.000,00 kuna (slovima:tritisućekuna), 
u svrhu sufinanciranja prijevoza u okviru organizacije 10. smotre Saveza izviđača Hrvatske 
u Rijeci;

1.4. Udruga studenata psihologije Psirius, u ukupnom iznosu od 1.500,00 kuna
(slovima:tisućuipetstokuna), u svrhu sufinanciranja prijevoza u okviru organizacije 
studentske razmjene sa studentskom udrugom VIP iz Groningena, Nizozemska;

1.5. Centar za kulturni turizam Koraki, u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna
(slovima:dvijetisućekuna), u svrhu sufinanciranja organizacije izložbe o povijesti 
suvremenog plesa u Rijeci u okviru 30. obljetnice suvremenog plesa u Rijeci – troškovi 
tiska;

1.6. Tehnički fakultet u Rijeci – Studentski zbor, u ukupnom iznosu od 3.000,00 kuna
(slovima:tritisućekuna), u svrhu sufinanciranja troškova tiska i majica za sudjelovanje na 57. 
Međunarodnom natjecanju „Elektrijada“ u Crnoj Gori.
2. Odobrena sredstva iz točke 1. podtočke 1.1.-1.5. ovog zaključka isplatit će se na teret 

pozicije A132202 Suradnja s nevladinim udrugama (cto 381), PR01050, Tekuće donacije u novcu, 
(Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu.

3. Odobrena sredstva iz točke 1. podtočke 1.6. ovog zaključka isplatit će se na teret pozicije 
A132003 Međunarodna suradnja (cto 3811), PR01007, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured 
Grada), Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu.



4. Sa korisnicima iz točke 1. ovog zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o 
sufinanciranju.

Točka 11.

A) Prijedlog teksta javnog natječaja za davanje na korištenje nekretnina za postavu 
privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke, B) Prijedlog 
teksta javnog natječaja za davanje na korištenje nekretnina - javnih površina za postavu 
privremenih objekata – uslužne naprave na području grada Rijeke, obrazložila je Irena 
MILIČEVIĆ.

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

A
1. Prihvaća se tekst javnog natječaja za davanje na korištenje nekretnina za postavu 

privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za provedbu ovog zaključka.

B
1. Prihvaća se tekst javnog natječaja za davanje na korištenje javnih površina za postavu 

privremenih objekata – uslužne naprave na području grada Rijeke.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za provedbu ovog zaključka.

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 9,45 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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


	096 zapisnik.doc

		2017-04-18T16:10:57+0200
	VOJKO OBERSNEL




