
Z A P I S N I K

17. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 13. ožujka 2018. 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, Ljiljana 
BULJAN, Irena MILIČEVIĆ, Denis ŠULINA, Vlasta LINIĆ, Karla MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR,
Jasna LIKER, Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ, Snježana SKOČILIĆ i Nada GUNJAČA.

Opravdano odsutni: Sanda SUŠANJ, Vera BEGIĆ-BLEČIĆ i mr.sc. Mladen VUKELIĆ.

Sjednici također prisustvuju:
1. Lana GOLOB, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo,
2. Marijan VUNDAĆ, Odjel za gradsku samoupravi i upravu,
3. Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Aleksandar MERLE, Smiljana RADOVIĆ LAGATOR i 
Helena JURIČIĆ, Ured Grada

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 21. veljače do 12. ožujka 2018. 
godine

2. Informacija o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga strategije sporta 
Grada Rijeke 2018-2024. godine

3. Izvješće o korištenju mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa te ostalih mjera za poticanje zapošljavanja u 2017. godini

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju programa KEŠ vikend-škole poduzetništva 2018. godine 
u suradnji Grada Rijeke i Doma mladih Rijeka na temu Umjetna inteligencija i pametni 
gradovi

5. Prijedlog zaključka o sudjelovanju Grada Rijeke u "Digital Cities Challenge" inicijativi 
Europske komisije

6. A) Informacija o aktivnostima na razvoju Rijeke kao kruzing destinacije u 2016. i 2017. 
godini; B) Prijedlog plana aktivnosti na daljnjem razvoju Rijeke kao kruzing destinacije u 
2018. i 2019. godine; C) Prijedlog imenovanja predstavnika Grada Rijeke u Radno tijelo 
Povjerenstva za razvoj Rijeke kao kruzing destinacije

7. A) Informacija o održanom sajmu RIJEKA NAUTIC SHOW 2017.
B) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad sajmom "RIJEKA NAUTIC SHOW 
2018"

8. Prijedlog zaključka o suorganizaciji manifestacije "Riječka škola fizike" u 2018. godini

9. Prijedlog zaključka o provedbi akcije "Više cvijeća, manje smeća" u 2018. godini

10. Informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt financiran iz europskih 
strukturnih i investicijskih fondova "Energetska obnova PPO Potok RIjeka" s prijedlogom 
imenovanja članova tima za realizaciju Projekta

11. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuna Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i 
djelatnosti u poslovnom prostoru

12. A) Izvješće o provedenom javnom natječaju za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada 
Rijeke objavljenom 22. veljače 2018. godine



B) Prijedlog odluke o kupnji zemljišta u k.o. Srdoči
C) Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke (-k.o. 
Hosti)
D) Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za osnivanje prava 
služnosti puta na zemljištu u k.o. Zamet

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 21. veljače do 12. ožujka 2018. godine.

Točka 2.

Informacija o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga strategije 
sporta Grada Rijeke 2018-2024. godine, obrazložio je mr.sc. Vojko OBERSNEL.

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

1. Prihvaća se Informacija o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga 
Strategije sporta Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2024. godine, u tekstu utvrđenom prema 
prijedlogu Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, koje je objavljeno na www.rijeka.hr

2. Internetsko savjetovanje s javnošću o tekstu Nacrta prijedloga iz točke 1. ovog zaključka 
traje 30 dana, odnosno od 23. veljače do 23. ožujka 2018. godine.

3. Nositelji provedbe savjetovanja iz točke 1. ovog zaključka je Odjel gradske uprave za 
sport i tehničku kulturu Zajednica sportskih udruga „Riječki sportski savez“.

Točka 3.

Izvješće o korištenju mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa te ostalih mjera za poticanje zapošljavanja u 2017. godini, obrazložio je Marijan 
VUNDAĆ.

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

1. Prima se na znanje objedinjeno Izvješće Odjela za gradsku samoupravu i upravu o 
korištenju mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i ostalih mjera 
Vlade Republike Hrvatske za poticanje zapošljavanja u 2017. godini.

2. Preporučuje se ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka te komunalnim i trgovačkim 
društvima u vlasništvu Grada Rijeke da i nadalje u što većoj mjeri koriste mjeru stručnog 
osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, kao i sve ostale mjere Vlade Republike 
Hrvatske za poticanje zapošljavanja koje se provode u suradnji sa Hrvatskim zavodom za 
zapošljavanje.

Točka 4.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju programa KEŠ vikend-škole poduzetništva 2018. 
godine u suradnji Grada Rijeke i Doma mladih Rijeka na temu Umjetna inteligencija i 
pametni gradovi, obrazložila je Vlasta LINIĆ.

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

1. Prihvaća se prijedlog programa održavanja KEŠ vikend-škole poduzetništva 2018. koja 
će se održati u organizaciji Odjela gradske uprave za poduzetništvo i Doma mladih Rijeka od 20. 
do 22. travnja 2018. godine u dvorcu Stara Sušica na temu Umjetna inteligencija i pametni gradovi.

2. Grad Rijeka će subvencionirati cijenu boravka polaznika programa iz točke 1. ovog 
zaključka – učenika 6. i 7. razreda osnovnih škola s područja Grada Rijeke - s iznosom od 120,00 



kuna po polazniku te ostale troškove suorganizacije i nabave materijala za izradu makete pametnih 
prometnih rješenja grada do ukupno 10.800,00 kuna.

3. Sredstava iz točke 2. ovog zaključka teretit će poziciju 263 Proračuna Grada Rijeke za 
2018.godinu (RAZDJEL: Odjel gradske uprave za poduzetništvo).

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo za provedbu ovog zaključka.

Točka 5.

Prijedlog zaključka o sudjelovanju Grada Rijeke u "Digital Cities Challenge" inicijativi 
Europske komisije, obrazložio je Željko JURIĆ.

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

1. Odobrava se sudjelovanje Grada Rijeke u „Digital Cities Challenge“ inicijativi Europske 
komisije.

2. Zadužuje se pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost da koordinira i vodi aktivnosti 
sudjelovanja Grada Rijeke u inicijativi Digital Cities Challenge

3. Grad Rijeku će na prvom sastanku u Brusselesu od 16. do 17. svibnja 2018. godine
predstavljati:

 Jurić Željko, pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost
 prof.dr.sc. Zlatan Car., Sveučilište u Rijeci, kao predstavnik akademske zajednice
 Damir Medved, TD Ericsson Nikola Tesla d.d., kao predstavnik poslovne zajednice.

Točka 6.

A) Informacija o aktivnostima na razvoju Rijeke kao kruzing destinacije u 2016. i 
2017. godini; B) Prijedlog plana aktivnosti na daljnjem razvoju Rijeke kao kruzing 
destinacije u 2018. i 2019. godine; C) Prijedlog imenovanja predstavnika Grada Rijeke u 
Radno tijelo Povjerenstva za razvoj Rijeke kao kruzing destinacije, obrazložila je Vlasta 
LINIĆ.

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

A
Prihvaća se Informacija o aktivnostima na razvoju Rijeke kao kruzing destinacije u 2016. i 

2017. godini.

B
1. Grad Rijeka će s Lučkom upravom Rijeka i Turističkom zajednicom grada Rijeke nastaviti 

suradnju na razvoju Rijeke kao kruzing destinacije u koju svrhu će se sklopiti Sporazum o suradnji 
na promociji Rijeke kao kruzing destinacije za 2018. i 2019. godinu, pod uvjetima određenim ovim 
zaključkom.

2. Grad Rijeka će za potrebe dočeka kruzera u riječku luku, sukladno Planu dolazaka 
kruzera u 2018. godini koji se nalazi u prilogu 1. ovog zaključka i Preliminarnom planu dolaska 
kruzera u 2019. godini koji se nalazi u prilogu 2. ovog zaključka, osigurati:

2.1. organizaciju redarske službe za održavanje prohodnosti ulica kojima prolaze turistički 
autobusi koji voze putnike s kruzera (Riva boduli, Demetrova, skladišta iza Demetrove 
ulice, rotor - „plava vrata“, Wenzelova ulica); 
2.2. organizaciju programskog sadržaja dobrodošlice prilikom dolaska ili odlaska kruzera za 
kruzere koji po prvi puta posjećuju Rijeku, koju uključuje nastupe Riječkih mažoretkinja, 
Gradske glazbe Trsat, klape, plesne skupine i drugo; 
2.3. razglas i razvod struje za doček kruzera koji po prvi put posjećuju Rijeku; 
2.4. dovoz manjih posuda za otpad i čišćenje na području pristajanja broda, kao i čišćenje 
na dijelu ceste kuda prolaze autobusi koji voze goste na izlete ili vrše transfere od broda do 
centra grada; 
2.5. dežurstvo Prometnog redarstva vezano za dežurstvo na trasi prolaska autobusa koji 
putnike voze na izlete ili vrše transfere od broda do centra grada; 



2.6. prostor bez naknade u centru grada (Jelačićev trg, Korzo ili slično) za postavu 
štandova za potrebe promocije i prodaje autohtonih suvenira. 
3. Zadužuju se:
3.1. Odjel gradske uprave za poduzetništvo za provedbu aktivnosti iz točke 2.1.
3.2. Ured Grada za provedbu aktivnosti iz točke 2.2. 
3.3. Odjel gradske uprave za komunalni sustav za provedbu aktivnosti iz točaka 2.3., 2.4., i 
2.5. 
4. Sredstva za provedbu aktivnosti iz točke 2.1. i 2.2.u iznosu od 30.000 kuna, osigurana su 

u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu na poziciji 1647 (RAZDJEL: Odjel gradske uprave za 
poduzetništvo).

5. Preporučuje se TD Rijeka plus d.o.o. da u dane dolaska kruzera osigura prisustvo pauk 
vozila, bez naknade, a za potrebe uklanjanja parkiranih vozila sa trase kretanja autobusa koji 
prevozi putnike sa kruzera. 

6. Preporučuje se TD Rijeka promet d.d. da izvrši postavu prometne signalizacije shodno 
izrađenom prometnom rješenju.

C
Za članove Radnog tijela Povjerenstva za razvoj Rijeke kao kruzing destinacije imenuju se:
1. Vlasta Linić, v.d. pročelnice Odjela gradske uprave za poduzetništvo i
2. Vesna Martić, Odjel gradske uprave za poduzetništvo.

Točka 7.

A) Informacija o održanom sajmu RIJEKA NAUTIC SHOW 2017., B) Prijedlog 
zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad sajmom "RIJEKA NAUTIC SHOW 2018", 
obrazložila je Vlasta LINIĆ.

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

A
Prihvaća se Informacija o održanom sajmu „Rijeka Nautic Show 2017“.

B
1. Prihvaća se prijedlog pokroviteljstva Grada Rijeke nad organizacijom sajma „Rijeka 

Nautic Show 2018“ koji će se održati u Rijeci od 28. - 30. rujna 2018. godine, u organizaciji 
Zajednice tehničke kulture Rijeka, na prostoru Gata Karoline Riječke i Rive Boduli.

2. Grad Rijeka kao pokrovitelj osigurava:
2.1. sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za pripremu i realizaciju sajma Rijeka Nautic 

Show;
2.2. priključak i potrošnju električne energije iz razvodnog ormarića na Gatu Karoline 

Riječke i Rive Boduli 2x63 A s tehničkom podrškom - dežurni električar od 26. do 
01.10.2018.godine, bez naknade;

2.3. priključak i potrošnju vode na Gatu Karoline Riječke od 26. do 01.10.2018.godine., bez 
naknade;

2.4. prijevoz i postavu ograde dužine cca 200 m na prostoru Gata Karoline Riječke i Rive 
boduli od 26. do 02.10.2018.godine., bez naknade;

2.5. pozornicu visine 0.5 m, dužine 6 m i širine 3 m od 27. do 30.09.2018.g. na Gatu 
Karoline riječke s prijevozom, montažom i demontažom, bez naknade;

2.6. zaštitarsku službu u trajanju od ukupno 500 sati, bez naknade;
2.7. dopremu i korištenje pokretnih kemijskih WC - 4 jedinica, od 27. do 30.09.2018.godine. 

bez naknade;
2.8. objavu o održavanju manifestacije na službenim web stranicama Grada Rijeke i 

informiranje javnosti o održavanju Rijeka Nautic Show-a putem ostalih informativnih kanala i 
medija, potporu u segmentu gostoprimstva za goste i pripadnike medija te slanja zamolbi za 
sponzorstva i donacije;

2.9. nastup Prvih riječkih mažoretkinja u programu sajma;
2.10. čišćenje prostora potrebnoga za održavanje Rijeka Nautic Show-a i razmještaj 

kontejnera za potrebe smještaja sajma, bez naknade;
2.11. korištenje slobodnih lokacija city light reklamnih prostora za postavu plakata u sklopu 

autobusnih čekaonica u vremenu od 1. do 30.09.2018. godine, bez naknade; 



2.12. korištenje javne površine za postavu bannera/transparenata na prostoru Korza te na 
ulazima u grad Rijeku, bez naknade;

2.13. korištenje reklamnih uređaja tvrtke GO2DIGITAL d.o.o. na lokacijama Jadranski trg, 
Adamićeva ulica i Ulica Ante Starčevića, i to u razdoblju od 17. rujna do 30. rujna 2018. godine.

2.14. korištenje plakatnih mjesta za jumbo plakate, u vremenskom razdoblju i pozicijama, 
sukladno mogućnostima Grada. 

3. Sredstva iz točke 2.1. i 2.6. ovog zaključka te sredstva za prijevoz, montažu i demontažu 
pozornice iz točke 2.5. osigurat će se iz Proračuna Grada Rijeke na teret pozicije 251, 259 i 250 
Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu (RAZDJEL: Odjel gradske uprave za poduzetništvo).

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo da zaključi ugovor o pokroviteljstvu 
s organizatorom sajma i osigura realizaciju točke 2.6. i 2.13.

5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da osigura tehničke preduvjete iz 
točke 2.2,  2.3. i 2.4. ovog zaključka, te za realizaciju točke 2.10., 2.11. i 2.12. 

6. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu da osigura pozornicu prema uvjetima iz 
točke 2.5. ovog zaključka.

7. Zadužuje se Ured Grada da osigura kemijske WC- e iz točke 2.7. ovog zaključka te za 
provedbu i praćenje realizacije iz točke 2.8., 2.9. i 2.14

8. Preporučuje se TD RIJEKA PLUS d.o.o. da za vrijeme pripremnih radnji kao i za vrijeme 
održavanja Rijeka Nautic Showa od 26. do 30.09.2018. godine odobri bez naknade oslobađanje 
parkirnoga prostora na potezu duž Gata Karoline Riječke i dalje Rivom do spoja s Rivom boduli. 

9. Preporučuje se TD Rijeka 2020 d.o.o. da u svoje promotivne aktivnosti uvrsti i promociju
sajma „Rijeka Nautic Show 2018.“

Točka 8.

Prijedlog zaključka o suorganizaciji manifestacije "Riječka škola fizike" u 2018. 
godini, obrazložila je Vlasta LINIĆ.

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

1. U svrhu popularizacije fizike i prirodne znanosti kao deficitarnih zanimanja u 
gospodarstvu grada Rijeke i okolice, Grad Rijeka podupire organizaciju „Riječke škole fizike“ koja 
će se održati u razdoblju od 16. do 21. travnja 2018. godine u organizaciji Odjela za fiziku 
Sveučilišta u Rijeci.

2. U svrhu potpore aktivnosti iz točke 1. ovog zaključka, zadužuje se Odjel gradske uprave 
za poduzetništvo da sa pozicije 242 Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, osigura novčana 
sredstva za pokriće troškova reprezentacije u iznosu od 5.000,00 kuna.

Točka 9.

Prijedlog zaključka o provedbi akcije "Više cvijeća, manje smeća" u 2018. godini, 
obrazložila je Vlasta LINIĆ.

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

1. U cilju uređenja grada i unapređivanja turističkog prostora dana 13. travnja 2018. godine 
u vremenu od 9:00 do 17:00 sati, održat će se akcija „Više cvijeća, manje smeća“ na Trgu 111. 
brigade hrvatske vojske u organizaciji Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

2. Za akciju iz članka 1. ovog zaključka osigurana su sredstava za nabavu sadnica u iznosu 
od 30.000,00 kuna na poziciji 243 Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu (RAZDJEL: Odjel
gradske uprave za poduzetništvo.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da 13. travnja 2018. godine u 
vremenu od 08:00 do 17:00 sati u svrhu provedbe akcije iz točke 1. ovog zaključka, odobri davanje 
na korištenje javne površine na Trgu 111. brigade hrvatske vojske i postavi šest štandova i deset 
zaštitnih ograda, sve bez naknade.

Točka 10.



Informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt financiran iz europskih 
strukturnih i investicijskih fondova "Energetska obnova PPO Potok RIjeka" s prijedlogom 
imenovanja članova tima za realizaciju Projekta, obrazložila je Denis ŠULINA.

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

1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt financiran iz 
europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova PPO Potok, Rijeka“.

2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova PPO Potok, Rijeka“ u sastavu:
1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., viša savjetnica Gradonačelnika –

specijalistica za energetiku, u funkciji voditelja projekta imenovana od strane 
Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za praćenje provedbe projekta, izrada 
zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu 
komunikaciju prema nadležnim institucijama, 

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., viša savjetnica za pravne poslove i javnu nabavu, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i provedbu postupka javnih nabava,

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana projektnog tima 
za provedbu postupka javnih nabava,

4. Matea Bačić, mag.iur., viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, u funkciji 
člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava,

5. Dejan Blažić, dipl.inž.građ., savjetnik 1 za poslove gradnje i održavanja objekata, u funkciji 
člana projektnog tima zadužen za vođenje radova rekonstrukcije,

6. Dina Turčić, dipl.oec., viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u funkciji člana 
projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje troškova.

Točka 11.

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuna Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i 
djelatnosti u poslovnom prostoru, obrazložila je Denis ŠULINA.

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

1. Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i 
djelatnosti u poslovnom prostoru, u predloženom tekstu.

2. Zadužuje se Ured Grada da Pravilnik iz točke 1. ovog zaključka objavi u "Službenim 
novinama Grada Rijeke". 

Točka 12.

A) Izvješće o provedenom javnom natječaju za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada 
Rijeke objavljenom 22. veljače 2018. godine, B) Prijedlog odluke o kupnji zemljišta u k.o. 
Srdoči, C) Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada 
Rijeke (-k.o. Hosti), D) Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za 
osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u k.o. Zamet, obrazložio je dr.sc. Srđan 
ŠKUNCA.

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

A
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 Grada Rijeke, 13. ožujka 2018. godine, donio je 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 22. veljače 
2018. godine za slijedeće lokacije i dijelove lokacija:

1. DIO LOKACIJE U K.O JURČIĆI
- prodaja zemljišta označenog kao dio k.č. 1583/1, k.o. Jurčići



- ukupna površina zemljišta: približno 400 m2
- početna kupoprodajna cijena zemljišta: 1.730,00 kn/m2, što za 400 m2 iznosi ukupno 692.000,00 
kuna
- poseban uvjet: dokaz o vlasništvu k.č.br. 1583/5, k.o. Jurčići 
- nudi se sklapanje predugovora o kupoprodaji zemljišta radi izgradnje stambene građevine

2. DIO LOKACIJE U K.O JURČIĆI
- prodaja zemljišta označenog kao k.č. 1583/19, k.o. Jurčići
- ukupna površina zemljišta: 101 m2
- početna kupoprodajna cijena zemljišta: 1.730,00 kn/m2, što za 101 m2 iznosi ukupno 174.730,00 
kuna
- poseban uvjet: dokaz o su/vlasništvu k.č. 1583/6, upisana u z.k.ul. 729, k.o. Jurčići
- nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta radi formiranja građevne čestice postojeće 
stambene građevine

3. DIO  LOKACIJE U K.O SUŠAK (N.I.)
- prodaja zemljišta označenog kao: 

PODLOKACIJA 3. 1. – dio k.č. br. 4426 k.o. Sušak (n.i.) pov. 17 m2
- početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00 kn/m2, odnosno ukupno 11.135,00 kn,

PODLOKACIJA 3. 2. – dio k.č. br. 4427 k.o. Sušak (n.i.) pov. 18 m2
- početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00 kn/m2, odnosno ukupno 11.790,00 kn

PODLOKACIJA 3.3 – dio k.č. br. 4428 k.o. Sušak (n.i.) pov. 8 m2
- početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00 kn/m2, odnosno ukupno 5.240,00 kn
- poseban uvjet za sve tri podlokacije: dokaz o suvlasništvu nekretnine u k.o. Podvežica označene 
kao k.č.br. 836/1 
- nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta radi formiranja građevnih čestica postojećih 
garažnih građevina

2. Ponuditeljima za sklapanje predugovora i ugovora u smislu točke 1. ove Odluke utvrđuju 
se:

2.1. Za lokaciju br. 1: MARIN FRANČIŠKOVIĆ, Kastav, Tometići 1C, s ponuđenom 
kupoprodajnom cijenom od 1.730,00 kn/m2, odnosno ukupno: 692.000,00 kn.

2.2. Za lokaciju br. 2: DARKO JARDAS i RAJKA KOS, Rijeka, Opatijska 1, s ponuđenom 
kupoprodajnom cijenom od 1.730,00 kn/m2, odnosno ukupno: 174.730,00 kn.

2.3. Za lokaciju br. 3, podlokaciju 1: NIKOLA MARINAC, Prizna, Marinci 9A, s ponuđenom 
kupoprodajnom cijenom od 655,00 kn/m2, odnosno ukupno: 11.135,00 kn.

2.4. Za lokaciju br. 3, podlokaciju 2: IVAN DUNDOVIĆ, Rijeka, Senjskih uskoka 5, s 
ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 655,00 kn/m2, odnosno ukupno: 11.790,00 kn.

2.5. Za lokaciju br. 3, podlokaciju 3: MAJDA CAREVIĆ, Rijeka, Braće Pavlinić 17, s 
ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 655,00 kn/m2, odnosno ukupno: 5.240,00 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 za sklapanje ugovora s ponuditeljima iz točke 2. ove odluke.

B
Na temelju članka 28. stavka 2. 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 Grada Rijeke, 13. ožujka 2018. godine, donio je sljedeću 

O D L U K U
1. Grad Rijeka će radi rekonstrukcije dijela Ulice Tonžino u Srdočima, za koju je u postupku 

ishođenje građevinske dozvole, kupiti građevinsko zemljište u k.o. Srdoči, prema prijedlogu 
geodetskog elaborata označeno kao k.č. 738/23, koje u dijelu površine od 45 m2 predstavlja 
neizgrađeno i neuređeno zemljište. 

2. Za zemljište iz točke 1. ove odluke vlasništvo Ive Simčić Mance i Ane Simčić Lončar, 
obje iz Rijeke, Martinkovac 125 - svaka u 1/8 dijela, odnosno u površini od 5,62 m2, Grad Rijeka 
će platiti kupoprodajnu cijenu u iznosu od 450,00 kn/m2, što za 1/8 dijela odnosno površinu od 
5,62 m2. Iznosi 2.529,00 kn, a za sveukupnu površinu od 11,24 m2 sveukupno 5.058,00 kn.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za provedbu ove odluke.



C
Na temelju članka 15. 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) te 
odredbi Zakona o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih 
građevina („Narodne novine“ broj 80/11) , Gradonačelnik Grada Rijeke, 13. ožujka 2018. godine, 
donio je sljedeću 

O D L U K U
1. Grad Rijeka će s HEP-Operatorom distribucijskog sustava d.o.o, Viktora Cara Emina 2, 

Rijeka, sklopiti Ugovor o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova na zemljištu 
označenom kao 

Redni broj
Gruntovna 

oznaka
Gruntovna općina Zk.ul. Površina služnosti m2

1. 669/3 Zamet 2906 30

2. 669/13 Zamet 2906 2

3. 669/11 Zamet 2906 15

4. 760/74 Zamet 2906 101

5. 760/1 Zamet 2906 120

6. 760/83 Zamet 2906 6
sve u svrhu izgradnje infrastrukturne građevine - 10(20) kV kabelskog priključka TS 

10(20)/0,4 kV HOSTI ELCON. 
2. Za osnovano pravo služnosti na zemljištu iz točke 1. ove odluke ne plaća se naknada 

sukladno odredbi članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje 
infrastrukturnih građevina („Narodne novine “ broj 80/11).

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za provedbu ove odluke. 

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

gospodarenje zemljištem o uknjiženju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke u evidenciju vlasništva 
zemljišta Grada Rijeke za česticu navedene u Tablici 1., temeljem pravnog slijeda.
Tablica 1 
Zemljište u vlasništvu Grada Rijeke unijeto u evidenciju vlasništva zemljišta 

R.br. ident.br. k.č. k.o. zona
površina 
k.č. m2

udio 
k.č.

površina 
udjela k.č. 
m2

nabavna 
vrijednost u kn

1. 512705 1466/12 ZAMET 2 107 1/1 107     85.600,00

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem da dostavi Odjelu gradske uprave za financije zapisnik o stavljanju osnovnog sredstva 
u uporabu za čestice prema Tablici 1.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije da provede knjiženje navedenih čestica u 
glavnu  knjigu imovine Grada Rijeke temeljem zapisnika 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 Grada Rijeke, 13. ožujka 2018. godine, donio je sljedeću 

O D L U K U
1. Raspisuju se javni natječaj za osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u vlasništvu 

Grada Rijeke, označenom kao k.č. 1466/12, k.o. Zamet, u površini služnosti od 60 m2.
Početna visina naknade za osnovano pravo služnosti iznosi 35,00 kn/m2 zauzete površine 

zemljišta, što za 60 m2 iznosi ukupno 2.100,00 kuna jednokratno.
Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti puta.
2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 

Grada Rijeke, za provedbu ove Odluke sukladno odredbama Odluke o građevinskom zemljištu i 
uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove odluke.

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



PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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