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20. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 8. svibnja 2018. godine

Kolegij u 9,30 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju dr.sc. Srđan ŠKUNCA, Ljiljana BULJAN, Irena MILIČEVIĆ, Denis 
ŠULINA, Jana SERTIĆ, Sanda SUŠANJ, Karla MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR, mr.sc. Mladen 
VUKELIĆ, Jasna LIKER, Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ, Snježana SKOČILIĆ i Nada 
GUNJAČA.

Opravdano odsutni: Marko FILIPOVIĆ, dr.sc. Nikola IVANIŠ, Vera BEGIĆ-BLEČIĆ.

Sjednici također prisustvuju:
1. dr.sc. Željko SMOJVER, Rijeka plus d.o.o.
2. Renato KOSTOVIĆ, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
3. Ante MAĐERIĆ, Odjel gradske uprave za financije
4. Tamara MIRKOVIĆ-MATULOVIĆ, Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, 

Aleksandar MERLE, Ured Grada

Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red Kolegija objavljen u ponedjeljak, 7. svibnja 
2018. godine na www.rijeka.hr dopunjuje se sljedećim točkama: 
„A) Prijedlog izmjena i dopuna Tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci
B) I Određivanje Tržnice Zamet kao lokacije za obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo i 
odobravanje TD RIJEKA plus d.o.o. organizacije obavljanja komunalne djelatnosti tržnice na malo na tržnici 
Zamet; II Davanje prethodne suglasnosti TD RIJEKA plus d.o.o. na Odluku o vremenu obavljanja djelatnosti 
na tržnicama na malo u gradu Rijeci; III Davanje prethodne suglasnosti TD RIJEKA plus d.o.o. na Plan 
prodajnih mjesta na tržnicama na malo u gradu Rijeci; IV Davanje prethodne suglasnosti TD RI)JEKA plus 
d.o.o. na Cjenik kojim se utvrđuje visina iznosa zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih 
mjesta, naknade za korištenje prostora skladišta, tehničkih sredstva i uređaja potrebnih za podaju na 
tržnicama na malo u gradu Rijeci"

te je utvrđen konačni

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 18. travnja do 7. svibnja 2018. godine

2. A) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata; B) 
Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke 
za 2018. godine

4. Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna 
Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

5. A) Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga programa javnih 
potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi 
Grada Rijeke za pedagošku 2018/2019. godinu
B) Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o nagradama 
Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, 
susretima i smotrama
C) Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 
potrebe ustanova na području grada Rijeke

6. Prijedlog zaključka o financiranju projekata/programa za pružanje psihosocijalne pomoći 
i podrške korisnicima nužnog smještaja Grada Rijeke u 2018. godini



7. A) Prijedlog izmjena i dopuna Tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci
B) I Određivanje Tržnice Zamet kao lokacije za obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na 
malo i odobravanje TD RIJEKA plus d.o.o. organizacije obavljanja komunalne djelatnosti 
tržnice na malo na tržnici Zamet; II Davanje prethodne suglasnosti TD RIJEKA plus d.o.o. na 
Odluku o vremenu obavljanja djelatnosti na tržnicama na malo u gradu Rijeci; III Davanje 
prethodne suglasnosti TD RIJEKA plus d.o.o. na Plan prodajnih mjesta na tržnicama na 
malo u gradu Rijeci; IV Davanje prethodne suglasnosti TD RI)JEKA plus d.o.o. na Cjenik 
kojim se utvrđuje visina iznosa zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih 
mjesta, naknade za korištenje prostora skladišta, tehničkih sredstva i uređaja potrebnih za 
podaju na tržnicama na malo u gradu Rijeci

8. A) Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora
B) Prijedlog odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog 
prostora

9. A) Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada 
Rijeke za 2018. godinu
B) Prijedlog plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje 
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
C) Prijedlog odluke o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe

10. A) Izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava za financiranje 
redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Rijeka u 2017. godini
B) Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja - Stanica Rijeka za 2018. godinu

11. Izvješće o radu i utrošku financijskih sredstava Hrvatske udruge za obuku potražnih 
pasa - Grupa potražnih pasa Rijeka u 2017. godini

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 18. travnja do 7. svibnja 2018. godine.

Točka 2.

A) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata; B) 
Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta, obrazložio je 
mr.sc. Vojko OBERSNEL.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih 
projekata, u predloženom tekstu.

2. Utvrđuje se Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog 
projekta, u predloženom tekstu.

3. Prijedlozi odluka iz točke 1. i 2. ovog zaključka prosljeđuju se Gradskom vijeću Grada 
Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Točka 3.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Rijeke za 2018. godine, obrazložila je Jasna LIKER.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Rijeke za 2018. godinu, u predloženom tekstu.



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

Točka 4.

Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna 
Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, 
obrazložila je Jana SERTIĆ.

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

1. Prihvaća se informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga izmjena i 
dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, u 
predloženom tekstu.

2. Savjetovanje s javnošću objavit će se na www.rijeka.hr do kraja ovog radnog tjedna, a 
trajat će 30 dana.

3. Nositelj savjetovanja iz točke 1. ovog zaključka je Odjel gradske uprave za 
poduzetništvo.

Točka 5.

A) Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga programa 
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske 
dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018/2019. godinu, B) Informacija o provedbi savjetovanja 
s javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća 
učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama, C) Informacija o 
provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe 
ustanova na području grada Rijeke, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

A
1. Prihvaća se Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga programa 

javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada 
Rijeke za pedagošku 201872019. godinu, koje je objavljeno na www.rijeka.hr u predloženom 
tekstu.

2. Savjetovanje s javnošću traje 30 dana, odnosno od 27. travnja do 27. svibnja 2018. 
godine.

3. Nositelj savjetovanja iz točke 1. ovog zaključka je Odjel gradske uprave za odgoj i 
školstvo.

B
1. Prihvaća se Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o 

nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim 
natjecanjima, susretima i smotrama, u predloženom tekstu.

2. Savjetovanje s javnošću objavit će se ne www.rijeka.hr do kraja ovog radnog tjedna, a 
trajat će 30 dana.

3. Nositelji savjetovanja iz točke 1. ovog zaključka su Odjel gradske uprave za odgoj i 
školstvo i Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu.

C
1. Prihvaća se Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 
za potrebe ustanova na području grada Rijeke, u predloženom tekstu.

2. Savjetovanje s javnošću objavit će se ne www.rijeka.hr do kraja ovog radnog tjedna, a 
trajat će 30 dana.

3. Nositelj savjetovanja iz točke 1. ovog zaključka je Odjel gradske uprave za odgoj i 
školstvo.



Točka 6.

Prijedlog zaključka o financiranju projekata/programa za pružanje psihosocijalne 
pomoći i podrške korisnicima nužnog smještaja Grada Rijeke u 2018. godini, obrazložila je 
Karla MUŠKOVIĆ.

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

1. Prihvaća se financiranje projekta pod nazivom "Povećanje socijalne uključenosti 
korisnika nužnog smještaja Grada Rijeke" Udruge Terra za pružanje psihosocijalne pomoći i 
podrške korisnicima nužnog smještaja Grada Rijeke u 2018. godini u iznosu od 100.000,00 kuna. 

2. Sredstva za financiranje projekta iz točke 1. ovog zaključka teretit će poziciju 427
(aktivnost: Nužni smještaj) proračuna Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a 
isplaćivat će se prema nalogu pročelnice Odjela. 

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb da sklopi ugovor o 
međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima s provoditeljem projekta iz točke 1. ovog 
zaključka.

Točka 7.

A) Prijedlog izmjena i dopuna Tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci, B) I
Određivanje Tržnice Zamet kao lokacije za obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo 
i odobravanje TD RIJEKA plus d.o.o. organizacije obavljanja komunalne djelatnosti tržnice 
na malo na tržnici Zamet; II Davanje prethodne suglasnosti TD RIJEKA plus d.o.o. na 
Odluku o vremenu obavljanja djelatnosti na tržnicama na malo u gradu Rijeci; III Davanje 
prethodne suglasnosti TD RIJEKA plus d.o.o. na Plan prodajnih mjesta na tržnicama na 
malo u gradu Rijeci; IV Davanje prethodne suglasnosti TD RI)JEKA plus d.o.o. na Cjenik 
kojim se utvrđuje visina iznosa zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih 
mjesta, naknade za korištenje prostora skladišta, tehničkih sredstva i uređaja potrebnih za 
podaju na tržnicama na malo u gradu Rijeci

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

A
1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci.
2. Prijedlog akta iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje. 

B
1. Tržnica Zamet određuje se kao lokacija za obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na 

malo te se odobrava trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. organizacija obavljanja komunalne 
djelatnosti tržnica na malo na Tržnici Zamet.

2. Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. na Odluku o 
vremenu obavljanja djelatnosti na tržnicama na malo u gradu Rijeci (Centralna tržnica, Tržnica 
Brajda, Tržnica Zamet) u predloženom tekstu (Prilog 1), s primjenom počevši od dana njezina 
donošenja. 

3. Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. na Plan prodajnih 
mjesta na tržnicama na malo u gradu Rijeci (Centralna tržnica, Tržnica Brajda, Tržnica Zamet) 
sukladno priloženim shemama (Prilog 2), s primjenom počevši od dana njegova donošenja.

4. Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. na Cjenik kojim se 
utvrđuje visina iznosa zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta, naknade za 
korištenje prostora skladišta, tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za prodaju na tržnicama na 
malo u gradu Rijeci (Centralna tržnica, Tržnica Brajda, Tržnica Zamet) u priloženom tekstu (Prilog 
3), s primjenom počevši od dana njegova donošenja.



Točka 8.

A) Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora, B) Prijedlog 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. Utvrđuje se Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora, u predloženom tekstu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke 

na razmatranje i usvajanje.

B
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup 

poslovnog prostora, u predloženom tekstu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada 

Rijeke na razmatranje i usvajanje.
Točka 9.

A) Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području 
grada Rijeke za 2018. godinu, B) Prijedlog plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog 
prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, C) 
Prijedlog odluke o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe, obrazložio je mr.sc. Mladen 
VUKELIĆ.

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

A
Prihvaća se Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području 

grada Rijeke za 2018. godinu.

B
1. Donosi se Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje 

prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, u predloženom tekstu.
2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Plana iz točke 1. ovoga zaključka objavi u "Službenim 

novinama Grada Rijeke".

C
1. Donosi se Odluka o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe na području grada Rijeke, u 

predloženom tekstu.
2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Odluke iz članka 1. ovoga zaključka objavi u 

„Službenim novinama Grada Rijeke“.
Točka 10.

A) Izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava za financiranje 
redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Rijeka u 2017. godini, B) 
Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja - Stanica Rijeka za 2018. godinu, obrazložio je mr.sc. Mladen VUKELIĆ.

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

A
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava za 

financiranje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka u 2017. 
godini.

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



B
1. Utvrđuje se Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske 

službe spašavanja – Stanice Rijeka za 2018. godinu, u predloženom tekstu.
2. Prijedlog programa iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada 

Rijeke na razmatranje i usvajanje.
Točka 10.

Izvješće o radu i utrošku financijskih sredstava Hrvatske udruge za obuku potražnih 
pasa - Grupa potražnih pasa Rijeka u 2017. godini, obrazložio je mr.sc. Mladen VUKELIĆ.

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

Prihvaća se Izvješće o radu i utrošku finacijskih sredstava Hrvatske udruge za obuku 
potražnih pasa–Grupa potražnih pasa Rijeka u 2017. godini.

Time je iscrpljen dnevni red te je ista zaključen u 10,45 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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