
Z A P I S N I K

18. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 3. travnja 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, dr.sc. Srđan ŠKUNCA, Ljiljana
BULJAN, Irena MILIČEVIĆ, Denis ŠULINA, Vlasta LINIĆ, Sanda SUŠANJ, Ivan ŠARAR, Vera 
BEGIĆ-BLEČIĆ, mr.sc. Mladen VUKELIĆ, Jasna LIKER, Verena LELAS TURAK, Željko 
JURIĆ, i Nada GUNJAČA.

Opravdano odsutne: Karla MUŠKOVIĆ i Snježana SKOČILIĆ.

Kolegiju također prisustvuju:
1. Jasna KALANJ, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
2. Elvis BUJAČIĆ, Zavod za informatičku djelatnost
3. Anamarija RONJGA, Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke
4. Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Ured Grada

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 13. do 30. ožujka 2018. godine

2. Informacija o provedbi mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke u 2017. godini

3. Prijedlog zaključka o dodjeli potpora književnom stvaralaštvu za 2018. godinu

4. A) Informacija o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o zakupu 
poslovnog prostora
B) Informacija o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o uvjetima i 
postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju domaćinstva i pokroviteljstva Grada Rijeke nad 
međunarodnim vaterpolskim natjecanjem "LEN Europa kup - Super finalni turnir 2018." koji 
se održava od 5. do 8. travnja 2018. godine

6. Informacija o provedbi manifestacije „HOMO SI TEĆ 2018“ festivala sporta i rekreacije u 
Rijeci od 7. do 22. travnja 2018. godine 

7. A) Izvješće o provedbi Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina 
pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene 
Urbanističke cjeline grada Rijeke povodom objave Sedmog javnog poziva; B) Prijedlog 
zaključka o prihvaćanju teksta Javnog poziva vlasnicima/suvlasnicima građevina na 
području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke 
rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i 
krovova u 2019. i 2020. godini

8. Informacija o provedenom Javnom natječaju za prodaju stanova i poslovnih prostora u 
vlasništvu Grada Rijeke te stanove koje koriste najmoprimci

9. Očitovanje Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta

10. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za privremeni zakup 
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke



Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 13. do 30. ožujka 2018. godine.

Točka 2.

Informacija o provedbi mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke u 2017. godini, 
obrazložila je Jasna KALANJ.

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

Prihvaća se informacija o provedbi mjera u 2017. godini iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada 
Rijeke namijenjenih zaštiti socijalno ugroženih građana Rijeke.

Točka 3.

Prijedlog zaključka o dodjeli potpora književnom stvaralaštvu za 2018. godinu, 
obrazložio je Ivan ŠARAR.

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

1. Na temelju procjene Kulturnog vijeća za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost 
Grada Rijeke u provedenom Javnom pozivu za dodjelu potpora za poticanje književnog 
stvaralaštva dodjeljuju se ukupno 4 (četiri) tromjesečne potpore po 15.000,00 kuna bruto Šuri 
Dumanić, Vjekoslavi Jurdana, Jeleni Tondini i Sebastianu Kukavici.

2. Potpore iz točke 1. ovog zaključka isplatit će se na teret pozicije 628 (konto 3237) u 
Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu, unutar Programa: Poticanja književnog stvaralaštva, 
prema nalogu pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu.

Točka 4.

A) Informacija o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o 
zakupu poslovnog prostora, B) Informacija o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu 
prijedloga odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog 
prostora, obrazložila je Denis ŠULINA.

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

A
1. Prihvaća se Informacija o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke 

o zakupu poslovnog prostora, u tekstu utvrđenom prema prijedlogu Odjela gradske uprave za 
gospodarenje imovinom, 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 15. ožujka do 15. travnja 2018. godine.

3. Nositelj provedbe savjetovanja iz točke 1. ovog zaključka je Odjel gradske uprave za 
gospodarenje imovinom.

B
1. Prihvaća se Informacija o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke 

o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, u tekstu utvrđenom 
prema prijedlogu Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

2. Internetsko savjetovanje s javnošću o tekstu Nacrta prijedloga iz točke 1. ovog zaključka 
traje 30 dana, odnosno od 15. ožujka do 15. travnja 2018. godine.

3. Nositelj provedbe savjetovanja iz točke 1. ovog zaključka je Odjel gradske uprave za 
gospodarenje imovinom.



Točka 5.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju domaćinstva i pokroviteljstva Grada Rijeke nad 
međunarodnim vaterpolskim natjecanjem "LEN Europa kup - Super finalni turnir 2018." koji 
se održava od 5. do 8. travnja 2018. godine, obrazložila je Vera BEGIĆ BLEČIĆ.

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

1. Prihvaća se domaćinstvo i pokroviteljstvo Grada Rijeke nad međunarodnim vaterpolskim 
natjecanjem „LEN Europa kup – Super finalni turnir 2018.“ u Rijeci od 5. do 8. travnja 2018. 
godine, u organizaciji Hrvatskog vaterpolskog saveza i Zajednice sportskih udruga grada Rijeke 
„Riječki sportski savez“ kao suorganizatora – tehničkog realizatora natjecanja.

2. Grad Rijeka će s kao domaćin i pokrovitelj podržati manifestaciju iz točke 1. ovog 
zaključka na sljedeći način: 

 Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu zadužuje se koordinirati sve aktivnosti 
vezane za manifestaciju, osigurati sufinanciranje manifestacije pokrićem troškova 
prijevoza sudionika i osiguranja, po izvršenom obračunu stvarno nastalih troškova, na 
teret razdjela 007, Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2018. godinu, 
Aktivnosti „Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima“, 
odobriti, bez plaćanja naknade, korištenje kompleksa „Bazeni Kantrida“ za potrebe 
održavanja treninga i utakmica iz programa manifestacije, u razdoblju od 5. do 8. 
travnja 2018. godine te zaključiti odgovarajući ugovor sa Zajednicom sportskih udruga 
grada Rijeke „Riječki sportski savez“,

 Odjel gradske uprave za komunalni sustav zadužuje se odobriti odnosno osigurati, bez 
plaćanja naknade, korištenje 20 komada ograda, unutar razdoblja od 5. do 8. travnja 
2018. godine,

 Odjel gradske uprave za kulturu zadužuje se odobriti odnosno osigurati, bez plaćanja 
naknade, prijevoz i postavljanje bine dimenzija 1m x 12m x 40cm visine i 2 bočne 
stepenice, u srijedu 04. travnja 2018. godine te demontažu i odvoz bine u ponedjeljak,
9. travnja 2018. godine.

3. Preporuča se TD Rijeka sport d.o.o. da se uključi u organizaciju manifestacije iz točke 1. 
ovog zaključka na način da, bez plaćanja naknade, osigura potrebne uvjete za održavanje treninga 
i utakmica iz programa manifestacije na kompleksu „Bazeni Kantrida“, korištenje 200 komada 
stolica, 20 komada stolova i potrebnog broja bijelih stupića sa konopom, u razdoblju od 5. do 8. 
travnja 2018. godine.

4. Preporuča se TD Rijeka plus d.o.o. da se uključi u organizaciju manifestacije iz točke 1. 
ovog zaključka na način da, bez plaćanja naknade, odobri odnosno osigura korištenje 3. etaže 
javne garaže „Bazeni Kantrida“, u razdoblju od 5. do 8. travnja 2018. godine i radnog vremena 
javne garaže.

Točka 6.

Informacija o provedbi manifestacije „HOMO SI TEĆ 2018“ festivala sporta i 
rekreacije u Rijeci od 7. do 22. travnja 2018. godine, obrazložila je Vera BEGIĆ BLEČIĆ.

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

1. Prihvaća se Informacija o provedbi manifestacije „HOMO SI TEĆ“, festivala sporta i 
rekreacije u Rijeci od 7. do 22. travnja 2018. godine i njoj pripadajući shematski grafički prikaz, u 
predloženom tekstu.

2. Manifestacija iz točke 1. ovog zaključka održati će se pod pokroviteljstvom Grada Rijeke, 
koji je ujedno i suorganizator manifestacije, u suradnji s partnerima Zajednicom sportskih udruga 
grada Rijeke „Riječki sportski savez“, medijskim pokroviteljem „Novi List“ d.d., Gradom Opatijom, 
udrugom „Ri maraton“ i agencijom „Adria events“, uz slijedeći program:

 utrka „539 skok“ (utrka trsatskim stubama), 7. travnja.2018., 
 utrka „Molo longo trk“ (utrka riječkim lukobranom), 14.travnja 2018.,
 prezentacija rada sportskih i rekreacijskih klubova odnosno udruga građanima Rijeke, od 

16. do 19. travnja.2018. i 21.travnja2018. godine,



 „Moja Rijeka“, zabavno-edukativni program za učenike osnovnih škola i djecu predškolskog 
uzrasta, od 20 do 22. travnja  2018. godine,

 „3. riječki maraton“, 22. travnja 2018. godine,
 „17. riječki polumaraton“, 22. travnja 2018. godine,
 „Štafeta 3 x 7 km“, 22. travnja 2018. godine,
 „2. desetka“ (utrka na 10 km), 22. travnja 2018. godine,
 „22.utrka „ Homo si teć“, 22. travnja 2018. godine,
 „dm Mići trk“ (utrka za klince i klinceze iz vrtića), 22. travnja 2018. godine,
 „Memorijalna utrka Milke Milinković“ (ex Hendi cup), 22. travnja 2018. godine,
 humanitarna akcija „Trčim i pomažem“.

3. Grad Rijeka kao pokrovitelj i suorganizator realizirat će program manifestacije iz točke 1. 
ovog zaključka na sljedeći način: 

3.1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav zadužuje se odobriti odnosno osigurati,
bez plaćanja naknade:

 korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "539 skok", na dan 7. travnja 2018. godine u 
vremenu od 10:00 do 15:00 sati i to plato ispred hotela Continental, plato na početku Stuba 
Petra Kružića i plato kod kapele Sv. Nikole (križanje Stuba Petra Kružića i Šetališta 
Joakima Rakovca) te trasa same utrke, Stube Petra Kružića;

 korištenje javne površine u Rijeci, Korzo (ispred šatora za prodaju majica), u razdoblju od 
16. travnja do 19. travnja 2018. godine u vremenu od 11:00 do 14:00 sati, za potrebe 
prezentacije sportskih klubova i udruga; 

 korištenje javnih površina u Rijeci, Korzo (Radio Rijeka - Gradski toranj) za edukativno 
zabavni program "Moja Rijeka" za učenike osnovnih škola, na dan 20. travnja 2018. godine 
u vremenu od 10:00 do 14:00 sati;

 korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "Homo si teć", na dan 22. travnja 2018. godine, 
koja će se odvijati po užem centru grada i to trasom:  Korzo (Robna kuća RI) – Stari Kraš –
Scarpina – desno u Ribarsku ulicu – desno u ulicu Ivana Zajca – Ulica Riva – Žabica –
Trpimirova ulica – Jadranski trg – Korzo (Radio Rijeka), očekuje se velik broj sudionika 
utrke tako da treba osigurati Korzo u cijeloj svojoj dužini;

 korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "3. riječki maraton", na dan 22. travnja 2018. 
godine, koja će se odvijati na relaciji Rijeka – Opatija – Rijeka i to trasom: Korzo (Robna 
kuća RI) – Stari Kraš – Scarpina –- desno u Ribarsku ulicu - lijevo na most u ulici Delta -
Brajdica - D404 - okret kod čvora Vežica - nazad na D404 - Brajdica - most u ulici Delta -
ulica Ivana Zajca - lijevo u ulicu Riva Boduli - desno na Riječki lukobran - okret prije zgrade 
Riječke dezinsekcije - Riječki lukobran - lijevo na parking Riva Boduli - lijevo u ulicu Riva –
Žabica (ispod podvožnjak) - Krešimirova – Kralja Zvonimira – Liburnijska ulica – Istarska 
ulica – Opatijska ulica - ulica Ivana Matetića Ronjgova – ulica Rikarda Katalinić Jeretova –
ulica Maršala Tita - okret na Slatini, te povratak: ulica Maršala Tita - ulica Andrije Štangera 
– ulica Črnikovica - ulica Ivana Matetića Ronjgova - Opatijska ulica – Istarska ulica –
Liburnijska ulica – Kralja Zvonimira – desno u ulicu Milutina Barača – okret i povratak 
ulicom Milutina Barača – desno u Krešimirovu ulicu – Žabica (ispod podvožnjaka) –
Adamićeva ulica – desno u ulicu Ignacia Henckea – parking Riva Boduli – desno na Riječki 
lukobran – okret prije zgrade Riječke dezinsekcije – Riječki lukobran – lijevo u ulicu Riva 
Boduli – ravno u ulicu Ignacia Henckea – desno u Adamićevu ulicu – lijevo na Jelačićev trg 
– ulica Ante Starčevića (desno na Korzo) – Korzo (Robna kuća RI);

 korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "17. riječki polumaraton", na dan 22. travnja 
2018. godine, koja će se odvijati na relaciji Korzo – Liburnijska ulica – Korzo i to trasom: 
Korzo (Robna kuća RI) – Stari Kraš – Scarpina - desno u Ribarsku ulicu - lijevo na most u 
ulici Delta - Brajdica - D404 - okret kod čvora Vežica - nazad na D404 - Brajdica - most u 
ulici Delta - ulica Ivana Zajca - lijevo u ulicu Riva Boduli - desno na Riječki lukobran - okret 
prije zgrade Riječke dezinsekcije - Riječki lukobran - lijevo na parking Riva Boduli - lijevo u 
ulicu Riva – Žabica (lijevo pored podvožnjaka) - Krešimirova – ulica Kralja Zvonimira –
Liburnijska ulica - okret iznad stadiona Kantrida te povratak - Kralja Zvonimira - Krešimirova 
- Žabica (lijevo pored podvožnjaka) - Adamićeva ulica - Scarpina –  lijevo na Jelačićev trg –
Ante Starčevića (desno na Korzo) – Korzo (Robna kuća RI);

 korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "2. desetka", na dan 22. travnja 2018. godine, 
koja će se odvijati na relaciji Korzo – D404 – Ulica Riva i to trasom: Korzo (Robna kuća RI) 
– Stari Kraš – Scarpina - desno u Ribarsku ulicu - lijevo na most u ulici Delta - Brajdica -
D404 - okret kod čvora Vežica - nazad na D404 - Brajdica - most u ulici Delta - ulica Ivana 



Zajca - lijevo u ulicu Riva Boduli - desno na Riječki lukobran - okret prije zgrade Riječke 
dezinsekcije - Riječki lukobran - lijevo na parking Riva Boduli - ravno u ulicu Ignacia 
Henckea – ravno kroz Bazarigov prolaz – lijevo na Korzo (Robna kuća Ri);

 korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "dm mići trk" i "Hendi cup", na dan 22. travnja 
2018. godine, koja će se odvijati na relaciji Korzo (Robna kuća RI) – Stari Kraš - desno 
Scarpina – Adamićeva ulica - lijevo u ulicu Ignacija Henckea – desno u ulicu Riva – lijevo 
na Gat Karoline Riječke (pješački prijelaz);

 korištenje javne površine u Rijeci, dana 20., 21. i 22. travnja 2018. godine, između Robne 
kuće RI i pošte, za potrebe pozornice, te ispred Robne kuće Korzo za potrebe gledališta;

 korištenje javne površine u Rijeci, na dan 22. travnja 2018. godine, na Trgu 111. brigade 
HV za potrebe postavljanja edukativnog prometnog poligona za djecu predškolce, smještaj 
šatora za voće, DJ-a, presvlačenje sudionika utrke, smještaj sponzorskih automobila te 
šatora za sponzore i partnere projekta;

 korištenje javne površine u Rijeci, Trg 128. brigade HV, za smještaj šatora (6x4 m) i 
kontejnera (6x2,5 m) za prodaju majica u razdoblju od 3. travnja do 21. travnja 2018. 
godine,(22. travnja 2018. godine šatore se premješta na južni dio Trga RH a kontejner 
ostaje na Trgu 128. brigade HV);

 korištenje javne površine u Rijeci, na južnoj strani Trga 128. brigade HV za smještaj
ekološkog WC-a na dan utrke 22. travnja 2018. godine;

 korištenje javne površine u Rijeci, na dan 22. travnja 2018. godine, na Korzu ispred Robne 
kuće RI, za montažu reklamnog luka "Start – Cilj", stolova za mjerenje vremena, mjesta za 
smještaj kombija, te stola za okrjepu trkača; 

 korištenje javne površine u Rijeci, na dan 22. travnja 2018. godine, na Korzu ispred zgrade 
Radio Rijeke, za montažu reklamnog luka "Cilj";

 korištenje javne površine u Rijeci, na dan 22. travnja 2018. godine, na Korzu za montažu 
sponzorskih lukova;

 korištenje javne površine u Rijeci, na Korzu ispred šatora za prodaju majica, za smještaj 
sponzorskog automobila u razdoblju od 3. travnja do 21. travnja 2018. godine (22. travnja 
2018. godine automobil se premješta na južni dio Trga HV); 

 korištenje javne površine u Rijeci, na autobusnoj stanici u Adamićevoj ulici (ispred
ugostiteljskog objekta „As“) za smještaj kola hitne pomoći na dan utrke 22. travnja 2018. 
godine;

 korištenje javne površine u Rijeci, na dan 22. travnja 2018. godine, na D404 između 2 
tunela (700 m prije čvora Vežica) za smještaj glazbenog benda;

 korištenje javne površine u Rijeci, na dan 22. travnja 2018. godine, u Zvonimirovoj ulici (iza 
Ina benzinske pumpe iz smjera Grada) za smještaj glazbenog benda;

 korištenje javne površine u Rijeci, na dan 22. travnja 2018. godine, u ulici Matije Gupca 
ispred Gradske knjižnice Rijeka za smještaj glazbenog benda;

 korištenje javne površine u Rijeci, na dan 22. travnja 2018. godine, u Liburnijskoj ulici iznad 
stadiona Kantrida za smještaj glazbenog benda;

 uklanjanje stolova i stolica na terasama ugostiteljskih objekata koji se nalaze na trasi utrka i 
to samo u dijelu između kandelabara, u vremenu od 08,00 sati do 17,00 sati, na dan utrke 
22. travnja 2018. godine;

 uklanjanje stolova i stolica u potpunosti na terasama ugostiteljskih objekata na Trgu 128. 
brigade HV, u vremenu od 7:00 sati do 12:00 sati, na dan utrke 22. travnja 2018. godine 
zbog okupljanja velikog broja građana sudionika utrka, "Homo si teć", "dm mići trk" i "Utrke 
Milke Milinković"; 

 uklanjanje stolova i stolica na terasi ugostiteljskog objekta na jugoistočnom dijelu Trga RH, 
u vremenu od 7:00 sati do 15:00 sati, na dan utrke 22. travnja 2018. godine za potrebe 
postavljanja šatora za prodaju majica (2 kom. 6x3 m) te za smještaj sponzorskih 
automobila;

 uklanjanje stolova i stolica u potpunosti na terasi ugostiteljskog objekta koji se nalazi na 
Trgu 111. brigade HV, u vremenu od 07:00 do 18:00 sati na dan utrke 22. travnja 2018. 
godine za potrebe postavljanja edukativnog prometnog poligona za djecu predškolce, 
smještaj šatora za voće, DJ-a, presvlačenje sudionika utrke, smještaj sponzorskih 
automobila te šatora za sponzore i partnere projekta;



 korištenje štandova (20 kom.) za smještaj gradskih udruga na Gatu Karoline Riječke na dan 
21. travnja 2018. godine u vremenu od 8:00 do 16:00 sati. U 16:00 sati istoga dana, po 
završetku manifestacije, štandove je potrebno otpremiti;

 korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za organizaciju utrke "539 
skok" na platou ispred hotela Continental na dan 7. travnja 2018. godine u vremenu od 
7:00 do 15:00 h;

 korištenje trofaznog priključka električne energije jačine  63A (industrijski priključak 63A 5P) 
za pozornicu ispred Robne kuće RI u četvrtak 19. travnja do ponedjeljka 23. travnja 2018. 
godine u 20:00 sati; 

 korištenje trofaznog priključka električne energije jačine 3x32A (industrijski priključak 32A 
5P) za pozornicu na Gatu Karoline Riječke u petak 20. travnja 2018. godine popodne u 
16:00 sati;

 korištenje i razvod električne energije (12 kom. jačine 16A, šuko) na Gatu Karoline Riječke, 
kod zgrade Karoline Riječke te na sjeverozapadnom dijelu gata, za potrebe prodajno 
promotivnog sajma sportske opreme (EXPO) u petak 20. travnja 2018. godine navečer u 
19:00 sati; 

 korištenje priključka električne energije (6 kom. jačine 16A, šuko) na Trgu 111. brigade HV i 
to za potrebe sponzorskih i šatora maratonaca na dan utrke 22. travnja 2018. godine u 
06:00 sati;

 korištenje priključka električne energije (1 kom. jačine 16A) za napuhavanje luka na Korzu 
ispred Robne kuće RI, na dan utrke 22. travnja 2018. godine u 06:00 sati;

 korištenje priključka električne energije (1 kom. jačine 16A) za napuhavanje luka na Korzu 
ispred Radio Rijeke, na dan utrke 22. travnja 2018. godine u 06:00 sati;

 korištenje priključka električne energije (4 kom. jačine 16A, šuko) za napuhavanje 
sponzorskih lukova na Korzu od Robne kuće Ri do Stari Kraš, na dan utrke 22. travnja 
2018. godine u 06:00 sati;

 korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za razglas pokraj šatora 
za prodaju majica na Korzu, Trg 128. brigade HV, u terminu od 3.  do 21. travnja 2018. 
godine;

 korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe šatora za 
prodaju majica na Trgu Republike Hrvatske, na dan utrke 22. travnja 2018. godine u 06:00 
sati;

 korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa 
glazbenog benda na D404 između 2 tunela (700 m prije čvora Vežica), na dan utrke 22. 
travnja 2018. godine u 07:00 sati;

 korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa 
glazbenog benda u Zvonimirovoj ulici (iza Ina benzinske pumpe iz smjera Grada), na dan 
utrke 22. travnja 2018. godine u 07:00 sati;

 korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa 
glazbenog benda u ulici Matije Gupca ispred Gradske knjižnice Rijeka, na dan utrke 22. 
travnja 2018. godine u 07:00 sati;

 korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa 
glazbenog benda u Liburnijskoj ulici iznad stadiona Kantrida, na dan utrke 22. travnja 2018. 
godine u 07:00 sati;

 korištenje auto košare na Korzu na dan utrke 22. travnja 2018. godine od 9:30 sati za 
potrebe snimanja video materijala;

 korištenje ograda u količini neophodnoj za osiguranje terena (cca. 120 kom.) na Korzu 
(zagrada Radio Rijeke - Gradski toranj) zbog održavanja edukativno zabavnog programa 
"Moja Rijeka" za učenike osnovnih škola na dan 20. travnja 2018. godine;

 korištenje ograda u količini neophodnoj za osiguranje terena (cca. 120 kom.) na Gatu 
Karoline Riječke za prezentaciju sportskih i rekreativnih udruga na dan 21. travnja 2018. 
godine;

 korištenje ograda u količini neophodnoj za osiguranje trase utrke (350 - 400 kom.) na dan 
22. travnja 2018. godine u 05:00 sati;

 uklanjanje klupica (2 kom.) na Jelačićevom trgu, dan ranije u subotu, 21. travnja 2018. 
godine;

 uklanjanje žardinjera u Bazarigovom prolazu, dan ranije u subotu, 21. travnja 2018. godine; 



 uklanjanje kandelabra (1 kom.) na Korzu ispred Poštanskog prolaza dana 19. travnja 2018. 
godine do 15:00 sati;

 dozvola za ulaz na parking ispred Hotela Bonavia u razdoblju od 3. travnja do 22. travnja 
2017. godine, za potrebe dostave majica i potrebnih rekvizita;

 dozvola za ulazak i kretanje vozilom po Korzu, cca. 5 vozila, u razdoblju od 3. travnja do 22. 
travnja 2018. godine;

 dozvola za ulaz na parking ispred Hotela Bonavia u razdoblju od 16. travnja do 20. travnja 
2018. godine, za potrebe dostave rekvizita za prezentaciju sportskih i rekreativnih klubova i 
udruga.
3.2. Odjel gradske uprave za kulturu zadužuje se odobriti odnosno osigurati, bez plaćanja 

naknade, dana 19., 20. i 22. travnja 2018. godine, slijedeće:
 na Gatu Karoline Riječke korištenje pozornice (dimenzija 8,0 x 8,0 m, s pristupnim 

stepenicama), uključujući montažu u petak navečer, 20. travnja 2018. godine, te 
demontažu iste dana 22. travnja 2018. godine, po završetku manifestacije;

 na javnoj površini između Robne kuće RI i pošte, odnosno u Poštanskom prolazu korištenje 
pozornice (dimenzija 8,0 x 6,0 m, s pristupnim stepenicama), uključujući montažu u 
četvrtak navečer 19. travnja 2018. godine, te demontažu iste dana 22. travnja 2018. 
godine, po završetku manifestacije;

 na prostoru ispred Robne kuće Korzo korištenje tribina (cca 200 sjedećih mjesta),
uključujući montažu u četvrtak navečer 19. travnja 2018. godine, te demontažu iste dana 
22. travnja 2018. godine, po završetku manifestacije.
3.3. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu zadužuje se, kao koordinator svih 

organizacijskih aktivnosti manifestacije, osigurati kompletnu tehničku i logističku podršku za 
realizaciju iste, te Zajednici sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“, na ime 
sufinanciranja manifestacije „Homo si teć“, doznačiti iznos od 60.000,00 kuna, osiguran u 
Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu, unutar razdjela 007 – Odjel gradske uprave za sport i 
tehničku kulturu, Programa „Javne potrebe u sportu“, Aktivnosti „Organiziranje i sudjelovanje na 
značajnim međunarodnim natjecanjima“, pozicija PR00799, konto 3811 „tekuće donacije u novcu“, 
uz zaključenje odgovarajućeg Ugovora.

3.4. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb zadužuje se odobriti odnosno
osigurati kola hitne pomoći (2 kom) te dežurnu liječničku ekipu.

4. TD "Rijeka promet“ d.o.o. preporuča se uključiti u organizaciju manifestacije, na način 
da:

 osigura postavljanje rampe za invalide kod tzv. Starog Kraša, u skladu s uputama 
organizatora,

 osigura i koordinira postavljanje potrebne prometne signalizacije i prometne opreme na
trasama utrka, na dan utrke, 22. travnja 2018. godine, u skladu s uputama organizatora,

 osigura uklanjanje stupića i betonskih gljiva koji predstavljaju prepreku za realizaciju utrke i 
za prilaz vozila za potrebe dostave majica i potrebitih rekvizita te sponzorskih vozila, u 
skladu s uputama organizatora.
5. TD „Rijeka plus“ d.o.o. preporuča uključiti u organizaciju manifestacije, na način da:

 osigura korištenje pauk-službe na dan utrke, 22. travnja 2018. godine, 
 osigura uklanjanje vozila s parkirnih mjesta na parkiralištu ispred Gata Karoline Riječke,

ujutro dana 20. travnja 2018. godine te na Trgu 128. brigade HV, ujutro dana 22. travnja 
2018. godine, u skladu s uputama organizatora.
6. KD Autotrolej d.o.o. preporuča se uključiti u organizaciju manifestacije na način da: -

omogući dana 22. travnja 2018. godine, svim korisnicima javnog prijevoza obučenim u 
službenu majicu manifestacije „Homo si teć“ besplatan prijevoz autobusima na svim 
gradskim i prigradskim linijama
- osigura 1 zglobni autobus („tzv. „harmoniku“) dana 22. travnja 2018. godine za sve 

sudionike utrke „Štafeta 3x7 km“, u skladu s uputama organizatora
7. KD "Čistoća" d.o.o. preporuča se uključiti u organizaciju manifestacije, na način da

da osigura čišćenje grada prije početka utrka dana 22. travnja 2018. godine, do 08,00 sati ujutro, 
kao i po završetku utrka.

Točka 7.

A) Izvješće o provedbi Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina 
pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene 
Urbanističke  cjeline grada Rijeke povodom objave Sedmog javnog poziva; B) Prijedlog 



zaključka o prihvaćanju teksta Javnog poziva vlasnicima/suvlasnicima građevina na 
području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke 
rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i 
krovova u 2019. i 2020. godini, obrazložio je Ivan ŠARAR.

Gradonačelnik je donio sljedeći

z a k l j u č a k

A
Prihvaća se Izviješće o provedbi Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina 

pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke 
cjeline grada Rijeke povodom objave Sedmog Javnog poziva.

B
Prihvaća se prijedlog za raspisivanje Javnog poziva vlasnicima/suvlasnicima građevina na 

području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente 
namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2019. i 
2020. godini, u tekstu kako slijedi: 

J A V N I   P O Z I V
vlasnicima / suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada 

Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja
Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2019. i 2020. godini

1. Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih 
dobara. Radi korištenja tih sredstava, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Pravilnik o 
korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja 
i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke  i Pravilnik o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje 
Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene 
Urbanističke cjeline grada Rijeke (u daljnjem tekstu:Pravilnik).

2. Javni poziv upućen je fizičkim i pravnim osobama – vlasnicima / suvlasnicima građevina 
koje su:
(a) pojedinačno registrirane kao kulturno dobro,
(b)koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke određene 
Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 23. ožujka 2006. 
godine (KLASA: UP-I°-612-08/06-06/0162, URBROJ: 532-04-01-1/4-06-2). 

3. Iz sredstava spomeničke rente na građevinama iz točke 2. ovoga Javnog poziva 
sufinancirat će se troškovi izvođenja radova sanacije i obnove:
a) u 50 % iznosu za građevinu smještenu unutar A-zone (zone prioriteta) ili građevinu koja 

je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro,
b) u 40 % iznosu za građevinu smještenu unutar B zone ili C-zone.

4. Program sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke 
cjeline grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Program) koji podnositelj prijave predlaže mora biti 
cjelovit te obuhvaćati sanaciju i obnovu najmanje svih uličnih pročelja te krova građevine.

5. Prijavu za sufinanciranje Programa ne može podnijeti vlasnik / suvlasnik građevine koji u 
građevini obavlja poslovnu djelatnost, a koji ima evidentirana dugovanja prema Gradu 
Rijeci s osnova spomeničke rente.

6. Vlasnik / suvlasnik građevina iz točke 2. ovog Javnog poziva prijavu za sufinanciranje 
Programa podnosi Gradu Rijeci u elektroničkom obliku, popunjavanjem obrasca prijave koji 
se nalazi na web stranici Grada Rijeke www. rijeka.hr. Primjerak obrasca prijavnice može 
se dobiti u Informativnom centru Grada Rijeke - Ri info, Korzo 18b, gdje se može izvršiti i 
on-line prijava.
Prijavu popunjenu on-line podnositelj treba dostaviti ispisanu, sa svom potrebnom
dokumentacijom određenom u obrascu prijave, na adresu: Grad Rijeka, 51000 Rijeka, Titov 
trg 3 (središnja pisarnica Grada Rijeke).

7. Nakon isteka roka za podnošenje prijava Odjel gradske uprave za kulturu, Direkcija za 
zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, dostavlja prijave Povjerenstvu za obradu prijava. 
Nepravovremene prijave kao i prijave koje nisu podnesene u skladu s odredbama ovoga
Javnog poziva i Pravilnika, neće se uzeti u razmatranje. 



8. Povjerenstvo za obradu prijava stručno vrednuje podnesene prijave, vrši bodovanje po 
zaprimljenim prijavama te utvrđuje prijedlog Liste prioriteta.

9. Nakon utvrđenog prijedloga Liste prioriteta, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara 
prema redoslijedu na prijedlogu Liste prioriteta poziva podnositelje prijava radi sklapanja 
predugovora o sufinanciranju programa. 

10. Na osnovi sklopljenih predugovora konačni redoslijed Programa i Listu prioriteta utvrđuje 
Gradonačelnik najkasnije do 30. studenog 2018. godine, a broj Programa koji se 
sufinancira ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima Grada Rijeke.

11. Podnositelj prijave koji je uvršten na Listu prioriteta će, nakon provedbe postupka nabave 
izvođača radova sanacije i obnove građevine, s Gradom sklopiti ugovor o sufinanciranju 
Programa.
Podnositelj prijave koji je sukladno propisima kojima se uređuje javna nabava obvezan 
provoditi postupak javne nabave radova, dužan je postupak nabave u svezi s provedbom 
Programa provoditi sukladno tim propisima, a ako prema propisima kojima se uređuje javna 
nabava nije obvezan provoditi postupak javne nabave radova, dužan je Odjelu gradske 
uprave za kulturu, Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, dostaviti dokaz da je 
ponudu s najnižom cijenom odabrao na temelju najmanje tri prikupljene ponude.
U postupku odabira najpovoljnije ponude za izvođenje radova na građevini u kojoj je Grad 
Rijeka suvlasnik, podnositelj prijave dužan je osigurati sudjelovanje predstavnika Grada 
Rijeke, Odjela Gradske uprave za gospodarenje imovinom.

12. Svi poslovi s provedbom Programa moraju biti izvedeni sukladno odredbama Zakona i 
drugih propisa kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

a) Ako su na građevini ranije bili izvedeni radovi suprotno propisima kojima se uređuje zaštita i 
očuvanje kulturnih dobara, podnositelj prijave dužan je o svom trošku, u okviru izvršenja 
Programa, izvesti sve potrebne radove na građevini u cilju njezina dovođenja u prvobitno 
stanje sukladno posebnim uvjetima utvrđenim od strane Konzervatorskog odjela u Rijeci.

b) Grad Rijeka je nadležan za sufinanciranje radova zgrada s kojima je Zaključen Ugovor o
sufinanciranju programa sanacije i obnove pročelja za 2019. i 2020. godinu

c) U nadležnosti zgrade, odnosno ovlaštenog predstavnika i upravitelja zgrade su:
 koordinacija između suvlasnika, pozivanje na sastanke, te transparentno 

informiranje svih suvlasnika o stanju i dinamici izvođenja radova,
 transparentno informiranje o financijskom stanju tijekom izvođenja radova koje 

uključuje informaciju o dijelu koji je sufinanciran od strane Grada Rijeke, kao i o 
dijelu koji sufinanciraju suvlasnici (iz kredita ili sl.),

 pozivanje na sastanke određuje sam ovlašteni predstavnik, a najmanje jednom 
mjesečno, po potrebi i češće,

 nadležnosti u svezi izvođenja radova, u smislu koordinacije između suvlasnika, 
izvođača radova, nadzornog inženjera.

13. Sufinanciranje Programa obavlja se  temeljem zahtjeva Korisnika za isplatu sredstava koji 
sadrži: ovjerenu privremenu ili okončanu situaciju, izvješće nadzornog inženjera o 
izvedenim radovima, potvrdu Konzervatorskog odjela u Rijeci da su radovi izvedeni pod 
nadzorom Konzervatorskog odjela i u skladu s potvrdom glavnog projekta  te  dokaz o 
uplati iznosa suvlasničkog udjela izvođaču radova.  

14. Korisnik je dužan izvršiti Program u razdoblju važenja Liste prioriteta, odnosno, do kraja 
2018. godine.
U slučaju neizvršenja obveza Korisnika utvrđenih odredbama Pravilnika i Ugovora o    

sufinanciranju, Korisnik će biti brisan sa Liste prioriteta.
Korisnik koji je brisan sa Liste prioriteta dužan je Gradu vratiti primljena sredstva zajedno

sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, koja počinje teći od dana kada je Grad korisniku 
doznačio sredstva.
15. Podnositelj prijave dužan je priložiti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

a) punomoć vlasnika/svih suvlasnika zgrade za zastupanje osobi koja je podnositelj prijave, a 
minimalno punomoć natpolovične većine suvlasnika sukladno udjelima u vlasništvu 
predmetne građevine i presliku Međuvlasničkog ugovora (vidjeti obrazac punomoći u 
prilogu prijavnice),

b) izjavu vlasnika/svih suvlasnika (natpolovičnu) nad predmetnom građevinom da su suglasni 
s provedbom predloženog Programa sanacije i obnove i da će sve druge troškove koji se 
ne financiraju iz sredstava za sufinanciranje Programa snositi iz vlastitih sredstava ili iz 
sredstava osiguranih iz drugih izvora



c) zemljišno-knjižni izvadak ili izvadak iz knjige položenih ugovora za cijelu zgradu, (ishodi se 
u Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci, Rijeka, Zadarska 3),

d) ako podnositelj prijave prijavljuje Program koji nije cjelovit, odnosno obuhvaća sanaciju i 
obnovu samo pročelja ili krova, uz prijavu dužan je podnijeti valjane dokaze o opravdanosti 
djelomične sanacije i obnove građevine sukladno pravilima arhitektonske i građevinske 
struke, 

e) glavni projekt sanacije i obnove s troškovnikom  ovjeren potvrdom Konzervatorskog odjela, 
i  izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji i drugim zakonima, pravilnicima i propisima kojima 
se reguliraju poslovi graditeljstva, a od strane projektanta s ovlaštenjem Ministarstva kulture 
Republike Hrvatske za izradu projektne dokumentacije na kulturnom dobru,

f) ukoliko su radovi sanacije i obnove pročelja i krova dio rekonstrukcije zgrade potrebna je 
građevinska dozvola na  postojeću dokumentaciju izdana od strane Odjela gradske uprave 
za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje (ishodi se u Odjelu gradske 
uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, Rijeka, Trpimirova 2),

g) jednu ponudu za izvođenje radova pribavljena od izvođača ovlaštenog od strane 
Ministarstva kulture Republike Hrvatske za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih 
dobara (popis pravnih i fizičkih osoba koje posjeduju navedena dopuštenja može se dobiti u 
Ministarstvu kulture Upravi za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Rijeci, 
Rijeka, Užarska 26 ili na internet stranicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske). 

h) izvadak iz katastarskog plana građevine, popis katastarskih čestica s posjednicima kao i 
dokaz o identifikaciji zemljišnoknjižne i katastarske čestice za cijelu zgradu, (ishodi se u 
Državnoj geodetskoj upravi, Područni ured za katastar Rijeka, Odjel za katastar nekretnina, 
Rijeka, Riva 10),

i) fotodokumentaciju građevine u papirnatom i u digitalnom obliku
16. Prijave se podnose od objave poziva do 29. lipnja 2018. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu podnesene u skladu s 
odredbama ovoga Javnog poziva neće se uzeti u razmatranje. 
Podrobnije informacije mogu se dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Gradu Rijeci, 
Odjelu gradske uprave za kulturu, Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, Korzo 16
ili na tel. 209-555 i 209-554.

Točka 8.

Informacija o provedenom Javnom natječaju za prodaju stanova i poslovnih prostora 
u vlasništvu Grada Rijeke te stanove koje koriste najmoprimci, 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 11. ožujka 2018. 
godine za prodaju stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke te stanova koje koriste 
najmoprimci.

2. Utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji temeljem provedenog Javnog natječaja iz točke 1. 
ovog zaključka, a kako slijedi:

2.1. Stan broj 2 u Rijeci, Vukovarska 14, ukupne površine 41,58 m², u prizemlju stambene 
zgrade koja je izgrađena na k.č. br. 1746, k.o. Rijeka i upisana u z.k.ul. br. 1869 iste k.o. 

Najpovoljniji ponuditelj je Stanislava Laginja sa cijenom od 1.010,10 EURr/m², odnosno
ukupno 42.000,00 EUR, u kunskoj protuvrijednosti, s jednokratnom isplatom.

2.2. Stan broj 6 u Rijeci, Jelićeva 5, ukupne površine 36,09 m², na prvom katu stambene 
zgrade koja je izgrađena na k.č. br. 6/24, k.o. Kozala i upisana u z.k.ul. br. 5629 iste k.o. 

Najpovoljniji ponuditelj je Rajka Perša sa cijenom od 7.348,38 kn/m², odnosno ukupno 
265.202,91 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.

Točka 9.

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

Gradonačelnik je donio sljedeći



z a k l j u č a k

I
1. Grad Rijeka kao vlasnik zemljišta

- gr.č. broj 1662 upisana u z.k.ul. 1810 k.o. Rijeka (upisana u imovinu Grada Rijeke –
inventarni broj 517219) – što odgovara dijelu k.č. broj 5008 k.o. Zamet      
- gr.č. broj 1663 upisana u z.k.ul. 1811 k.o. Rijeka (upisana u imovinu Grada Rijeke –
inventarni broj 518427) – što odgovara dijelu k.č. broj 5008 k.o. Zamet      
- gr.č. broj 1688 upisana u z.k.ul. PI k.o. Rijeka – što odgovara dijelu k.č. broj 5008 k.o. 
Zamet      
na zahtjev DUŠKA MILOVANOVIĆA iz Rijeke, Podmurvice 46, suglasan je s 
prijedlogom formiranja građevne čestice za izgradnju obiteljske kuće na dijelovima k.č. 
5012/2 i 5008 k.o. Zamet, sukladno Idejnom projektu broj 18-04-IP izrađen od Studio 
MAPA d.o.o. Rijeka / projektant Maja Stanić d.i.a., sukladno grafičkom prilogu.

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

- gr.č. broj 1011/1 upisana u z.k.ul. 2893 k.o. Drenova (upisana u imovinu Grada Rijeke 
– inventarni broj 502415) – što odgovara dijelu k.č. broj 3005/2 k.o. Drenova      
na zahtjev JOSE MIOČIĆA iz Rijeke, Kampanja 4, suglasan je s prijedlogom formiranja 
građevne čestice završene manje zahtjevne stambene zgrade na dijelu k.č. broj 3005/2 
k.o. Drenova, koja je ozakonjena Rješenjem o izvedenom stanju KLASA: UP/I-361-
03/13-03/2573/KN od 03. rujna 2014. godine, sukladno grafičkom prilogu.

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

- gr.č. broj 449/26 upisana u z.k.ul. 4214 k.o. Srdoči – što odgovara dijelu k.č. broj 660 
k.o. Srdoči       
na zahtjev Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem /za LINDU TOMIĆ iz Rijeke, Markovići 23/, suglasan je s prijedlogom 
formiranja građevne čestice postojeće građevine na dijelovima k.č. broj 660 i 661 k.o. 
Srdoči, sukladno grafičkom prilogu.

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

- gr.č. broj 1574/56 upisana u z.k.ul. 4187 k.o. Plase (upisana u imovinu Grada Rijeke –
inventarni broj 503585) – što odgovara k.č. broj 571/43 i na dijelu k.č. broj 571/29 k.o. 
Stari Grad     
- gr.č. broj 1574/9 upisana u z.k.ul. 4187 k.o. Plase (upisana u imovinu Grada Rijeke –
inventarni broj 503579) – što odgovara dijelu k.č. broj 571/7 k.o. Stari Grad     
na zahtjev ŽELJOMIRA VUKUŠIĆA iz Rijeke, Antuna Mihića 22A, suglasan je s 
prijedlogom formiranja građevne čestice manje zahtjevne zgrade na k.č. broj 571/6, 
571/44, 571/43 i na dijelovima k.č. broj 571/29 i 571/3 k.o. Stari Grad, koja je 
ozakonjena Rješenjem o izvedenom stanju KLASA: UP/I-361-03/13-03/3591/JM od 22. 
svibnja 2015., sukladno grafičkom prilogu.

Ova suglasnost vrijedi dvije godine od dana izdavanja.
5. 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.

II
1. Grad Rijeka kao vlasnik zemljišta

- gr.č. broj 1565/3 upisana u z.k.ul. 930 k.o. Zamet (upisana u imovinu Grada Rijeke –
inventarni broj 512562) – što odgovara dijelu k.č. broj 4131/1 k.o. Zamet,  
- gr.č. broj 1575/5 upisana u z.k.ul. 1118 k.o. Zamet – što odgovara dijelovima k.č. broj 4131/1 i 
4063/15 k.o. Zamet, te  
Grad Rijeka kao suvlasnik zemljišta
- gr.č. broj 1572/5 upisana u z.k.ul. 950 k.o. Zamet (upisana u imovinu Grada Rijeke –
inventarni broj ) – što odgovara dijelu k.č. broj 4131/1 k.o. Zamet  
na zahtjev RIO PROJEKTI d.o.o. Zagreb, Matije Divkovića 17 zastupani po Odvjetnici Ani 
Klarić Rajnović iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 274, suglasan je s prijedlogom formiranja 
građevne čestice planirane građevine – trgovačko stambenog centra - TSC RIO RIJEKA na 



dijelovima k.č. broj 4167, 4132, 4131/1, 4126/3, 4126/1 i 4126/2 k.o. Zamet, sukladno Idejnom 
projektu izrađenom od ROŽIĆ ARHITEKTI d.o.o. Rijeka i STUDIO RUBING d.o.o. Zagreb / 
elaborat broj 1318/IP / projektanti arhitektonskog projekta Igor Rožić d.i.a. i Damir Rubeša 
d.i.a., te sukladno grafičkom prilogu.

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

- gr.č. broj 1530/48 upisana u z.k.ul. 5951 k.o. Zamet – što odgovara dijelu k.č. broj 4063/15 
k.o. Zamet  
- gr.č. broj 1565/3 upisana u z.k.ul. 930 k.o. Zamet (upisana u imovinu Grada Rijeke –
inventarni broj 512562) – što odgovara dijelu k.č. broj 4131/1 k.o. Zamet  
- gr.č. broj 1565/4 upisana u z.k.ul. 930 k.o. Zamet (upisana u imovinu Grada Rijeke –
inventarni broj 519068) – što odgovara dijelu k.č. broj 4131/3 k.o. Zamet  
- gr.č. broj 1566/1 upisana u z.k.ul. 930 k.o. Zamet (upisana u imovinu Grada Rijeke –
inventarni broj 512557) – što odgovara dijelu k.č. broj 4150/1 k.o. Zamet  
- gr.č. broj 1567/5 upisana u z.k.ul. 930 k.o. Zamet (upisana u imovinu Grada Rijeke –
inventarni broj 512559) – što odgovara dijelu k.č. broj 4150/2 k.o. Zamet  
- gr.č. broj 1567/6 upisana u z.k.ul. 930 k.o. Zamet (upisana u imovinu Grada Rijeke –
inventarni broj 512560) – što odgovara dijelu k.č. broj 4150/1 k.o. Zamet  
- gr.č. broj 1567/7 upisana u z.k.ul. 5951 k.o. Zamet (upisana u imovinu Grada Rijeke –
inventarni broj 513382) – što odgovara dijelu k.č. broj 4063/15 k.o. Zamet  
- gr.č. broj 1535/15 upisana u z.k.ul. 2777 k.o. Zamet – što odgovara dijelu k.č. broj 4063/15 
k.o. Zamet  
- gr.č. broj 1565/1 upisana u z.k.ul. 5951 k.o. Zamet (upisana u imovinu Grada Rijeke –
inventarni broj 513381) – što odgovara dijelovima k.č. broj 4063/15 i 4131/3 k.o. Zamet  
- gr.č. broj 1530/46 upisana u z.k.ul. 5951 k.o. Zamet (upisana u imovinu Grada Rijeke –
inventarni broj 513378) – što odgovara dijelu k.č. broj 4063/15 k.o. Zamet  
- gr.č. broj 1567/1 upisana u z.k.ul. 5951 k.o. Zamet (upisana u imovinu Grada Rijeke –
inventarni broj 513379) – što odgovara dijelovima k.č. broj 4063/15 i 4150/2 k.o. Zamet  
- gr.č. broj 1571/4 upisana u z.k.ul. 5951 k.o. Zamet (upisana u imovinu Grada Rijeke –
inventarni broj 513386) – što odgovara dijelovima k.č. broj 4063/15 i 4131/3 k.o. Zamet  
- gr.č. broj 1572/4 upisana u z.k.ul. 5951 k.o. Zamet (upisana u imovinu Grada Rijeke –
inventarni broj 513383) – što odgovara dijelovima k.č. broj 4063/15 i 4131/3 k.o. Zamet  
- gr.č. broj 1575/4 upisana u z.k.ul. 5951 k.o. Zamet (upisana u imovinu Grada Rijeke –
inventarni broj 505890) – što odgovara dijelu k.č. broj 4063/15 k.o. Zamet  
- gr.č. broj 1563/1 upisana u z.k.ul. 2272 k.o. Zamet – što odgovara dijelu k.č. broj 4063/15 k.o. 
Zamet, 
Grad Rijeka kao suvlasnik zemljišta
- gr.č. broj 1572/1 upisana u z.k.ul. 6217 k.o. Zamet – što odgovara dijelovima k.č. broj 4131/2, 
4128/1 i 4131/3 k.o. Zamet  
- gr.č. broj 1572/5 upisana u z.k.ul. 950 k.o. Zamet – što odgovara dijelu k.č. broj 4131/1 k.o. 
Zamet  
- gr.č. broj 1575/2 upisana u z.k.ul. 6224 k.o. Zamet – što odgovara dijelu k.č. broj 4128/1 k.o. 
Zamet, te   
Grad Rijeka kao vlasnik ceste – Labinske ulica
- gr.č. broj 1536/3 upisana u z.k.ul. PI k.o. Zamet – što odgovara dijelu k.č. broj 4063/15 k.o. 
Zamet i
- gr.č. broj 1536/2 upisana u z.k.ul. 5702 k.o. Zamet – što odgovara dijelu k.č. broj 4063/15 k.o. 
Zamet
na zahtjev RIO PROJEKTI d.o.o. Zagreb, Matije Divkovića 17 zastupani po Odvjetnici Ani 
Klarić Rajnović iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 274, suglasan je s prijedlogom formiranja 
građevne čestice rekonstrukcije dijela Labinske ulice i gradnje dijela nerazvrstane ceste na 
dijelovima k.č. broj 4132, 4150/2, 4131/1, 4063/15, 4150/1, 4131/3, 4131/2 i 4128/1 k.o. Zamet, 
sukladno Idejnom projektu izrađenom od AG PROJEKT d.o.o. Kostrena / elaborat broj 1350/14 
/ projektant Dalibor Ćiković mag.ing.aedif., te sukladno grafičkom prilogu.

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

- gr.č. broj 1536/1 upisana u z.k.ul. PI k.o. Zamet – što odgovara dijelovima k.č. broj 4167/4 i 
4173/1 k.o. Zamet      



na zahtjev RIO PROJEKTI d.o.o. Zagreb, Matije Divkovića 17 zastupani po Odvjetnici Ani 
Klarić Rajnović iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 274, suglasan je s prijedlogom formiranja 
građevne čestice prometnice na dijelovima k.č. broj 4132/3, 4167/4 i 4173/1 k.o. Zamet, 
sukladno grafičkom prilogu.

      Ova suglasnost vrijedi dvije godine od dana izdavanja.
4. 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.

Točka 10.

Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za privremeni zakup 
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, 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 14/14 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14) 
Gradonačelnik je, 3. travnja 2018. godine, donio sljedeću

O D L U K U

1. Raspisuje se javni natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, na 
rok od 10 godina, označenog kao:
A. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za potrebe postojeće privremene građevine koja 
se koristi u svrhu stanovanja.
Godišnja zakupnina: 5,00 kn/m² u III zoni;

7,00 kn/m² u II zoni;
1. lokacija Soldanac (III. zona), u k.o. Srdoči, površine       64 m²:

dio k.č. 120/26 u z.k.ul. 4623
2. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine            15 m²:

dio k.č. 1173 u z.k.ul. 3869
B. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za poljoprivrednu obradu.
Godišnja zakupnina: 3,00 kn/ m² za površinu do 200 m²;

2,00 kn/ m² za površinu preko 200 m²

3. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine      402 m²:
cijela k.č. 1155/7 u z.k.ul. 6240, površine   26 m²
dio k.č. 1154/2 u z.k.ul. 5858, površine     107 m²
dio k.č. 1154/1 u z.k.ul. 5871, površine     197 m²
dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine         72 m²

4. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine      468 m²:
dio k.č. 1154/2 u z.k.ul. 5858, površine        18 m²
dio k.č. 1154/1 u z.k.ul. 5871, površine        23 m²
dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine        427 m²

5. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine      274 m²:
dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine       

6. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine       181 m²:
dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine        120 m²
dio k.č. 1151/4 u z.k.ul. 5951, površine          6 m²

    cijela k.č. 1151/2 u z.k.ul. 810, površine           2 m²
dio k.č. 1142/2 u z.k.ul. 5958 , površine        2 m²
dio k.č. 1144/1 u z.k.ul. 5951, površine       51 m²

7. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine      291 m²:
dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine        100 m²
dio k.č. 1145/2 u z.k.ul. 6240, površine       77 m²
dio k.č. 1150/2 u z.k.ul. 150, površine        34 m²
dio k.č. 1149/1 u z.k.ul. 6255, površine       80 m²

8. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine      251 m²:
dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine        97 m²
dio k.č. 1145/2 u z.k.ul. 6240, površine       40 m²
dio k.č. 1150/2 u z.k.ul. 150, površine        36 m²



dio k.č. 1149/1 u z.k.ul. 6255, površine       78 m²
9. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine      226 m²:

dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine        120 m²
dio k.č. 1145/2 u z.k.ul. 6240, površine       3 m²
dio k.č. 1150/2 u z.k.ul. 150, površine       21 m²
dio k.č. 1149/1 u z.k.ul. 6255, površine       82 m²

10. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine        209 m²:
dio k.č. 1148/1 u z.k.ul. 6239, površine    

11. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine        401 m²:
dio k.č. 1149/1 u z.k.ul. 6255, površine      77 m²
dio k.č. 1147/1 u z.k.ul. 353, površine      324 m²

12. lokacija Mario Gennari, u k.o. Plase, površine    465 m²:
dio k.č. 716/1 u z.k.ul. 2267

13. lokacija Turnić, u k.o. Plase, površine        121 m²:
dio k.č. 2129/1 u z.k.ul. 2225

14. lokacija Drenova, u k.o. Drenova, površine        280 m²:
dio k.č. 1381/9 u z.k.ul. 2577
2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 

Grada Rijeke da provede javni natječaj iz točke 1. ove odluke, sukladno odredbama. 18. Odluke o 
građevinskom zemljištu i uvjeta utvrđenih u prijedlogu ove odluke.

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 10,15 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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