
Z A P I S N I K

10. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 7. studenog 2017. godine

Kolegij u 9,30 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju dr.sc. Nikola IVANIŠ, Srđan ŠKUNCA, 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, zamjenik Gradonačelnika, Ljiljana BULJAN i 
Karla MUŠKOVIĆ

Sjednici također prisustvuju:
1. Karmen MLACOVIĆ, Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i 

građenje
2. Jasna KALANJ, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
3. Tamara MIRKOVIĆ-MATULOVIĆ, Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, 

Smiljana RADOVIĆ LAGATOR, Aleksandar MERLE, Ured Grada

Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red Kolegija objavljen 6. studenog 2017. godine
na www.rijeka.hr dopunjuje se sljedećim točkama:
„Prijedlog operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina u 
zimskim uvjetima 2017/2018. godine“
„Informacija o Nacrtu prijedlog plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017-2022. godine 
koji se upućuje u savjetovanje s javnošću“
„Informacija o Nacrtu prijedloga tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci koji se upućuje u 
savjetovanje s javnošću“
„Prijedlog teksta javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na 
području grada Rijeke na temelju ugovora“

te se utvrđuje konačni
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1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 24. listopada do 6. studenog 2017. 
godine

2. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo koji 
se upućuje u javnu raspravu

3. Informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt financiran iz europskih 
strukturnih i investicijskih fondova "Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih 
izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja Grada 
Rijeke"

4. Informacija o pristupanju Grada Rijeke Savezu za demografske promjene (Covenant on 
Demographic Change)

5. Prijedlog operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih 
površina u zimskim uvjetima 2017/2018. godine

6. Informacija o Nacrtu prijedlog plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 
2017-2022. godine koji se upućuje u savjetovanje s javnošću

7. Informacija o Nacrtu prijedloga tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci koji se 
upućuje u savjetovanje s javnošću



8. Prijedlog teksta javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih 
površina na području grada Rijeke na temelju ugovora

9. A) Prijedlog odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Rijeke
B) Prijedlog poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Grada Rijeke

10. 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 

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 24. listopada do 6. studenog 2017. godine.

Točka 2.

Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo 
koji se upućuje u javnu raspravu, obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela područja
Krnjevo, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se na javni uvid i javnu raspravu.

Točka 3.

Informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt financiran iz europskih 
strukturnih i investicijskih fondova "Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih 
izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja Grada 
Rijeke", obrazložila je Denis ŠULINA.

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

Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekte financirane iz 
europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih 
izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja Grada Rijeke“

Točka 4.

Informacija o pristupanju Grada Rijeke Savezu za demografske promjene (Covenant 
on Demographic Change), obrazložila je Jasna KALANJ.

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

1. Prihvaća se Informacija o pristupanju Grada Rijeke Savezu za demografske promjene 
(Covenant on Demographic Change).

2. Zadužuje se Odjel Gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za koordinaciju 
sudjelovanja Grada Rijeke u Savezu za demografske promjene.

Točka 5.

Prijedlog operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-
prometnih površina u zimskim uvjetima 2017/2018. godine, obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.



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

1. Prihvaća se Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih 
površina na području Grada Rijeke i obavljanja javnog gradskog prijevoza putnika u zimskim 
uvjetima 2017./2018. godine.

2. Osniva se Stožer zimske službe Grada Rijeke u sastavu kako slijedi:
 Siniša Fućak – TD Hrvatske ceste d.o.o.
 Elio Biasiol - TD Rijeka promet d.d., rukovoditelj Stožera (zamjenik Stasio Scarpa – TD 

Rijeka promet d.d.)
 Boris Skeledžić - MUP, Policijska uprava Rijeka, Služba za sigurnost cestovnog prometa

(zamjenik Denis Grenko , zamjenik - MUP, Policijska uprava Rijeka, Služba za sigurnost 
cestovnog prometa)

 Ivica Filipović – MUP, Policijska uprava Rijeka, Prometna policija
 Mladen Komadina - TD HAC-ONC Zagreb d.o.o (zamjenik Alen Nikšić), 
 Ivan Vulić – Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Služba za inspekcijske

poslove
 Jasna Kukuljan - KD Čistoća d.o.o., (zamjenik Hrvoje Kogoj)-
 Marin Rajčić - KD Autotrolej d.o.o., (zamjenik Nenad Mušić)
 Alen Razum - Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za 

komunalno redarstvo (zamjenik Zoran Maraž) -
 Robert Mišan – Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za 

prometno redarstvo (zamjenik Drago Čubrilo)
 Višnja Mohorovičić, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav (zamjenik Ivan 

Šimatović), 
 Kristina Danilović Prijić – KD Autotrolej, glasnogovornik Stožera 
 Goran Spoja –rukovoditelj zimske službe Operativnog centra Kukuljanovo (zamjenik Hrvoje 

Berdik Ceste Rijeka d.o.o.)
Točka 6.

Informacija o Nacrtu prijedlog plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za 
razdoblje 2017-2022. godine koji se upućuje u savjetovanje s javnošću, obrazložio je dr.sc. 
Srđan ŠKUNCA.

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

1. Utvrđuje se Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. 
godine, u predloženom tekstu.

2. Radi osiguranja informiranja i sudjelovanja javnosti u izradi i donošenju Plana,
a. sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17), 

Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 83/80 i 78/15) i Uredbi o informiranju i 

sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 

broj 64/08), tekst Nacrt plana iz točke 1. ovog zaključka biti će 30 dana objavljen na 

mrežnim stranicama Grada.

b. sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), 

tekst Nacrt plana iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se na 30 dnevno savjetovanje s 

javnošću s javnim uvidom i javnim izlaganjem.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem i Ured Grada za provedbu točke 2. ovog zaključka. 

Točka 7.

Informacija o Nacrtu prijedloga tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci koji 
se upućuje u savjetovanje s javnošću, obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

Gradonačelnik je donio sljedeći



z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Nacrt prijedloga tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci, u 
predloženom tekstu.

2. Tekst Nacrta prijedloga iz točke 1. ovoga zaključka objavit će se na www.rijeka.hr radi 
provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, sukladno Zakonu o pravu na pristup 
informacijama, u trajanju od 30 dana.

3. Zadužuju se Odjel gradske uprave za komunalni sustav i Ured Grada za provedbu točke 
2. ovoga zaključka.

Točka 8.

Prijedlog teksta javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 
javnih površina na području grada Rijeke na temelju ugovora, obrazložila je Irena 
MILIČEVIĆ.

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

Raspisuje se javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti 
održavanje javnih površina, na temelju ugovora, u tekstu kako slijedi:

„Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
84/11, 90/11, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 5. Odluke o povjeravanju 
obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (“Službene novine
Primorsko-goranske županije" broj 21/00, 8/07 i 29/09), Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za 
komunalni sustav, objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

1. (a) Naziv: GRAD RIJEKA
(b) Sjedište – adresa:  51000 Rijeka, Korzo 16    
(c) Tel. broj: 051/209-927, 051/209-928,

faks: 051/209-406,  e-pošta: komun-sustav@rijeka.hr
(d) OIB: 54382731928

2. Predmet javnog natječaja je prikupljanje ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja 
javnih površina u gradu Rijeci i to:
1.GRUPA - Održavanje javnih površina, održavanje javnih sanitarnih čvorova, pothodnika, ograda i 
radovi po nalogu inspekcije, uklanjanje grafita, održavanje pješačke zone u središtu grada Rijeke 
2.GRUPA  - Održavanje ploča s nazivom ulica i kućnih brojeva, spomenika i ostali kamenarski radovi
3.GRUPA  Održavanje riječkog akvatorija – čišćenje mora za vrijeme sezone kupanja 
4.GRUPA  - Održavanje plaža na području grada Rijeke 
5.GRUPA  -   Održavanje fontana i slavina s pitkom vodom na području grada Rijeke 
6.GRUPA - Održavanje sanitarnih čvorova s automatskim čišćenjem na lokacijama : 
Trsat,Krnjevo,Delta Turkovo i Riva Boduli 
7.GRUPA  - Održavanje javnih satova na području Grada Rijeke
8.GRUPA  - Održavanje pokretnih stepenica, muljnih pumpi i elektroinstalacija u pothodniku Ivana 
Zajca, održavanje dizala i elektroinstalacija u Ulici Ivana Pavla II. i održavanje platformi za osobe s 
posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa plivališta Kantrida na području Grada 
Rijeke  
9.GRUPA  - Održavanje sprava na dječjim igralištima i komunalne opreme na području Grada Rijeke 

3. Nije dopušteno nuđenje inačica (varijanti) i alternativnih ponuda.
4. Rok za izvođenje poslova GRUPE: 1 - 9 na četiri godine (od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. 

godine)  

5. (a) Dokumentaciju i upute ponuditeljima, može se podići u Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav – Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Služba održavanja Titov 
trg 3A/I kat, soba 1, svakog radnog dana od 8,30 do 10,30 sati uz dokaz o uplati iznosa 
od 100,00 kn u korist Proračuna Grada Rijeke HR3324020061837300005 kod Erste & 
Steiermarkische Bank d.d. Rijeka; poziv na broj: HR68 7242 – OIB-400
Svrha uplate: Naknada za ponudbenu dokumentaciju – navesti grupu radova.



(b) Obavijesti u svezi s predmetnim natječajem mogu se dobiti  u Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Rijeka-Titov trg 3A/I kat, soba 1 ili 
na tel. 051/209-927, 051/209-928, fax:051/209-406.

6. (a) Krajnji rok za dostavu ponuda je _____________2017. godine do __ sati, bez obzira na 
način dostave ponuda.

(b) Ponude se dostavljaju na adresu: GRAD RIJEKA  Odjel gradske uprave za komunalni 
sustav- Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti,  51000 Rijeka – Titov trg 3.

(c) Ponuda mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku.
7. (a) Na otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja, koji svoja ovlaštenja 

dokazuju u pisanom obliku.

(b) Javno otvaranje ponuda obavit će se ____2017.  godine, u _____sati, u 
prostorijama Grada Rijeke, Titov trg 3, sala na II.katu. 

8. Uvjeti i način plaćanja: na osnovu privremenih i okončane situacije, odnosno računa, u roku 
od 30 dana od primitka situacije/računa. 

9. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koju ponuditelji moraju podnijeti u 
svrhu dokazivanja sposobnosti određeni su natječajnom dokumentacijom, sukladno Odluci o 
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora 
(“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 21/00, 8/07 i 29/09).

10. Rok valjanosti ponuda: minimalno 90 dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda
11. Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: sposoban ponuditelj s najnižom cijenom
12. Grad Rijeka pridržava pravo odbijanja pojedinačne ili svih ponuda. O odabiru najpovoljnije 

ponude ponuditelji će biti obaviješteni u roku 30 dana od donošenja Odluke o izboru osobe 
kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora. 
2. Za provedbu javnog natječaja iz točke 1. ovog zaključka, imenuje se Povjerenstvo u 

sastavu:
 Dejan Mavrinac, zamjenica Branislava Dželajlija,
 Sandra Grubić, zamjenik Boris Škorić,
 Željko Vitas, zamjenica Sandra Dujmović.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne  

djelatnosti za provedbu ovog zaključka.

Točka 9.

A) Prijedlog odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, B) Prijedlog 
poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, obrazložio je mr.sc. Mladen 
VUKELIĆ.

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

A
1. Donosi se Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, u predloženom 

tekstu.
2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Odluke iz točke 1. ovoga zaključka objavi u „Službenim 

novinama Grada Rijeke“.

B
1. Donosi se Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, u predloženom tekstu.
2. Zadužuje se Ured Grada da tekst akta iz točke 1. ovoga zaključka objavi u „Službenim 

novinama Grada Rijeke“.
Točka 10.

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 15. listopada 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 5 u Rijeci, Ive Marinkovića 4, ukupne površine 24,20 m², na prvom katu 
stambene zgrade koja je izgrađena na k.č. br. 1965, k.o. Rijeka i upisana u z.k.ul. br. 2088 iste k.o. 

Najpovoljniji ponuditelj je Saša Klarić sa cijenom od 7.396,69 kn/m2, odnosno ukupno 
179.000,00 kn, s jednokratnom isplatom.

2.2. Stan broj 11 u Rijeci, Agatićeva 6, ukupne površine 52,63 m², u potkrovlju stambene 
zgrade koja je izgrađena na k.č. br. 2113, k.o. Rijeka i upisana u z.k.ul. br. 3400 iste k.o. 

Najpovoljniji ponuditelj je Marina Marinković sa cijenom od 3.097,00 kn/m2, odnosno ukupno 
163.000,00 kn, s jednokratnom isplatom.

2.3. Stan broj 7 u Rijeci, Osječka 12, ukupne površine 39,51 m², na prvom katu stambene 
zgrade koja je izgrađena na k.č. br. 67/1-C, k.o. Kozala i upisana u z.k.ul. br. 904 iste k.o. 

Najpovoljniji ponuditelj je Josip Conjar sa ukupnom cijenom od 46.258,11 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.

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 10,25 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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