
Z A P I S N I K

11. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 14. studenog 2017. godine

Kolegij u 9,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju dr.sc. Nikola IVANIŠ, Srđan ŠKUNCA, Ljiljana BULJAN, Irena MILIČEVIĆ, Denis 
ŠULINA, Karla MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR, Vera BEGIĆ-BLEČIĆ, mr.sc. Mladen VUKELIĆ, 
Jasna LIKER, Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ i Nada GUNJAČA.
- Tihomir ČORDAŠEV, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke

Opravdano odsutni: Marko FILIPOVIĆ, zamjenik Gradonačelnika, mr.sc. Andrija 
VITEZIĆ, Sanda SUŠANJ i Snježana SKOČILIĆ.

Sjednici također prisustvuju:
1. Niko CVJETKOVIĆ, ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka
2. Ervin DUBROVIĆ, ravnatelj Muzeja grada Rijeke
3. Dijana ZRILIĆ, Upravno vijeće Muzeja moderne i suvremene umjetosti
4. Slobodanka MIŠKOVIĆ, ravnateljica Art-kina
5. Magdalena LUPI ALVIR, ravnateljica Gradskog kazališta lutaka Rijeka
6. Petar KOVAČIĆ i Alen VUKELIĆ, Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca
7. Helena SEMION TATIĆ, Odjel gradske uprave za kulturu
8. Vlasta LINIĆ, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
9. Iva MILOŠ, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
10. Mirna PAVLOVIĆ VODINELIĆ, Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Smiljana 

RADOVIĆ LAGATOR, Aleksandar MERLE, Ured Grada
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1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 7. do 13. studenog 2017. godine

2. A) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
B) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu

3. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

4. Izvješće o radu ustanova u kulturi Grada Rijeke u 2016. godini

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem Međunarodnog dana 
djeteta u Rijeci, 20. studenog 2017. godine

6. Izvješće o provedenom javnom natječaju za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke 
objavljenom 18. listopada 2017. godine

7. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta u 
vlasništvu Grada Rijeke (-k.o. Srdoči)

8. Očitovanje Grada Rijeke kao vlasnika/suvlasnika zemljišta

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 7. do 13. studenog 2017. godine.



Točka 2.

A) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. 
godinu, B) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, 
obrazložili su mr.sc. Vojko OBERSNEL i Jasna LIKER.

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

A
1. Utvrđuje se Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 

2020. godinu.
2. Prijedlog iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje.

B
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, u 

predloženom tekstu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuju se Gradskom vijeću Grada Rijeke 

na razmatranje i usvajanje.
Točka 3.

Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. 
godinu, obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2018. godinu, u tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka.

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

Točka 4.

Izvješće o radu ustanova u kulturi Grada Rijeke u 2016. godini, obrazložili su Ivan 
ŠARAR te ravnatelji, odnosno predstavnici ustanova u kulturi Grada Rijeke.

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

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju ustanova u kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu da za sjednicu Gradskog vijeća Grada 

Rijeke dostavi pojedinačno izviješće o radu za 2016. godinu za svaku ustanovu u kulturi Grada 
Rijeke.

ROK: 15. studenog 2017.
Točka 5.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem Međunarodnog 
dana djeteta u Rijeci, 20. studenog 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 obil ježavanjem Međunarodnog 
dana djeteta, dana 20. studenog 2017. godine, s početkom u 10,00 sati na riječkom Korzu, u 
organizaciji Zajednice sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“.

2. Grad Rijeka će s naslova pokroviteljstva podržati manifestaciju iz točke 1. ovog zaključka
kako slijedi: 
 Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da odobri, odnosno osigura
organizatorima manifestacije, bez plaćanja naknade, sljedeće:



 korištenje javne površine u Rijeci, na Korzu, ispred zgrade Grada Rijeke, Korzo 16, u dužini 
od 40 m, za potrebe demonstracije Projekta „Ri move“, u ponedjeljak, 20. studenog 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 zgrade Grada Rijeke, Korzo 16, za cijelo vrijeme trajanja 
manifestacije;

 korištenje ograda (cca. 30 kom.), za potrebe demonstracije Projekta „Rim ove“, ograde je 
potrebno dopremiti na Korzo u ponedjeljak, 20. studenog 2017. godine u 08,00 sati, te ih 
otpremiti istoga dana poslije 14,00 sati;

 dozvolu za ulazak vozila na Korzo, za potrebe dovoza i odvoza sportske opreme i rekvizita, 
u ponedjeljak, 20. studenog 2017. godine.

 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 
održavanje manifestacije obilježavanja „Međunarodnog dana djeteta“.

2. Preporuča se TD „Rijeka promet“ d.d. da pruži potporu obilježavanju „Međunarodnog 
dana djeteta“, na način da ukloni stupiće na početku Korza (uz stari „Kraš“), u ponedjeljak, 20. 
studenog 2017. godine do 07,00 sati te ih vrati na njihova mjesta istoga dana poslije 16,00 sati.

Točka 6.

Izvješće o provedenom javnom natječaju za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada 
Rijeke objavljenom 18. listopada 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, 14. studenog 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 u vlasništvu Grada Rijeke objavljenom 18. listopada 2017. 
godine za slijedeće lokacije:
1. LOKACIJA BR. 14. - BRAŠĆINE 2
– predmet prodaje: dio k.č.914/6 i dio k.č. 905/2, u k.o. Kozala, u procijenjenoj površini od 1.390 m²
– zona i namjena: III. (treća) zona, obiteljska (do 2 stana) ili dvojna obiteljska ( 2 x 2 stana) namjena
– početna kupoprodajna cijena zemljišta: 530,00 kn/m²
– ukupna kupoprodajna cijena zemljišta za 1.390 m2:  736.700,00 kn
– nudi se sklapanje predugovora o kupoprodaji
2. LOKACIJA BR. 15 - BRAŠĆINE 3A
– predmet prodaje: dio k.č.915/15 i dio k.č.915/14, u k.o. Kozala u procijenjenoj površini od 1.155 m²
– zona i namjena : II. (druga) zona, obiteljska (2 stana) ili dvojna obiteljska ( 2 x 2 stana) stana
– početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00 kn/m²
– ukupna kupoprodajna cijena zemljišta za 1.155 m2:  756.525,00 kn
– nudi se sklapanje predugovora o kupoprodaji
3. LOKACIJA 16 - BRAŠĆINE 3B
– predmet prodaje: dio k.č.br. 915/14 k.o. Kozala u procijenjenoj površini od  1.174 m²
– zona i namjena : II. (druga) zona, obiteljska (2 stana) ili dvojna obiteljska ( 2 x 2 stana) namjena
– početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00 kn/m²
– ukupna kupoprodajna cijena zemljišta za 1.174 m²:  766.350,00 kn
– nudi se sklapanje predugovora o kupoprodaji
4. LOKACIJA BR. 19 - MARTINKOVAC Cp-20 (zapadna jedinica dvojne višeobiteljske građevine)
– predmet prodaje: prema prijedlogu parcelacije  k.č.br. 5/337 površine 652 m² i 5/1355 površine 22 m², 
obje u  k.o. Srdoči
– zona i namjena : II (druga), 1-3 stana.
– početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00 kn/m²
– ukupna kupoprodajna cijena zemljišta za 674 m²: 441.470,00 kn
– nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji– ukoliko provedbom parcelacije dođe do promjene podbroja 
i površine čestice sačinit će se dodatak ugovoru o kupoprodaji i konačni obračun kupoprodajne cijene 
primjenom jedinične cijene zemljišta.
5. LOKACIJA BR. 20 - MARTINKOVAC Cp-21 ( istočna  jedinica dvojne višeobiteljske građevine)



– predmet prodaje prema prijedlogu parcelacije k.č.br. 5/942 površine 170 m² i 5/1354 površine 492 m², 
obje u  k.o. Srdoči
– zona i namjena : II (druga), 1-3 stana.
– početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00 kn/m²
– ukupna kupoprodajna cijena zemljišta za 662 m²: 433.610,00 kn
– nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji – ukoliko provedbom parcelacije dođe do promjene podbroja 
i površine čestice sačinit će se dodatak ugovoru o kupoprodaji i konačni obračun kupoprodajne cijene 
primjenom jedinične cijene zemljišta.

2. Ponuditeljima za sklapanje predugovora/ugovora u smislu točke 1. ove Odluke utvrđuju se:
2.1. Za lokaciju br. 14:  SMILJA MARAVIĆ BRAVAR, Rijeka, Kozala 34a, s ponuđenom kupoprodajnom 
cijenom od 531,00 kn/m2, odnosno ukupno: 738.090,00 kn.
2.2. Za lokaciju br. 15: LINDA LAJFERT, Ika, Opatija, Put za brdo 15, s ponuđenom kupoprodajnom 
cijenom od 658,72 kn/m2, odnosno ukupno: 760.821,60 kn.
2.3. Za lokaciju br. 16: LINDA LAJFERT, Ika, Opatija, Put za brdo 15, s ponuđenom kupoprodajnom 
cijenom od 658,94 kn/m2, odnosno ukupno: 773.595,56 kn.
2.4. Za lokaciju br. 19: LINDA LAJFERT, Ika, Opatija, Put za brdo 15, s ponuđenom kupoprodajnom 
cijenom od 661,72 kn/m2, odnosno ukupno: 445.999,28 kn.
2.5. Za lokaciju br. 20: LINDA LAJFERT, Ika, Opatija, Put za brdo 15, s ponuđenom kupoprodajnom 
cijenom od 663,30 kn/m2, odnosno ukupno: 439.104,60 kn.

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. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
da za neprodane lokacije analizira mogućnosti i uvjete pod kojima se može raspisati novi natječaj za 
raspolaganje zemljištem.

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

Točka 7.

Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta u 
vlasništvu Grada Rijeke (-k.o. Srdoči), 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, 14. studenog 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. Srdoči, označenog kao: k.č.. 449/129 površine 67 m2 i  k.č.  449/130 površine 11 m2, obje u 
k.o. Srdoči. 

Početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi  655,00 kn/m2, što za ukupno  78 m2  iznosi 
ukupno  51.090,00 kn.
Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac.

Nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta radi građenja višeobiteljskih građevina. 
2. 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. 

Točka 8.

Očitovanje Grada Rijeke kao vlasnika/suvlasnika zemljišta, obrazložio je dr.sc. Srđan 
ŠKUNCA.

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

1. Grad Rijeka kao suvlasnik (488/627) zemljišta
- gr.č. broj 573/22 upisana u z.k.ul. 6006 k.o. Zamet – što odgovara k.č. broj 2513/5 k.o. Srdoči

na zahtjev JOSIPA GAŠPARCA iz Rijeke, Pletenci 22/2, suglasan je s prijedlogom formiranja 
građevne čestice postojeće građevine na k.č. broj 2499/4 te na dijelovima 2499/5 i 2513/5 k.o. Srdoči, 



sukladno grafičkom prilogu, uz uvjet razvrgnuća suvlasničke zajednice na predmetnoj gr.č. broj 573/22 
k.o. Zamet.

Ova suglasnost vrijedi dvije godine od dana izdavanja. 
2. Grad Rijeka kao vlasnik zemljišta

- gr.č. broj 120/26 upisana u z.k.ul. 4623 k.o. Srdoči (upisana u imovinu Grada Rijeke – inventarni broj 
505686) – što odgovara k.č. broj 1896/1 k.o. Srdoči
na zahtjev HAMIDE BAJREKTAREVIĆ iz Rijeke, Soldanac 31, suglasan je s prijedlogom formiranja 
građevne čestice jednostavne zgrade stambene namjene  izgrađene na dijelu k.č. broj 1896/1 k.o. 
Srdoči, koja je ozakonjena Rješenjem o izvedenom stanju KLASA: UP/I-361-03/13-03/382/BE od 30. 
travnja 2015., sukladno grafičkom prilogu.

Ova suglasnost vrijedi dvije godine od dana izdavanja. 
3. Grad Rijeka kao vlasnik zemljišta

- gr.č. broj 1171/1 upisana u z.k.ul. 3194 k.o. Kozala – što odgovara dijelu k.č. broj 925 k.o. Stari Grad
- gr.č. broj 1169 upisana u z.k.ul. 5701 k.o. Kozala – što odgovara dijelu k.č. broj 925 k.o. Stari Grad 
na zahtjev IRENE NOVARLIĆ iz Rijeke, Brašćine 11, suglasan je s prijedlogom formiranja građevne 
čestice rekonstruirane završene poluugrađene manje zahtjevne zgrade – stambene namjene izgrađene 
na dijelu k.č. broj 925 k.o. Stari Grad, koja je ozakonjena Rješenjem o izvedenom stanju KLASA: UP/I-
361-03/13-03/2886/CL od 28. veljače 2017., sukladno grafičkom prilogu.

Ova suglasnost vrijedi dvije godine od dana izdavanja. 
4. Grad Rijeka kao vlasnik zemljišta

- gr.č. broj 1171/1 upisana u z.k.ul. 3194 k.o. Kozala – što odgovara dijelu k.č. broj 925 k.o. Stari Grad
- gr.č. broj 1169 upisana u z.k.ul. 5701 k.o. Kozala – što odgovara dijelu k.č. broj 925 k.o. Stari Grad
na zahtjev IRENE NOVARLIĆ iz Rijeke, Brašćine 11, suglasan je s prijedlogom formiranja građevne 
čestice nezavršene manje zahtjevne zgrade i pomoćne zgrade izgrađene na dijelu k.č. broj 925 k.o. 
Stari Grad, koje su ozakonjene Rješenjem o izvedenom stanju KLASA: UP/I-361-03/13-03/2886/CL od 
28. veljače 2017., sukladno grafičkom prilogu.

Ova suglasnost vrijedi dvije godine od dana izdavanja. 
5. Grad Rijeka kao vlasnik zemljišta

- gr.č. broj 1951/1 upisana u z.k.ul. 5476 k.o. Kozala (upisana u imovinu Grada Rijeke – inventarni broj 
518495) – što odgovara dijelu k.č. broj 1327/2 i 1327/1 k.o. Stari Grad
- gr.č. broj 1951/3 upisana u z.k.ul. 5476 k.o. Kozala (upisana u imovinu Grada Rijeke – inventarni broj 
518493) – što odgovara dijelu k.č. broj 1327/2 k.o. Stari Grad
na zahtjev MLADENA BALENTA iz Rijeke, Oktavijana Valića 87, suglasan je s prijedlogom formiranja 
građevne čestice završene manje zahtjevne zgrade – stambene namjene na k.č. broj 1327/2 i na dijelu 
k.č. broj 1327/1 k.o. Stari Grad, koja je ozakonjena Rješenjem o izvedenom stanju KLASA: UP/I-361-
03/13-03/6435/MK od 10. siječnja 2017, sukladno grafičkom prilogu.

Ova suglasnost vrijedi dvije godine od dana izdavanja. 
6. Za realizaciju zaključka zadužuju se:

 Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za izradu 
suglasnosti temeljem ovog zaključka,

 Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje.

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 10,40 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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