
Z A P I S N I K

2. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 27. lipnja 2017. godine

Kolegij u 9,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju Marko FILIPOVIĆ, dr.sc. Nikola IVANIŠ, dr.sc. Srđan ŠKUNCA, Ljiljana
BULJAN, Irena MILIČEVIĆ, Denis ŠULINA, Sanda SUŠANJ, Ivan ŠARAR, Jasna LIKER, 
Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ i Snježana SKOČILIĆ.

Opravdano odsutni: mr.sc. Andrija VITEZIĆ, Karla MUŠKOVIĆ, Vera BEGIĆ-BLEČIĆ,
mr.sc. Mladen VUKELIĆ i Nada GUNJAČA.

Sjednici također prisustvuju:
1. Dunja KUHAR, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
2. Igor NAČINOVIĆ, Odjel gradske uprve za sport i tehničku kulturu
3. Marijan VUNDAČ, Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
4. Tina RAGUŽIN, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
5. Mirna PAVLOVIĆ VODINELIĆ, Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Aleksandar MERLE, 

Ivana BEBEK i Helena JURIČIĆ, Ured Grada

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 13. do 26. lipnja 2017, godine

2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu

3. A) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2016. godinu

B) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

C) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 

mjesnih odbora za 2016. godinu

4. Prijedlog zaključka o sufinanciranju programa produženog boravka i cjelodnevnog 

odgojno obrazovnog rada u osnovnim školama u Gradu Rijeci za školsku 2017/2018. godinu

5. Informacija o održavanju Dječjeg festivala Tobogan od 27. lipnja do 8. srpnja 2017. godine

6. Izvješće o provedenom natječaju za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke 

od 7.lipnja 2017. godine

7. Prijedlog odluke o otkupu zemljišta u k.o. Rijeka (planska oznaka Stari Grad M1-12)

8. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za osnivanje prava 

služnosti puta na zemljištu u k.o. Rubeši

9. Prijedlog odluke o osnivanju prava stvarne služnosti na nerazvrstanim cestama

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 13. do 26. lipnja 2017. godine.

Točka 2.

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, 
obrazložio je mr.sc. Vojko OBERSNEL. 

Gradonačelnik je donio sljedeći



z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. 
godinu.

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

Točka 3.

A) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2016. godinu, B) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2016. godinu i C) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 

području mjesnih odbora za 2016. godinu, obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

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

A
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2016. godinu. 
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje.

B
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. 

godinu. 
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje.

C
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 

području mjesnih odbora u 2016. godini.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje.

Točka 4.

Prijedlog zaključka o sufinanciranju programa produženog boravka i cjelodnevnog 
odgojno obrazovnog rada u osnovnim školama u Gradu Rijeci za školsku 2017/2018. 
godinu, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se Informacija o Programu produženog boravka i cjelodnevno odgojno 
obrazovnog rada od 1. do 4. razreda u školskoj 2017./2018. godini u osnovnim školama u gradu 
Rijeci. U školskoj 2017./2018. godini odobrava se organiziranje Programa iz točke 1. ovog 
zaključka za 76 skupina i to u: OŠ-SE Belvedere (2 skupine), OŠ Brajda (3 skupine), OŠ Centar (1 
skupina), OŠ-SE Dolac (4 skupine), OŠ Eugen Kumičić (3 skupine), OŠ Fran Franković (3 
skupine), OŠ-SE Gelsi (6 skupina), OŠ Gornja Vežica (3 skupine), OŠ Ivana Zajca (3 skupine), OŠ 
Kantrida (4 skupine), OŠ Kozala (4 skupina), OŠ Nikola Tesla (8 skupina), OŠ Pećine (2 skupine), 
OŠ Pehlin (2 skupina), OŠ Podmurvice (2 skupine), OŠ-SE San Nicolo (3 skupine), OŠ Srdoči (4 
skupine), OŠ Škurinje (2 skupine), OŠ Trsat (2 skupine), OŠ Turnić (3 skupine), OŠ Vežica (3 
skupina), OŠ Vladimir Gortan (3 skupina), OŠ Zamet (4 skupine) te u dvjema osnovnim školama 
drugih osnivača: Osnovnoj waldorfskoj školi (1 skupina) i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavlišić“ 
(1 skupina).Tablični prikaz plana Programa sastavni je dio ovog zaključka.

2. Sredstva za sufinanciranje Programa iz točke 1. ovog zaključka u ukupnom iznosu do 
1.435.000,00 kn u 2017. godini (razdoblje rujan-prosinac) osigurana su u Proračunu Grada Rijeke 
za 2017. godinu, u okviru Razdjela 004-Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 00404-



Osnovno školstvo, Programa: Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe, 
odnosno Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada 
(1.400.000,00 kn) i Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovanog 
rada u osnovnim školama drugih osnivača (35.000,00kn). Zadužuje se Odjel gradske uprave za 
odgoj i školstvo da za nastavak sufinanciranja Programa iz točke 1. ovog zaključka u 2018. godini 
(razdoblje siječanj-kolovoz 2018.) planira sredstva u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu.

3. Roditelj odnosno staratelj-korisnik usluga produženog boravka/cjelodnevnog odgojno 
obrazovnog rada za učenika koji ima prebivalište na području Grada Rijeke sudjeluje u cijeni 
Programa za dio troškova rada učitelja koji izvodi program produženog boravka i cjelodnevnog
odgojno-obrazovnog rada (jednog učitelja po razrednom odjelu), tijekom devet (9) mjeseci školske 
2017./2018. godine, kako slijedi:

Redni 
broj

SKALA 
Dohodak po 

članu 
kućanstva

Kućanstva OD DO I. razred
II./III./IV. 
Razred 

Dodatno 
smanjenje

1 2 3 4 5 6 7 9 10

1. PRVA do 1/3
prosječne 
mjesečne 
isplaćene neto 
plaće u RH u 
prethodnoj 
godini*1

  s 2 člana 0,00 3.790,00

besplatno
100,00 kn

za drugo 
dijete cijena 

se 
smanjuje 

za 30%, za 
treće dijete 
za 60%, za 

četvrto i 
svako 

sljedeće 
dijete za 

100%

s 3 člana 0,00 5.685,00

sa 4 člana 0,00 7.580,00

s 5 člana 0,00 9.475,00

2. DRUGA od 1/3 do 1/2
prosječne 
mjesečne 
isplaćene neto 
plaće u RH u 
prethodnoj 
godini*1

  s 2 člana 3.790,01 5.685,00

besplatno 180,00 kn

s 3 člana 5.685,01 8.527,50

sa 4 člana 7.580,01 11.370,00

s 5 člana 9.475,01 14.212,50

3. TREĆA od 1/2
prosječne 
mjesečne 
isplaćene neto 
plaće u RH u 
prethodnoj 
godini*1

s 2 člana 5.685,01 i više

besplatno 320,00 kn

s 3 člana 8.527,51 i više

sa 4 člana 11.370,01 i više

s 5 člana 14.212,51 i više

*
1 Prosječna mjesečna neto plaća u RH za razdoblje I.-XII. 2016. godine iznosi 5.685,00 kuna (1/3 = 

1.895,00 kune, 1/2 = 2.842,50 kuna).

4.. Roditelj odnosno staratelj korisnik usluga produženog boravka ili cjelodnevnog 
odgojno-obrazovnog rada za učenika koji nema prebivalište na području Grada Rijeke 
sudjeluje u cijeni Programa u iznosu od 450,00 kn mjesečno, i to tijekom devet (9) mjeseci 
školske 2017./2018. godine.

Točka 5.

Informacija o održavanju Dječjeg festivala Tobogan od 27. lipnja do 8. srpnja 2017. 
godine, obrazložio je Ivan ŠARAR.

Gradonačelnik je donio sljedeći

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva EPK 2020 za korištenje strujnih priključaka, 
gašenje javne rasvjete i čišćenje prostora kompleksa Benčić radi održavanja Dječjeg festivala 
Tobogan od 27. lipnja do 8.srpnja 2017. godine

2. Zadužuje se Odjel za komunalni sustav da osigura potrebne radove:
a) Strujni priključci i gašenje javne rasvjete;
- 27. 6 od 10 sati, Benčić, 2 strujna priključka sa 32 A i dva s 20 A (ostaje do 8.7.)
- 30.6. od 10 sati, park Mlaka, 2 strujna priključka 20 A po priključku i jedan od 32 A
- 30.6. 21,15 sati, park Mlaka, gašenje javne rasvjete
- 5.7. od 10 sati , park Nikole Hosta, 2 strujna priključka 20A i jedan od 32A
- 5.7. 21,15 sati, park Nikole Hosta, gašenje javne rasvjete

- 8.7. u 21 sat, Benčić, gašenje javne rasvjete



b) Čišćenje kompleksa Benčić u suradnji s KD Čistoća d.o.o. Rijeka;
- 27.6. od 10 sati, Benčić ( površina ispred Ciglene kuće, park, cesta)
- 2.7. od 10 sati, Benčić( površina ispred Ciglene kuće, park, cesta)
- 9.7. ujutro ( nakon zatvaranja festivala 8.7. oko 23,00), Benćić( površina ispred Ciglene 

kuće,
park, cesta)

c) Dovođenje vode na lokaciju kompleksa Benčić pomoću cisterne vode zapremnine 5-6 
kubika.

- Na dan otvaranja festivala 27.6.2017. u periodu od 20.00 – 23.00 sata
- Na dan zatvaranja festivala 08.07.2017. od 17.00 – 23.00 sata

Točka 6.

Izvješće o provedenom natječaju za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada 
Rijeke od 7.lipnja 2017. godine, obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 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, 27. lipnja 2017. godine, donio sljedeću 

O D L U K U

1. Prihvaća se Izvješće Komisije za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke o 
provedenom natječaju za privremeni zakup zemljišta objavljenom 7. lipnja 2017. godine (I. dio).

2. Najpovoljnijim ponuditeljima za sklapanje ugovora o zakupu zemljišta u smislu točke 1. 
ove odluke, utvrđuju se: 

Namjena zemljišta: uređenje i korištenje zemljišta za postavu infrastrukturnih objekata,
uređaja i opreme.

- VIPnet d.o.o. iz Zagreba, Vrtni put 1, za zakup dio k.č. broj 2084/8 k.o. Srdoči, površine 
2,4 m2, dio k.č. broj 1841/31 k.o.Srdoči, površine 2,4 m2, dio k.č. broj 1843/6 k.o. Srdoči, površine 
2,4 m2, dio k.č. broj 1962/4 k.o.Srdoči, površine 2,4 m2, dio k.č broj 231/2 k.o.Drenova, površine 3 
m2, dio k.č. broj 1096/1 k.o.Drenova, površine 0,24 m2 i ponuđenom mjesečnom zakupninom od 
100,00 kn/lokaciji za 4 lokacije, te 90,00 kn/lokaciji za dvije lokacije, odnosno ukupno 580,00 kn 
mjesečno + PDV.

- HRVATSKI TELEKOM d.d. iz Zagreba, R.F.Mihanovića 9, za zakup dio k.č.broj 1440/91 
k.o.Plase, površine 0,08 m2, dio k.č. broj 1516/10 k.o. Zamet, površine 5,10 m2, dio k.č. broj 
1421/1 k.o.Zamet, površine 5,10 m2, dio k.č. broj 2427 k.o.Trsat-Sušak, površine 1,40 m2, dio k.č.
broj 2427/1 k.o.Trsat-Sušak, površine 1,89 m2 i dio k.č. broj 1087/1 k.o. Rijeka, površine 5,10 m2 i 
ponuđenom mjesečnom zakupninom od 100,00 kn/lokaciji za tri lokacije, 20,00 kn/m2 za dvije 
lokacije, te 25,00 kn/m2 za jednu lokaciju, odnosno ukupno 631,50 kn mjesečno + PDV.
Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za privremeno skladištenje otpadnog tapeciranog
namještaja.

- KD Čistoća d.o.o.iz Rijeke, Dolac 14, za zakup dio k.č.855/2 k.o. Plase, površine 11060 
m2 i ponuđenom mjesečnom zakupninom od 0,25 kn/m2, odnosno ukupno 2.765,00 kn mjesečno 
+ PDV.

3.Grad Rijeka zadržava pravo neprihvaćanja najpovoljnije ponude ukoliko se utvrdi da 
ponuditelj ima nepodmirenih obveza prema Gradu Rijeci te ukoliko ne ispunjava ili neuredno 
ispunjava obveze preuzete sklopljenim važećim ugovorima.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za sklapanje ugovora o zakupu zemljišta s ponuditeljima iz točke 2. ove odluke.

Točka 7.

Prijedlog odluke o otkupu zemljišta u k.o. Rijeka (planska oznaka Stari Grad M1-12), 
obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.



Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 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, 27. lipnja 2017. godine, donio sljedeću 

O D L U K U

1. Grad Rijeka će od Giuliane Pirjavec iz Rijeke, M. Butkovića 2 i Eugenie Stilinović iz 
Rijeke, Agatićeva 4 otkupiti suvlasničke dijelove zemljišta u k.o. Rijeka, upisano u z.k.ul. 506, 
označeno kao k.č. broj 407/4 od 13 m2, koji predstavljaju dio građevne čestice planske oznake 
M1-12, po kupoprodajnoj cijeni od 3.700,00 kn/m2, odnosno za 4,32 m2 ukupno 15.984,00 kuna

Utvrđenu kupoprodajnu cijenu Grad Rijeka isplatit će Giuliani Pirjavec i Eugenii Stilinović, 
svakoj za 1/6 suvlasničkog dijela iznos od 7.992,00 kuna, sve u roku od 30 dana od dana 
sklapanja kupoprodajnog ugovora.

2. Sredstva za realizaciju točke 1. ove odluke isplatiti će se na teret proračunske pozicije 
unutar razdjela 01- Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem.

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

Točka 8.

Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za osnivanje prava 
služnosti puta na zemljištu u k.o. Rubeši, obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

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, 27. lipnja 2017. godine, donio sljedeću 

O D L U K U

1. Raspisuju se javni natječaj za osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u vlasništvu 
Grada Rijeke, označenom kao k. č. broj 1620/32, upisana u z.k. ul. 1247, k.o. Rubeši u površini 
služnosti od 36 m2. Početna visina naknade za osnovano pravo služnosti iznosi 35,00 kn/m2 
zauzete površine zemljišta, što za 36 m2 iznosi ukupno 1.260,00 kuna jednokratno. Nudi se 
sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti puta.

2 Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 
Grada Rijeke za provedbu ove odluke sukladno odredbama Odluke o građevinskom zemljištu i 
uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove odluke.

Točka 9.

Prijedlog odluke o osnivanju prava stvarne služnosti na nerazvrstanim cestama, 
obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 54/12) te odredbi Zakona o uređivanju imovinskopravnih 
odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina ("Narodne novine" broj 80/11) Gradonačelnik 
je, 27. lipnja  2017. godine, donio sljedeću

O D L U K U

   1. Grad Rijeka će sa društvom HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb putem HEP 
– ODS d.o.o. Zagreb, Grada Vukovara 37, sklopiti ugovor o osnivanju prava stvarne služnosti na 
nerazvrstanim cestama, sukladno prijedlogu obrasca ugovora u predloženom tekstu, na zemljištu 
kako slijedi:

Redni 
broj

Katastarska 
općina

Katastarska 
čestica

Gruntovna 
općina

Gruntovna 
čestica

Z.k.ul.
Površina 

služnosti m²



1 Sušak 2718/14 Trsat-Sušak 1913/14 1416 67

2 Sušak 2744 Trsat-Sušak 1921 5145 100

3 Sušak 2744 Trsat-Sušak 1986/26 2502 8

u svrhu izgradnje 10(20) kV KB za TS 10(20)/0,4 kV ALGA 1-TS 10(20)/0,4 kV PODVOLJAK 1.
  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 („Narodne novine “ broj 80/11).

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za provedbu ove odluke. 

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 9,50 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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