
Z A P I S N I K

7. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 12. rujna 2017. godine

Kolegij u 9,30 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju slijedeći članovi: Srđan ŠKUNCA, Ljiljana BULJAN, Irena MILIČEVIĆ, 
Denis ŠULINA, mr.sc. Andrija VITEZIĆ, Sanda SUŠANJ, Ivan ŠARAR, Vera BEGIĆ-BLEČIĆ, 
mr.sc. Mladen VUKELIĆ, Jasna LIKER, Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ, Snježana 
SKOČILIĆ i Nada GUNJAČA.

Opravdano odsutni: Marko FILIPOVIĆ, dr.sc. Nikola IVANIŠ, Karla MUŠKOVIĆ

Sjednici također prisustvuju:
1. Jasna KALANJ, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
2. Tamara MIRKOVIĆ-MATULOVIĆ, Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ante MAĐERIĆ, Ksenija 

MUZICA, Aleksandar MERLE, Ured Grada

Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red objavljen u ponedjeljak, 11. rujna 2017. 
godine na www.rijeka.hr dopunjuje se sljedećom točkom:

„Program obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti 2017. godine u gradu Rijeci“

te se utvrđuje konačni 

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 5. do 11. rujna 2017. godine

2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu

3. Izvješće o realizaciji projekata u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva u 2016. 
godini

4. Program obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti 2017. godine u gradu Rijeci

5. Prijedlog zaključka o sufinanciranju nastavka programa "Zajedno više možemo" u 
školskoj 2017/2008. godini

6. Prijedlog teksta javnog natječaja za davanje na korištenje nekretnina za prodaju cvijeća i 
svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja (uoči i za vrijeme blagdana Svih svetih i 
Božića)

7. A) Izvješće o provedenom natječaju za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke 
objavljenom 31. kolovoza 2017. godine
B) Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta u k.o. 
Drenova

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od . 5. do 11. rujna 2017 godine.



Točka 2.

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. 
godinu, obrazložila je Jasna LIKER.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 
2017. godinu.

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

Točka 3.

Izvješće o realizaciji projekata u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva 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 realizaciji projekata u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva 
u 2016. godini.

Točka 4.

Program obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti 2017. godine u gradu Rijeci,
obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

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

1. Prihvaća se Program obilježavanja Europskog tjedna kretanja 2017. godine u gradu 
Rijeci te zadužuje Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
za njegovo provođenje u koordinaciji s partnerima.

2. Troškove provedbe Programa snosit će Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem.

3. U periodu 16. - 22. rujna 2017. godine za sav promet od 7.00-22.00 h zatvara se 
donji/južni dio Ciottine ulice, od raskrižja s Ulicom Ivana Pavla I. do Barčićeve ulice.

4. Zadužuju se Odjel gradske uprave za komunalni sustav i trgovačko društvo Rijeka 
promet d.d. za osiguranje potrebnih dozvola, zaštitnih ograda i ostalog potrebnog za provedbu 
aktivnosti predviđenih predmetnim Programom zatvaranja ulice, bez naknade.

5. Odobrava se korištenje javnih površina (zatvorene Ulice Dolac i Školskog prolaza) 
22.rujna 2017. godine od 7.00-22.00 sukladno Programu, bez naknade.

6. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za osiguranje prijevoza i postave 
štandova, te priključaka električne energije sukladno Programu (Ulica Dolac i Školski prolaz), bez 
naknade.

Točka 5.

Prijedlog zaključka o sufinanciranju nastavka programa "Zajedno više možemo" u 
školskoj 2017/2008. godini, obrazložila je Jasna KALANJ.

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

1. Odobravaju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 75.720,00 kn za provedbu 
programa "Zajedno više možemo" Policijske uprave primorsko-goranske u školskoj 2017/18.
godini.

2. Dio sredstava iz točke 1. ovog zaključka za dio komponente pod nazivom "Mogu ako 
hoću – 1" te za komponente "Prevencija i alternativa – 1" i "Prevencija i alternativa - 2" u iznosu od 



30.000,00 kn isplatit će se na teret pozicija 428  452 i 473 Financijskog plana Odjela gradske 
uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2017. godinu. 

3. Daje se suglasnost Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za preuzimanje 
obveza na teret proračuna Odjela u 2018. godini za dio komponente "Mogu ako hoću 1", za 
komponentu pod nazivom "Sajam mogućnosti", u ukupnom iznosu od 45.720,00 kn. 

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za sklapanje sporazuma 
o suradnji između Grada Rijeke i Policijske uprave primorsko-goranske Rijeka, kojim će se urediti 
međusobna prava i obveze o realizaciji programa.

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

Točka 6.

Prijedlog teksta javnog natječaja za davanje na korištenje nekretnina za prodaju 
cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja (uoči i za vrijeme blagdana Svih 
svetih i Božića), obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

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

1. Prihvaća se tekst javnog natječaja za davanje na korištenje nekretnina za  prodaju 
cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja grada Rijeke (uoči i za vrijeme blagdana 
Svih svetih i Božića).

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti za provedbu ovog zaključka.

Točka 7.

A) Izvješće o provedenom natječaju za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada 
Rijeke objavljenom 31. kolovoza 2017. godine, B) Prijedlog odluke o raspisivanju i 
provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta u k.o. Drenova, obrazložio je dr.sc. Srđan 
ŠKUNCA.

Gradonačelnik je donio sljedeće

A
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, 12. rujna 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 prodaju zemljišta i zamjenu zemljišta te osnivanje prava građenja i 
osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke objavljenom 31. kolovoza 2017. 
godine za slijedeće lokacije i dijelove lokacija:
PRODAJA:
1. LOKACIJA  U K.O. SUŠAK (n.i.) 
-  prodaja zemljišta označenog kao k.č. br.6005/2 u k.o.Sušak (n.i.) koje predstavlja dio građevne 
čestice postojeće stambene građevine
-  zona i ukupna površina zemljišta: II (druga), 85,00 m2,
-  početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00 kn/m2, ukupno 55.675,00 kn,
-  poseban uvjet: dokaz o suvlasništvu nekretnina k.o. Sušak (n.i.) označene kao k.č.br. 6006/3 i 
6006/4 
-  nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta
2. LOKACIJA U K.O. SRDOČI
-  prodaja zemljišta označenog kao k.č. br.5/1280 u k.o.Srdoči u 3/6 dijela i k.č.br.5/987 u 2/4 dijela 
koje predstavlja dio građevne čestice utvrđene Detaljnim planom uređenja stambenog područja 
Martinkovac
-  zona i ukupna površina zemljišta: II (druga), 551,50 m2,
-  početna kupoprodajna cijena zemljišta: 1.375,00 kn/m2, ukupno 748.385,50 kn,
-  poseban uvjet: dokaz o suvlasništvu nekretnina k.o. Srdoči označene kao k.č.br. 1763/1, 1763/5, 
1763/9, 1763/10 i 1763/12 
-  nudi se sklapanje ugovora o zamjeni zemljišta



3. LOKACIJA U K.O. PLASE
-  prodaja zemljišta označenog kao k.č. br. 1985/18 u k.o. Plase  koje predstavlja dio građevne 
čestice postojeće stambene građevine
-  zona i ukupna površina zemljišta: II (druga), 250,00 m2
-  početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00 kn/m2, ukupno 163.750,00 kn,
-  poseban uvjet: dokaz o vlasništvu nekretnina k.o. Plase označene kao k.č.br.182/1 
-  nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta
4. LOKACIJA U K.O. SRDOČI
-  prodaja zemljišta označenog kao k.č. br. 1285/44 u k.o. Srdoči  koje predstavlja dio građevne 
čestice planirane stambene građevine
-  zona i ukupna površina zemljišta: II (druga), 110,00 m2
-  početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00 kn/m2, ukupno 72.050,00 kn,
-  poseban uvjet: dokaz o vlasništvu nekretnina k.o. Srdoči označene kao k.č.br.1285/5 
-  nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta
SLUŽNOST
5. LOKACIJA  U K.O. DRENOVA 
-  zemljište označeno kao k.č. br. 1371/32 u k.o. Drenova,
- površina služnosti: 113 m2,
- početna naknada: 30,00 kn/m2, ukupno 3.390,00 kn jednokratno, 
- nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti kolno-pješačkog puta

2. Ponuditeljima za sklapanje ugovora u smislu točke 1. ove Odluke utvrđuju se:
2.1. Za lokaciju br. 1: HRVOJE MATUTINOVIĆ iz Rijeke, Portić 8, s ponuđenom 

kupoprodajnom cijenom od 655,00 kn/m2, odnosno ukupno: 55.675,00 kn jednokratno.
2.2. Za lokaciju br. 2: BRANKA JUGO iz Kastva, Jurčići 43 i RADENKO SRDOČ iz Kastva, 

Jurčići 42 s ponuđenim zemljištem u zamjenu označenim kao dio k.č. br. 1763/1 u 3/12 dijela 
(površina suvlasničkog udjela 158,75 m2), dio k.č. br. 1763/9 u 3/12 dijela (površina suvlasničkog 
udjela 214 m2), dio k.č. br. 1763/12 u 3/12 (površina suvlasničkog udjela 183 m2) ukupne površine 
555,75 m2.

2.3. Za lokaciju br. 4: SANDRA JAKOVAC i BORIS JAKOVAC oboje iz Rijeke, Mate 
Lovraka 6 s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 655,00 kn/m2, odnosno ukupno 72.050,00 kn 
jednokratno.

2.4. Za lokaciju br. 5: SANDRA MATOŠEVIČ iz Rijeke, Ivana Žorža 60, REZIKA TURČIĆ iz 
Rijeke, Ivana Žorža 60 i ZDENKA DERENČINOVIĆ iz Rijeke, Trinajstićeva 16, s ponuđenom 
naknadnom za osnovano pravo služnosti u iznosu od 30,00 kn/m2, odnosno 3.390,00 kn 
jednokratno.

Grad Rijeka zadržava pravo neprihvaćanja najpovoljnije ponude ponuditelja za kojeg se 
utvrdi da ponuditelj osobno ili pravna osoba čije je osnivač ili član uprave, ima nepodmirene 
obveze prema Gradu Rijeci ili ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze preuzete važećim 
sklopljenim ugovorima.

3. Za lokaciju br. 3 natječaj će se ponoviti.
4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 

zemljištem za sklapanje ugovora s ponuditeljima iz točke 2. ove odluke.
5. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 

Grada Rijeke za provedbu točke 3. ove odluke.

B
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, 12. rujna 2017. godine, donio sljedeću 

O D L U K U

1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke označenog 
kao k.č. 356/86 površine 378 m2, upisana u z.k.ul. 4961, k.o. Drenova, radi formiranja građevne 
čestice manje zahtjevnih zgrada (stambene i poslovne namjene).

Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 543,00 kn/m2, što za 378 m2 zemljišta iznosi ukupno 
205.254,00 kuna.  

Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu  cijenu i plaća ga kupac.
Nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta.



2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 
Grada Rijeke za provedbu točke 1. ove odluke sukladno odredbama Odluke o građevinskom 
zemljištu i uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove odluke.

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 10,20 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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