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14. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 9. siječnja 2018. godine

Kolegij u 9,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju Marko FILIPOVIĆ, Ljiljana BULJAN, Irena MILIČEVIĆ, Denis ŠULINA, 
Vlasta LINIĆ, Karla MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR, Jasna LIKER, Željko JURIĆ, Snježana 
SKOČILIĆ i Nada GUNJAČA.

Opravdano odsutni: dr.sc. Nikola IVANIŠ, zamjenik Gradonačelnika, dr.sc. Srđan 
ŠKUNCA, Sanda SUŠANJ, Vera BEGIĆ-BLEČIĆ, mr.sc. Mladen VUKELIĆ, Verena LELAS 
TURAK.

Sjednici također prisustvuju:
1. Gabrijela KIŠ JERČINOVIĆ, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem
2. Lana GOLOB, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
3. Renato KOSTOVIĆ, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
4. Marijan VUNDAĆ, Odjel za gradsku samoupravu i upravu
5. Elvis BUJAČIĆ, Zavod za informatičku djelatnost
6. Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Ivica NIKOLAC, Ured Grada
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1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 12. prosinca 2017. godine do 8. 
siječnja 2018. godine

2. A) Prijedlog zaključka o novčanoj potpori za opremu novorođenog djeteta za 2018. 
godinu
B) Prijedlog zaključka o visini iznosa poklon-bona za nabavu opreme novorođenčeta u 
2018. godini

3. Prijedlog zaključka o utvrđivanju visine umanjenja mjesečne cijene vrtića za korisnike 
koji ispunjavaju uvjet doplatka za djecu u 2018. godini

4. Prijedlog zaključka o određivanju visine novčane pomoći redovitim učenicima srednje 
škole i studentima

5. Prijedlog zaključka o financiranju rada pomagača za rad s djecom romske nacionalne 
manjine u Osnovnoj školi Škurinje Rijeka

6. A) Prijedlog zaključka o visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova zaštićene 
najamnine i slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe
B) Prijedlog zaključka o visini novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova slobodno 
ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (podstanarine)
C) Prijedlog zaključka o visini novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova električne 
energije
D) Prijedlog zaključka o visini iznosa poklon-bona za nabavu kućanskog uređaja

7. Prijedlog zaključka o visini iznosa novčane pomoći za starije osobe bez osobnog prihoda

8. Prijedlog zaključka o visini iznosa novčane pomoći za umirovljenike

9. Prijedlog zaključka o određivanju kriterija za sudjelovanje u podmirenju troškova 
smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača te visini mjesečnog novčanog iznosa 
namijenjenog za osobne potrebe



10. Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu

11. Prijedlog zaključka o radnom vremenu ugostitelja za vrijeme trajanja Riječkog karnevala 
u 2018. godini

12. Prijedlog LI izmjene i dopune Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata na 
javnim površinama - UGOSTITELJSKE TERASE

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 12. prosinca 2017. godine do 8. siječnja 2018. godine.

Točka 2.

A) Prijedlog zaključka o novčanoj potpori za opremu novorođenog djeteta za 2018. 
godinu, B) Prijedlog zaključka o visini iznosa poklon-bona za nabavu opreme 
novorođenčeta u 2018. godini, obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

A
1. Grad Rijeka će roditelju koji je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području grada 

Rijeke te roditelju koji je stranac i osobi bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada 
Rijeke, za dijete rođeno nakon 01. siječnja 2018. godine, dodijeliti novčanu potporu za opremu 
novorođenčeta.

2. Visina novčane potpore za opremu novorođenčeta iz točke 1. ovog zaključka u 2018. 
godini iznosi:
- za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva - 1.500,00 kuna koje će se isplatiti jednokratno,
- za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva -  2.000,00 kuna koje će se isplatiti jednokratno,
- za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva - 3.000,00 kuna koje će se isplatiti 
jednokratno. 

3. Radi ostvarivanja prava na novčanu potporu za opremu novorođenčeta roditelj 
podnositelj zahtjeva je dužan u roku od šest mjeseci od rođenja djeteta za koje se dodjeljuje 
novčana potpora dostaviti Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb: Izvadak iz matične 
knjige rođenih za novorođeno dijete i svako dijete roditelja podnositelja zahtjeva koje s njim živi u 
zajedničkom kućanstvu (prebivalište na istoj adresi), osobnu iskaznicu za roditelja podnositelja 
zahtjeva: OIB te presliku tekućeg računa. Posvojitelj malodobnog djeteta je dužan dostaviti zahtjev 
Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb u roku od šest mjeseci od dana pravomoćnosti 
rješenja o posvojenju. 

4. Sredstva za namjenu utvrđenu u točkama 1.do 3. ovog zaključka teretit će proračunska 
sredstva kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se po 
nalogu pročelnice Odjela sa pozicije Proračuna 482 Grada Rijeke za 2018. godinu. 

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

B
1. Sukladno odredbi članka 31. stavka 4. Odluke o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada 

Rijeke" broj 3/17) utvrđuje se iznos poklon-bona za nabavu opreme novorođenčeta u 2018. godini 
u visini od 2.000,00 kuna.

2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva 
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se po nalogu 
pročelnice Odjela.

3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb.



Točka 3.

Prijedlog zaključka o utvrđivanju visine umanjenja mjesečne cijene vrtića za 
korisnike koji ispunjavaju uvjet doplatka za djecu u 2018. godini, obrazložila je Karla 
MUŠKOVIĆ.

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

1. Sukladno odredbi članka 33. stavku 2. točke 2. Odluke o socijalnoj skrbi (“Službene novine 
Grada Rijeke" broj 3/17) za korisnike koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu u suglasju s 
propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu, utvrđuje se umanjenje 
mjesečne cijene boravka u jaslicama i vrtićima u iznosu od 30% pune mjesečne cijene u 2018. 
godini. 

2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva kojih 
je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se po nalogu 
pročelnice Odjela.

3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

Točka 4.

Prijedlog zaključka o određivanju visine novčane pomoći redovitim učenicima 
srednje škole i studentima, obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

1. Sukladno odredbi članka 48. stavka 3. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada 
Rijeke" broj 3/17) utvrđuje se visina novčane pomoći redovitim učenicima srednje škole i redovitim 
studentima, u 2018. godini, u visini od 1.000,00 kuna. 

2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva 
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se po nalogu 
pročelnice Odjela.

3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb.

Točka 5.

Prijedlog zaključka o financiranju rada pomagača za rad s djecom romske nacionalne 
manjine u Osnovnoj školi Škurinje Rijeka, obrazložila je Lana GOLOB.

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

1. Prihvaća se financiranje rada romskog pomagača u Osnovnoj školi Škurinje Rijeka u 
drugom polugodištu školske 2017./2018. godine (za razdoblje od 15.1. do najduže 30.6.2018. 
godine), na određeno, puno radno vrijeme.

2. Sredstva za namjenu iz točke 1. ovog zaključka u visini 35.100,00 kn (plaća za redovan 
rad, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinos za obvezno osiguranje u slučaju 
nezaposlenosti,) osigurana će se u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu, u okviru Razdjela 
004 - Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, Aktivnosti A113818: Pomoćnici u nastavi.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da s Osnovnom školom Škurinje 
Rijeka sklopi Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. 

Točka 6.

A) Prijedlog zaključka o visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova 
zaštićene najamnine i slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe, B) 
Prijedlog zaključka o visini novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova slobodno 
ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (podstanarine), C) Prijedlog 



zaključka o visini novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova električne energije, D) 
Prijedlog zaključka o visini iznosa poklon-bona za nabavu kućanskog uređaja, obrazložila je 
Karla MUŠKOVIĆ.

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

A
1. Sukladno odredbi članka 21. stavak 1. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada 

Rijeke" broj 3/17) utvrđuje se visina naknade za troškove zaštićene i slobodno ugovorene 
najamnine, u 2018. godini, u visini od 50% iznosa najamnine, odnosno najviše do iznosa od 
1.000,00 kuna mjesečno. 

2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovoga zaključka teretit će proračunska sredstva 
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se po nalogu 
pročelnice Odjela.

3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb.

B
1. Sukladno odredbi članka 22. stavak 3. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada 

Rijeke" broj 3/17) utvrđuje se visina novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova slobodno 
ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (podstanarina) u 2018.godini na slijedeći 
način: 

Za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, 
ovisno o broju članova kućanstva i to: 

- za samca u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, 
- za dvočlano kućanstvo u iznosu od 750,00 kuna mjesečno, 
- za tročlano kućanstvo u iznosu od 750,00 kuna mjesečno, 
- za četveročlano kućanstvo u iznosu od 800,00 kuna mjesečno, 
- ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakoga člana povećava se za 

100,00 kuna mjesečno do maksimalnog iznosa od 1.500, 00 kuna mjesečno. 
Za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet: pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na 

osobnu invalidninu, pravo na naknadu do zaposlenja i pravo na socijalnu uslugu – uslugu rane 
intervencije ili uvjet prihoda u iznosu od 500,00 kuna mjesečno za samca te za višečlano 
kućanstvo u iznosu od 750,00 kuna mjesečno. 

Za korisnike koji ispunjavaju uvjet jednoroditeljstva u iznosu od 750,00 kuna mjesečno. 
2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva 

kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se po nalogu 
pročelnice Odjela.

3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb.

C
1. Sukladno odredbi članka 24. stavku 2. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada 

Rijeke" broj 3/17) utvrđuje se visina iznosa naknade za troškove električne energije u 2018. godini 
za korisnike iz članka 23. Odluke u iznosima kako slijedi: 

- samcu - u iznosu od 150,00 kuna mjesečno,  
- dvočlanom kućanstvu - u iznosu od 200,00 kuna mjesečno,
- tročlanom kućanstvu - u iznosu od 300,00 kuna mjesečno, 
- četveročlanom kućanstvu u iznosu od 400,00 kuna mjesečno,
- ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se  za svakog člana povećava za 50,00 kuna

mjesečno. 
2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva 

kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se po nalogu 
pročelnice Odjela.

3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb.

D
1. Sukladno odredbi članka 46. stavka 4. Odluke o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada 

Rijeke" broj 3/17) utvrđuje se iznos poklon-bona za nabavu kućanskog uređaja u 2018. godini u 
visini od 1.000,00 kuna.



2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovoga zaključka teretit će proračunska sredstva 
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se po nalogu 
pročelnice Odjela.

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

Točka 7.

Prijedlog zaključka o visini iznosa novčane pomoći za starije osobe bez osobnog 
prihoda, obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

1. Sukladno odredbi članka 49. stavka 2. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada 
Rijeke" broj 3/17) utvrđuje se visina novčane pomoći za starije osobe bez osobnog prihoda, u 
2018. godini, u visini od 150,00 kuna mjesečno. 

2. Visina novčane pomoći za starije osobe bez osobnog prihoda utvrđene u točki 1. ovog 
zaključka isplaćivat će se, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec.

3. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovoga zaključka teretit će proračunska sredstva 
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se po nalogu 
pročelnice Odjela.

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

Točka 8.

Prijedlog zaključka o visini iznosa novčane pomoći za umirovljenike, obrazložila je 
Karla MUŠKOVIĆ.

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

1. Sukladno odredbi članka 45. stavka 3. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada 
Rijeke" broj 3/17) utvrđuje se visina novčane pomoći za umirovljenike u 2018. godini po skupinama  
kako slijedi :

- umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa  
mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.200,00 kuna,

- umirovljenici II. skupine  ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 150,00 kuna.
2. Visina novčane pomoći za umirovljenike  utvrđene u  točki 1. ovog zaključka isplaćivat će 

se temeljem posljednje isplaćene mirovine u mjesecu prije podnošenja zahtjeva. 
3. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva 

kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se po nalogu 
pročelnice Odjela.

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

Točka 9.

Prijedlog zaključka o određivanju kriterija za sudjelovanje u podmirenju troškova 
smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača te visini mjesečnog novčanog iznosa 
namijenjenog za osobne potrebe, obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

1. Sukladno odredbi članka 44. stavka 3. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine  
Grada Rijeke" broj 3/17) utvrđuju se slijedeći kriteriji za sudjelovanje u podmirenu troškova 
smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača te visina mjesečnog prihoda namijenjenog za 
osobne potrebe u 2018. godini: 



- Korisnik- samac  koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode)  
sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača u visini od 80%  
mjesečnog prihoda;

- Korisnik koji ima obitelj  i s kojom živi u zajedničkom kućanstvu u visini od 40% mjesečnog 
prihoda;

- Korisnik koji ima obitelj koja se uzdržava samo od prihoda Korisnika u visini od 20% 
mjesečnog prihoda.  

2. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb. 

Točka 10.

Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu, obrazložila je Irena
MILIČEVIĆ.

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

1. Donosi se Plan održavanja pomorskog dobra u 2018. godini.
2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Plana iz točke 1. ovog zaključka objavi u „Službenim 

novinama Grada Rijeke“
Točka 11.

Prijedlog zaključka o radnom vremenu ugostitelja za vrijeme trajanja Riječkog 
karnevala u 2018. godini, obrazložila je Vlasta LINIĆ.

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

1. Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, 
pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane), “Barovi“ (caffe bar, kušaonica, 
beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet), "Objekti jednostavnih usluga“ (objekt 
jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u 
nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu), objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih 
usluga na kolicima (ili sličnim napravama), objekt jednostavnih usluga na klupi) koji posluju u 
ulicama, trgovima i područjima užeg centra grada Rijeke (Privitak 1) te ugostitelji koji pružaju 
ugostiteljske usluge izvan objekta tijekom karnevalskih zabava u prostoru skladišta 43 na adresi 
Grobnička riva, mogu dana 19.01. na 20.01.2018., 20.01. na 21.01.2018., 21.01. na 22.01.2018., 
26.01. na 27.01.2018., 27.01. na 28.01.2018., 28.01. na 29.1.2018., 2.02. na 3.02.2018., 3.02. na 
4.02.2018., 4.02. na 5.02.2018., 9.02. na 10.02.2018., 10.02. na 11.02.2018., 11.02. na 
12.02.2018. godine  raditi od 0.00 do 24.00 sata, pod uvjetom da su u ugostiteljskom objektu 
provedene mjere za zaštitu od buke noću, odnosno da ugostitelj poštuje propise o zaštiti od buke, 
da nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena odnosno da nije pokrenut postupak za 
skraćenje radnog vremena ugostiteljskog objekta te da protiv ugostitelja za trajanja navedenog 
razdoblja nije podnesen optužni prijedlog Prekršajnom sudu zbog remećenja javnog reda i mira od 
strane nadležne policijske postaje.

2. Odjel gradske uprave za poduzetništvo se zadužuje za provjeru ispunjenja uvjeta iz 
točke 1. i 2. ovog zaključka i izvještavanje nadležne turističke inspekcije o istome.

Točka 12.

Prijedlog LI izmjene i dopune Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata na 
javnim površinama - UGOSTITELJSKE TERASE, obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

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

1. Donose se LI. Izmjene i dopuna Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata na 
javnim površinama - UGOSTITELJSKE TERASE, izmjenom Plana za petnaest lokacija i dopunom 
za jednu lokaciju sukladno Tabelarnom prikazu i obrascima Plana koji čine sastavni dio Plana.



2. Izmjena Plana iz točke 1. ovog zaključka, čini sastavni dio Pravilnika o uvjetima za 
postavljanje predmeta i privremenih objekata  na području Grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije"  broj 1/07 i 54/08) i nije predmet objave u “Službenim novinama 
Grada Rijeke ”.

3. Prihvaća se prijedlog postupka prethodnog ažuriranja obrazaca Plana lokacija sa 
isključivim izmjenama u segmentu naziva ugostiteljskog objekta i/ili naziva tvrtke zakupnika.

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 9,35 sati.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis# #potpis#


	014 zapisnik.doc

		2018-01-09T11:33:50+0100
	VOJKO OBERSNEL




