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9. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 24. listopada 2017. godine

Kolegij u 9,30 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju Marko FILIPOVIĆ, dr.sc. Nikola IVANIŠ, Srđan ŠKUNCA, , Sanda 
SUŠANJ, Karla MUŠKOVIĆ, Vera BEGIĆ-BLEČIĆ, mr.sc. Mladen VUKELIĆ, Jasna LIKER, 
Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ, Snježana SKOČILIĆ i Nada GUNJAČA.

Opravdano odsutni: Ljiljana BULJAN, Irena MILIČEVIĆ, Denis ŠULINA, mr.sc. Andrija 
VITEZIĆ, Ivan ŠARAR.

Sjednici također prisustvuju:
1. Vlasta LINIĆ, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
2. Helena SEMION TATIĆ, Odjel gradske uprave za kulturu
3. Karmen MLACOVIĆ, Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i 

građenje
4. Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Aleksandar MERLE, Ivica NIKOLAC, Ured 

Grada

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 4. do 23. listopada 2017. godine

2. Prijedlog programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018-2022. godine

3. Prijedlog zaključka o suradnji s Gradom Siskom u provedbi projekta Građanski odgoj i 
obrazovanje

4. Prijedlog zaključka o osnivanju radne skupine za izradu programa i priručnika za 
izvannastavnu aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje za sedme i osme razrede osnovne 
škole

5. Informacija o socijalnom ulaganju u ranu skrb i obrazovanje socijalno ugrožene djece i 
mladih u pedagoškoj/školskoj/akademskoj 2017/2018. godine

6. Prijedlog zaključka o realizaciji projekta Udruge DELTA "Akcija za 5!"

7. Prijedlog teksta javnog natječaja za davanje na korištenje nekretnine za postavu 
privremenog objekta - plaža Villa Nora

8. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja 
na okoliš Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo

9. A) Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta u 
vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Drenova)
B) Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju natječaja za zamjenu zemljišta u vlasništvu 
Grada Rijeke (k.o. Zamet)
C) Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke  (k.o. Kozala)

10. Prijedlog zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada - Međunarodna 
suradnja za 2017. godinu

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 4. do 23. listopada 2017. godine.



Točka 2.

Prijedlog programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018-2022. godine, 
obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. godine, 
u predloženom tekstu.

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

Točka 3.

Prijedlog zaključka o suradnji s Gradom Siskom u provedbi projekta Građanski odgoj 
i obrazovanje, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se suradnja s Gradom Siskom u provedbi programa Građanskog odgoja i 
obrazovanja.

2. Prihvaća se besplatno ustupanje priručnika „Učenik građanin“ namijenjenog učenicima 
petih i šestih razreda osnovne škole te pripadajućih Smjernica za provođenje priručnika namijenih 
učiteljima provoditeljima, a u svrhu provođenja Građanskog odgoja i obrazovanja u osnovnim 
školama Grada Siska.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke da pripremi prijedlog 
Sporazuma o suradnji s Gradom Siskom.

Točka 4.

Prijedlog zaključka o osnivanju radne skupine za izradu programa i priručnika za 
izvannastavnu aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje za sedme i osme razrede osnovne 
škole, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se izrada programa za izvannastavnu aktivnost „Građanski odgoj i 
obrazovanje" te pripadajućeg priručnika za učenike s ciljem provođenja u sedmim i osmim 
razredima osnovne škole.

2. Za izradu programa i priručnika iz točke 1. ovog zaključka imenuje se radna skupina u 
sljedećem sastavu:

 Tamara Fabac
 Gordana Frol 
 Vesna Kovač
 Orjana Marušić Štimac 
3. Za izradu programa i priručnika iz točke 1. ovog zaključka odobravaju se sredstva u 

ukupnom iznosu od 124.400,00 kuna kako slijedi:
- Članovima radne skupine u bruto iznosu 40.000,00 kuna,
- Lektura i korektura tekstova na hrvatskom jeziku u bruto iznosu 1.700,00 kuna,
- Prijevod na talijanski jezik u bruto iznosu 6.000,00 kuna,
- Lektura i korektura talijanski jezik u bruto iznosu 1.700,00 kuna,
- Vizualni identitet i produkcija priručnika u bruto iznosu 75.000,00 kuna
4. Sredstva iz točke 3. ovog zaključka osigurat će se u proračunu Grada Rijeke za 2018. 

godinu, u okviru  Razdjela  004 - Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo.
5. Sredstva će se isplatiti prema nalogu pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i 

školstvo.



Točka 5.

Informacija o socijalnom ulaganju u ranu skrb i obrazovanje socijalno ugrožene 
djece i mladih u pedagoškoj/školskoj/akademskoj 2017/2018. godine, obrazložila je Karla 
MUŠKOVIĆ.

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

Prihvaća se informacija o socijalnom ulaganju u ranu skrb i obrazovanje socijalno ugrožene 
djece i mladih u pedagoškoj/školskoj/akademskoj godini 2017./2018.

Točka 6.

Prijedlog zaključka o realizaciji projekta Udruge DELTA "Akcija za 5!", obrazložila je 
Verena LELAS TURAK.

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

1. Odobrava se sufinanciranje Projekta Udruge DELTA "AKCIJA ZA 5!" na temu 
"Informiranje mladih" u ukupnom iznosu od 25.000,00 kuna (slovima:dvadesetpettisućakuna);

2. Zadužuje se Ured Grada kao koordinator realizacije Projekta za izradu Ugovora o 
sufinanciranju Projekta "AKCIJA ZA 5!" iz točke 1. ovog zaključka;

3. Zadužuju se predstavnici svih odjela gradske uprave za aktivno uključivanje u realizaciju 
Projekta Udruge "AKCIJA ZA 5!",  koji će se provoditi u Gradu Rijeci u srijedu, 25. listopada 2017. 
godine;

4. Zadužuje se Zavod za informatičku djelatnost da, u suradnji s Uredom Grada, pruži 
tehničku podršku pri realizaciji projekta Udruge DELTA "AKCIJA ZA 5!" – srijeda, 25. listopada 
2017. godine.

Točka 7.

Prijedlog teksta javnog natječaja za davanje na korištenje nekretnine za postavu 
privremenog objekta - plaža Villa Nora.

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

1. Raspisuje se javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu privremenog 
objekta – plaža Villa Nora, prema tekstu iz prijedloga ovog zaključka.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za provedbu ovog zaključka.

Točka 8.

Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu 
utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo, obrazložio je dr.sc. 
Srđan ŠKUNCA.

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

1. Donosi se Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja 
na okoliš Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo, u predloženom tekstu. 

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem da tekst Odluke iz točke 1. ovog zaključka objavi na službenim stranicama Grada 
Rijeke.

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



Točka 9.

A) Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta 
u vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Drenova), B) Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju 
natječaja za zamjenu zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Zamet), C) Prijedlog odluke o 
prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke  (k.o. Kozala), obrazložio je dr.sc. Srđan 
ŠKUNCA.

Gradonačelnik je donio sljedeći

A/I
z a k l j u č a k

1. Prihvaća se informacija Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem o uknjiženju promjene vrijednosti za zemljište u vlasništvu Grada Rijeke u 
evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke za česticu navedenu u Tablici 1. temeljem parcelacije 
zemljišta. 
Tablica 1
Zemljište u vlasništvu Grada Rijeke za koje je u evidenciji vlasništva zemljišta izvršena 
promjena površine i nabavne vrijednosti (smanjenje)

R.br. ident.br. k.č. zk.ul k.o. status
mjesto 
troška udio

iznos 
smanjenja 
površine 

(m2)

iznos smanjenja 
nabavne 

vrijednosti (kn)
1. 502226 1343/29 2880 DRENOVA      1 010000 1/1 - 37,00 - 41.805,01

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem da dostavi Odjelu gradske uprave za financije nalog za uknjiženje promjene vrijednosti 
za česticu prema Tablici 1.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije da provede knjiženje navedene čestice u
glavnu  knjigu imovine Grada Rijeke temeljem naloga iz točke 2. ovog zaključka.

II
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, 24. listopada 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. Drenova, označenog kao k.č.br. 1343/29 površine 156 m2.
Početna kupoprodajna cijena zemljišta je 530,00 kn/m2 odnosno za 156 m2 ukupno 82.680,00 kn. 
Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac. 

2. Nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta radi formiranja građevne čestice  
stambene građevine.

3. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 
Grada Rijeke da javni natječaj iz točke 1. ove odluke provede sukladno odredbama Odluke o 
građevinskom zemljištu i uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove odluke. 

B/I
1. Prihvaća se informacija Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 

gospodarenje zemljištem o uknjiženju promjene vrijednosti za zemljište u vlasništvu Grada Rijeke u 
evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke za česticu navedenu u Tablici 1. i 2. temeljem 
parcelacije zemljišta. 
Tablica 1
Zemljište u vlasništvu Grada Rijeke za koje je u evidenciji vlasništva zemljišta izvršena 
promjena naziva, površine i nabavne vrijednosti (povećanje)

R.br. ident.br.

stara 
oznaka
k.č.

nova 
oznaka 
k.č. z.k.ul. k.o. status

udio 
k.č.

iznos 
povećanja 
površine 
(m2)

iznos 
povećanja 
nabavne 
vrijednosti 
(kn)

1. 519921 760/115 760/124 5917 ZAMET 1 1/1 2,00 0,00

Tablica 2



Zemljište u vlasništvu Grada Rijeke za koje je u evidenciji vlasništva zemljišta izvršena 
promjena naziva, površine i nabavne vrijednosti (smanjenje)

R.br. ident.br.

stara 
oznaka
k.č.

nova 
oznaka 
k.č. z.k.ul. k.o. status

udio 
k.č.

iznos 
smanjenja 
površine 
(m2)

iznos 
smanjenja 
nabavne 
vrijednosti 
(kn)

1. 519921 760/115 760/124 5917 ZAMET 1 1/1 0,00 68.650,00

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem da dostavi Odjelu gradske uprave za financije nalog za uknjiženje promjene vrijednosti 
za česticu prema Tablici 1. i 2.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije da provede knjiženje navedene čestice u 
glavnu  knjigu imovine Grada Rijeke temeljem naloga iz točke 2. prijedloga ovog Zaključka.

II
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, 24. listopada 2017. godine, donio sljedeću

O D L U K U
1. Raspisuje se javni natječaj za zamjenu građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke 

u k.o. Zamet označenog kao k.č.br. 760/124 od 212 m2, radi formiranja građevne čestice 
postojeće obiteljske stambene građevine.   

Početna cijena m2 zemljišta iznosi 325,00 kn/m2, što za 212 m2 iznosi 68.900,00 kn. U 
cijenu zemljišta nije uračunat porez na promet nekretnina. 
Nudi se sklapanje ugovora o zamjeni zemljišta.

2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem  u vlasništvu 
Grada Rijeke da javni natječaj iz točke 1. ove odluke provede sukladno članku 16. i 17. Odluke o 
građevinskom zemljištu i uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove odluke. 

C
Na temelju članka 30. 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, 24. listopada 2017. godine, donio sljedeću

O D L U K U

1. Grad Rijeka će trgovačkom društvu Žito d.o.o. Rijeka, Osječka 12, prodati dio k.č. 2631/3 
površine 6,3 m2, k.o. Kozala, koje čini dio novoformirane k.č. 55/3, k.o. Kozala.
Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 830,00 kn/m2, što za 6,3 m2 zemljišta iznosi ukupno 5.229,00 
kuna.  

Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu  cijenu i plaća ga kupac.
Nudi se sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje  

zemljištem za provedbu ove odluke.
Točka 10.

Prijedlog zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada -
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 Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka, u 
ukupnom iznosu od 3.000,00 kuna (slovima:tritisućekuna), u svrhu sufinanciranja dijela troškova 
organizacije obilježavanja 20. obljetnice sustavnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju.

2. Odobrena sredstva iz točke 1. 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.



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

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

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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