
Z A P I S N I K

6. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 5. rujna 2017. godine

Kolegij u 9,30 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju slijedeći članovi: dr.sc. Nikola IVANIŠ, dr.sc. Srđan ŠKUNCA, Ljiljana 
BULJAN, Irena MILIČEVIĆ, Denis ŠULINA, 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.

Opravdano odsutan Marko FILIPOVIĆ, zamjenik Gradonačelnika

Sjednici također prisustvuju:
1. Emina VIŠNIĆ, direktorica trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o.
2. Damir MEDVED, član Uprave trgovačkog društva Smart RI d.o.o.
3. Tina RAGUŽIN, članica Uprave trgovačkog društva CEKOM Brodogradnja d.o.o.
4. Tamara MIRKOVIĆ-MATULOVIĆ, Mirna PAVLOVIĆ VODINELIĆ, Vesna LABUDOVIĆ-

MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Aleksandar MERLE, Smiljana RADOVIĆ-LAGATOR, Ured 
Grada

Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red Kolegija objavljen u petak, 1. rujna 2017. 
godine na www.rijeka.hr dopunjuje se sljedećim točkama:
„Informacija o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga programa za mlade Grada Rijeke 
(2018-2020)“
„Prijedlog aktivnosti na prikupljanju podataka o količinama i lokacijama na kojima je ugrađen azbest kao 
građevinski materijal, a u skladu s odredbama Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest“

te je utvrđen konačni

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 29. kolovoza do 4. rujna 2017. godine

2. A) Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. za 2016. godinu
B) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za 2016. godinu
C) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva CEKOM Brodogradnja d.o.o. za 2016. godinu

3. Prijedlog zaključka o provedbi projekta sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog 
fonda "RIinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama"

4. Prijedlog zaključka o financiranju rada pomagača u nastavi za rad s djecom romske 
nacionalne manjine u Osnovnoj školi Škurinje Rijeka

5. Informacija o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga programa za mlade 
Grada Rijeke (2018-2020)

6. Prijedlog zaključka o pokroviteljstvu nad proslavom Hrvatskog olimpijskog dana u Rijeci, 
10. rujna 2017. godine

7. Prijedlog aktivnosti na prikupljanju podataka o količinama i lokacijama na kojima je 
ugrađen azbest kao građevinski materijal, a u skladu s odredbama Pravilnika o građevnom 
otpadu i otpadu koji sadrži azbest

8. Informacija o provedenom javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora 
objavljenog dana 25. lipnja 2017. godine



9. Informacija o provedenom Javnom natječaju za prodaju stanova i poslovnih prostora u 
vlasništvu Grada Rijeke, stanova koje koriste najmoprimci odnosno suvlasnici stana te 
stana u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskom ratnom vojnom invalidu
10. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta u 
vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Plase)

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 29. kolovoza do 4. rujna 2017. godine.

Točka 2.

A) Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. za 2016. 
godinu, B) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za 2016. godinu, C) 
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva CEKOM Brodogradnja d.o.o. za 2016. godinu, 
obrazložili su direktori, odnosno članovi uprava društava.

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

A
1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. 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 poslovanju društva trgovačkog društva Smart RI d.o.o. 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 poslovanju trgovačkog društva CEKOM Brodogradnja d.o.o. za 

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

razmatranje i usvajanje.
Točka 3.

Prijedlog zaključka o provedbi projekta sufinanciranog sredstvima Europskog 
socijalnog fonda "RIinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama", obrazložila 
je Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se Informacija o provedbi projekta „RInkluzija – Riječki model podrške 
učenicima s teškoćama“.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu svih aktivnosti  
navedenih u Informaciji iz točke 1. ovog zaključka.

3. Zadužuju se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo i Odjel gradske uprave za financije 
da vode rashode za potrebe provedbe projekta iz točke 1. ovog zaključka u Glavi 00401, aktivnost 
T110611 RInkluzija- Riječki model podrške učenicima s teškoćama i u Glavi 00404, aktivnost 
T113819 RInkluzija- Riječki model podrške učenicima s teškoćama u Proračunu Grada Rijeke.

Točka 4.

Prijedlog zaključka o financiranju rada pomagača u nastavi za rad s djecom romske 
nacionalne manjine u Osnovnoj školi Škurinje Rijeka, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

Gradonačelnik je donio sljedeći



z a k l j u č a k

1. Prihvaća se financiranje rada pomagača u nastavi za rad s djecom romske nacionalne 
manjine u Osnovnoj školi Škurinje Rijeka u prvom polugodištu školske 2017./2018. godine (za 
razdoblje od 4.09. do 24.12.2017. godine), na određeno, puno radno vrijeme.

2. Sredstva za namjenu iz točke 1. ovog zaključka u visini 23.000,00 kn (plaća za redovan 
rad, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinos za obvezno osiguranje u slučaju 
nezaposlenosti, naknada za prijevoz na posao i s posla) osigurat će se u Proračunu Grada Rijeke i 
to: 18.400,00 kuna u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu, Razdjel 004 - Odjel gradske uprave 
za odgoj i školstvo, Glava 4-4 Osnovno školstvo, Aktivnost: Pomoćnici u nastavi, pozicije 394, 395, 
396 i 1270 te 4.600,00 kuna u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da s Osnovnom školom Škurinje 
Rijeka sklopi Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. 

Točka 5.

Informacija o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga programa za 
mlade Grada Rijeke (2018-2020), obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se Informacija o otvorenom internetskom savjetovanju s javnošću o Nacrtu 
prijedloga programa mlade Grada Rijeke (2018.-2020).

2. Savjetovanje iz točke 1. ovog zaključka objavljeno je na www.rijeka.hr i traje od 29. 
kolovoza do 29. rujna 2017. godine.

Točka 6.

Prijedlog zaključka o pokroviteljstvu nad proslavom Hrvatskog olimpijskog dana u 
Rijeci, 10. rujna 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 proslavom Hrvatskog olimpijskog 
dana 10. rujna 2017. godine u Rijeci. Manifestacija će se održati na Korzu, u suradnji s Primorsko-
goranskom županijom, a u organizaciji Zajednice sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski 
savez“, Kluba riječkih olimpijaca, Zajednice sportova Primorsko-goranske županije i Saveza 
školskih sportskih društava grada Rijeke.

2. Grad Rijeka će s naslova pokroviteljstva podržati manifestaciju iz točke 1. ovog zaključka 
i to kako slijedi: 
 Odjel gradske uprave za komunalni sustav zadužuje se organizatorima manifestacije iz 
točke 1. ovog zaključka odobriti, odnosno osigurati, bez plaćanja naknade:
 korištenje javne površine u Rijeci, na Korzu, na relaciji od Korza 2 (trgovina stari „Kraš“) 
do Korza 26A (trgovina „Tisak“), za potrebe demonstracije olimpijskih i ostalih sportova, u nedjelju, 
10. rujna 2017. godine, u razdoblju od 07:00 do 14:00 sati;
 korištenje priključka električne energije (1 kom. jačine 16A), za potrebe razglasa za 
prigodni program otvorenja ispred Korza 16, i to za cijelo vrijeme trajanja manifestacije;
 korištenje priključaka električne energije za potrebe demonstracije olimpijskih i ostalih 
sportova na improviziranim sportskim terenima i štandovima na Korzu, sve prema tlocrtu 
dostavljenom od strane Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, i to za cijelo vrijeme 
trajanja manifestacije;
 korištenje štandova (7 kom.) za potrebe demonstracije olimpijskih i ostalih sportova, 
sve prema tlocrtu dostavljenom od strane Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu;
štandove je potrebno dopremiti na Korzo, kod adrese Korza 26A (trgovina „Tisak“), u nedjelju, 10. 
rujna 2017. godine u 07:00 sati, te ih otpremiti istoga dana poslije 14:00 sati;
 korištenje ograda (cca. 80 kom.), za potrebe demonstracije olimpijskih i ostalih 
sportova, sve prema tlocrtu dostavljenom od strane Odjela gradske uprave za sport i tehničku 



kulturu; ograde je potrebno dopremiti na Korzo u nedjelju, 10. rujna 2017. godine u 07:00 sati, te ih 
otpremiti istoga dana poslije 14:00 sati;
 uklanjanje stolova i stolica na terasama ugostiteljskih objekata između dva kandelabra 
cijelom dužinom Korza (od Korza 2 do Korza 26A), i to u nedjelju, 10. rujna 2017. godine, u 
vremenu od 08:00 do 14.00 sati, a sve prema tlocrtu dostavljenom od strane Odjela gradske 
uprave za sport i tehničku kulturu;
 postavljanje promotivnih bannera (2 kom. dimenzija 8,0 x 0,8 metara), iznad Korza, 
između trgovine „Tisak“ i ugostiteljskog objekta „Pommery“, te na početku Korza (Korzo 2, trgovina 
stari „Kraš“), u ponedjeljak, 04. rujna 2017. godine, kao i uklanjanje istih po završetku 
manifestacije, u ponedjeljak, 11. rujna 2017. godine;
 dozvoliti ulazak vozila na Korzo i Trg Republike Hrvatske, za potrebe dovoza i odvoza 
sportske opreme i rekvizita, u nedjelju, 10. rujna 2017. godine.
 Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu zadužuje se, po konačnom dogovoru 
sa svim sudionicima programa proslave Hrvatskog olimpijskog dana, izraditi skicu improviziranih 
sportskih terena i štandova, na kojima će se realizirati program na Korzu, u obliku tlocrta kojeg će 
dostaviti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav i TD „Rijeka promet“ d.d..
 Ured Grada i Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu zadužuju se osigurati sve 
potrebne tehničke uvjete i logističku podršku te koordinirati sve aktivnosti vezane za realizaciju 
proslave Hrvatskog olimpijskog dana.
 Preporuča se da TD „Rijeka promet“ d.d. sudjeluje u provedbi organizacije navedene 
manifestacije na način da ukloni stupiće na Trgu Republike Hrvatske, te na početku Korza (uz 
stari Kraš), u nedjelju, 10. rujna 2017. godine do 07:00 sati, te da vrati stupiće na njihova mjesta 
istoga dana poslije 16:00 sati.

Točka 7.

Prijedlog aktivnosti na prikupljanju podataka o količinama i lokacijama na kojima je 
ugrađen azbest kao građevinski materijal, a u skladu s odredbama Pravilnika o građevnom 
otpadu i otpadu koji sadrži azbest, obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

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

1. Prihvaća se prijedlog aktivnosti na prikupljanju podataka o količinama i lokacijama na 

kojima je ugrađen azbest kao građevinski materijal, a u skladu s odredbama Pravilnika o 

građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest.

2. Zadužuje se Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljište za provedbu 

predloženih aktivnosti.

3. Troškove provedbe snosit će Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 

gospodarenje zemljištem na teret proračunske pozicije u sklopu aktivnosti Zaštita okoliša u 

Proračunu Grada Rijeke. 

Točka 8.

Informacija o provedenom javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora 
objavljenog dana 25. lipnja 2017. godine, obrazložila je Denis ŠULINA.

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 25. lipnja 2017. godine.

Točka 9.

Informacija o provedenom Javnom natječaju za prodaju stanova i poslovnih prostora 
u vlasništvu Grada Rijeke, stanova koje koriste najmoprimci odnosno suvlasnici stana te 
stana u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskom ratnom vojnom invalidu, obrazložila je Denis 
ŠULINA.



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

1. Prihvaća se Informacija o provedenom Javnom natječaju od dana 13. kolovoza 2017. 
godine za prodaju stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke, stanova koje koriste 
najmoprimci odnosno suvlasnici stana te stana u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskom ratnom 
vojnom invalidu.

2. Utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji temeljem provedenog Javnog natječaja iz točke 1. 
ovog zaključka, a kako slijedi:

2.1. Stan broj 8 u Rijeci, Laginjina 29, ukupne površine 65,11 m², na drugom katu stambene 
zgrade koja je izgrađena na k.č. br. 1919/7, k.o. Rijeka i upisana u z.k.ul. br. 2010 iste k.o. 
Najpovoljniji ponuditelj je Ivana Golubić sa cijenom od 898,48 eur/m², odnosno ukupno 58.500,00 
eur, u kunskoj protuvrijednosti, s jednokratnom isplatom.

2.2. Stan broj 1 u Rijeci, Rastočine 19, ukupne površine 33,77 m², u prizemlju stambene 
zgrade koja je izgrađena na k.č. br. 56/2, k.o. Kozala i upisana u z.k.ul. br. 1830 iste k.o. 
Najpovoljniji ponuditelj je R.E.A. Kapital d.o.o. sa cijenom od 651,47 eur/m², odnosno ukupno 
22.000,00 eur, u kunskoj protuvrijednosti, s jednokratnom isplatom.

2.3. Stan broj 1 u Rijeci, Laginjina 28, ukupne površine 28,06 m², u prizemlju stambene 
zgrade koja je izgrađena na k.č. br. 2032/2, k.o. Rijeka i upisana u z.k.ul. br. 2760 iste k.o. 
Najpovoljniji ponuditelj je Jasmin Abdić sa cijenom od 677,12 eur/m², odnosno ukupno 19.000,00 
eur, u kunskoj protuvrijednosti, s jednokratnom isplatom.

2.4. Stan broj 8 u Rijeci, Zvonimirova 16, ukupne površine 37,58 m², na prvom katu 
stambene zgrade koja je izgrađena na k.č. br. 1603, k.o. Rijeka i upisana u z.k.ul. br. 1773 iste k.o.
Najpovoljniji ponuditelj je Grozdana Fićurin sa cijenom od 7.923,57 kn/m², odnosno ukupno 
297.767,80 kn, s jednokratnom isplatom.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom – Direkcija za pravne i 
imovinske poslove da po donošenju ovog zaključka zaključi Ugovore o kupoprodaji stanova s 
osobama iz točke 2. ovog zaključka.

Točka 10.

Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta u 
vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Plase), 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, 5. rujna 2017. godine, donio sljedeću 

O D L U K U

1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, 
u k.o. Plase, označenog kao k.č.br. k.č.br. 1596/31 od 7,2 čhv (odnosno 26 m2), na kojem je 
izgrađena jedinica garažnog niza. 

Početna kupoprodajna cijena po m2 zemljišta iznosi 655,00 kn/m2 što za 26 m2 zemljišta 
iznosi ukupno 17.030,00 kn.

Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac.
2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 

Grada, da javni natječaj iz točke 1. ove odluke provede sukladno odredbama Odluke o 
građevinskom zemljištu i uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove odluke.

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#
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