
Z A P I S N I K

12. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 5. prosinca 2017. godine

Kolegij u 9,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju slijedeći članovi: Marko FILIPOVIĆ, Srđan ŠKUNCA, Ljiljana BULJAN, 
Irena MILIČEVIĆ, Denis ŠULINA, Sanda SUŠANJ, Karla MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR, Vera 
BEGIĆ-BLEČIĆ, Jasna LIKER, Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ, Snježana SKOČILIĆ i 
Nada GUNJAČA.

Opravdano odsutni: dr.sc. Nikola IVANIŠ, zamjenik Gradonačelnika i mr.sc. Mladen 
VUKELIĆ.

Sjednici također prisustvuju:
1. Vlasta LINIĆ, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
2. Marijan VUNDAĆ, Odjel za gradsku samoupravu i upravu
3. Mirna PAVLOVIĆ VODINELIĆ, Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Smiljana 

RADOVIĆ LAGATOR, Aleksandar MERLE, Ante MAĐERIĆ, Ured Grada

Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red objavljen na u ponedjeljak, 4. prosinca 2017.
godine na www.rijeka.hr dopunjuje se točkom:

„Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2017. godinu“

te je utvrđen konačni 

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 14. studenog do 4. prosinca 2017. 
godine

2. A) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija 
za 2018. i 2019. godinu
B) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu

3. Prijedlog izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2017. 
godinu

4. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu

5. A) Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu
B) Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

6. Prijedlog izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu

7. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu

8. Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

9. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

10. Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih 
odbora u 2018. godini

11. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke u 2018. godini



12. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke 
nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2018. godini

13. Prijedlog zaključka o financiranju poklon-bonova za božićne i novogodišnje blagdane 
umirovljenicima i starijim osobama bez prihoda u gradu Rijeci

14. Prijedlog zaključka o nastavku stipendiranja studenata grada Vukovara u akademskoj 
2017/2018. godini

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od . 14. studenog do 4. prosinca 2017 godine.

Točka 2.

A) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i 
projekcija za 2018. i 2019. godinu, B) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu, obrazložila je Jasna LIKER.

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

A
1. Utvrđuje se Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i 

projekcija za 2018. i 2019. godinu.
2. Prijedlog iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeka na 

razmatranje i usvajanje.

B
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 

2017. 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 izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2017. 
godinu, obrazložio je Ivan ŠARAR.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog programa izmjena i dopuna javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 
2017. godinu, u predloženom tekstu.

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

Točka 4.

Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. 
godinu, obrazložio je Ivan ŠARAR.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 
2017. godinu, u tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka.

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



Točka 5.

A) Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu B) Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2017. godini, obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

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

A
1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu, uz izmjenu u tekstu kako slijedi:
1.1. članak 9. mijenja se i glasi:
„Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u 'Službenim 

novinama Grada Rijeke'“

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

B
1. Utvrđuje se prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2017. godini, uz izmjenu u tekstu kako slijedi:
1.1. članak 3. mijenja se i glasi:
„Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u 'Službenim 

novinama Grada Rijeke'“

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

Točka 6.

Prijedlog izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu, 
obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

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

1. Donose se Izmjene i dopune Plana održavanja pomorskog dobra u 2017. godini, uz 
izmjenu u tekstu kako slijedi:
1.1. članak 3. mijenja se i glasi:

„Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u 'Službenim 
novinama Grada Rijeke'“

2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Plana iz točke 1. ovog zaključka objavi u „Službenim 
novinama Grada Rijeke“

Točka 7.

Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu, obrazložio 
je Ivan ŠARAR.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu, u 
predloženom tekstu.

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

Točka 8.

Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu, obrazložio je 
Ivan ŠARAR.

Gradonačelnik je donio sljedeći



z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu u 
predloženom tekstu.

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

Točka 9.

Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini, obrazložila 
je Irena MILIČEVIĆ.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini, u 
tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka.

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

Točka 10.

Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih 
odbora u 2018. godini, obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 
mjesnih odbora u 2018. godini, u tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka.

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

Točka 11.

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 
članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke u 2018. 
godini, obrazložila je Verena LELAS TURAK.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 
2018. godinu u predloženom tekstu.

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

Točka 12.

Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice 
češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2018. godini, obrazložila je Verena LELAS 
TURAK.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i 
Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2018. godini u predloženom tekstu.

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



Točka 13.

Prijedlog zaključka o financiranju poklon-bonova za božićne i novogodišnje 
blagdane umirovljenicima i starijim osobama bez prihoda u gradu Rijeci, obrazložila je Karla 
MUŠKOVIĆ.

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

1. Povodom božićno-novogodišnjih blagdana dodjeljuje se novčana pomoć u obliku poklon-
bona u vrijednosti od 300,00 kuna za oko 950 umirovljenika koji imaju prebivalište na području 
grada Rijeke i čija mirovina ne prelazi iznos od 1.400,00 kuna (računajući u iznos mirovine i zaštitni 
dodatak uz mirovinu), te za oko 80 osoba starijih od 65 godina bez prihoda koji imaju prebivalište 
na području grada Rijeke. 

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb da sa trgovačkim 
društvom "Plodine" d.d. Rijeka sklopi ugovor o korištenju poklon-bonova.

3. Sredstva za namjenu iz točke 1. ovog zaključka, u ukupnom iznosu do 310.000,00 kuna 
teretit će Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenika Proračuna Grada Rijeke, Financijskog plana 
Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2018. godinu. 

4. Za provedbu ovoga zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb.

Točka 14.

Prijedlog zaključka o nastavku stipendiranja studena ta grada Vukovara u 
akademskoj 2017/2018. godini, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se nastavak stipendiranja 10 studenata s prebivalištem na području grada 
Vukovara za akademsku 2017./2018. godinu.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da u Proračunu Grada Rijeke za 
2018. godinu u okviru Razdjela: 004, planira 80.000,00 kuna za nastavak stipendiranja vukovarskih 
studenata.

3. Grad Rijeka sklopit će sa Gradom Vukovarom Sporazum o stipendiranju studenata grada 
Vukovara kojim će se urediti način dodjele i korištenja sredstva koja Grad Rijeka odobrava za 
stipendiranje 10 vukovarskih studenata.

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 9,55 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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