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22. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 22. svibnja 2018. godine

Kolegij u 9,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju dr.sc. Nikola IVANIŠ, Srđan ŠKUNCA, Ljiljana BULJAN, Irena 
MILIČEVIĆ, Denis ŠULINA, Jana SERTIĆ, Sanda SUŠANJ, Ivan ŠARAR, Vera BEGIĆ-
BLEČIĆ, Jasna LIKER, Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ, Snježana SKOČILIĆ i Nada 
GUNJAČA.

Opravdano odsutni: Marko FILIPOVIĆ, Karla MUŠKOVIĆ, mr.sc. Mladen VUKELIĆ,

Sjednici također prisustvuju:
1. Goran GAŠPERT, načelnik Sektora policije Policijske uprave Primorsko goranske
2. Jasna KALANJ, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
3. Dragica FADLJEVIĆ; Odjel za gradsku samoupravu i upravu
4. Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Helena JURIČIĆ, Aleksandar MERLE, Smiljana 

RADOVIĆ-LAGATOR, Ured Grada

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 15. do 21. svibnja 2018. godine

2. Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Rijeke u 2017. godini

3. Izvješće o održavanju plaža i aktivnostima na osiguranju sportsko-rekreacijskih i 
ugostiteljskih sadržaja na plažama na području grada Rijeke uoči sezone kupanja u 2018. 
godini

4. Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke u 2017. godini

5. Prijedlog zaključka o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem u gradu Rijeci u 
dječjim vrtićima izvan područja grad Rijeke za pedagošku 2018/2019. godinu

6. Informacija o provedbi tradicionalne gradske manifestacije "Dani tehničke kulture na 
Korzu 2018 - Festival tehničke kulture"

7. Informacija o legalizaciji građevina na području grada Rijeke i obavijest o produženju 
roka za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

8. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase

9. Prijedlog teksta javnog natječaja za davanje na korištenje javne površine za organiziranje 
prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana Vele Gospe u 2018. godini

10. Prijedlog teksta javnog natječaja za prikupljanje ponuda za davanje na korištenje 
lokacija za postavljanje reklamnih ormarića na stupove javne rasvjete na području grada 
Rijeke

11. Prijedlog zaključka o određivanju radnog vremena ugostitelja na dane održavanja 
nogometnih utakmica reprezentacije Hrvatske na Svjetskom nogometnom prvenstvu

12. Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o darovanju rasvjetnih tijela za prostor Rijeka 
2020 (RIHUB) s TD ELEKTROKOVINA PLUS d.o.o



Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 15. do 21. svibnja 2018. godine.

Točka 2.

Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Rijeke u 2017. godini, obrazložio je 
Goran GAŠPERT, načelnik Sektora policije Policijske uprave Primorsko-goranske.

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

Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Rijeke u 2017. godini

Točka 3.

Izvješće o održavanju plaža i aktivnostima na osiguranju sportsko-rekreacijskih i 
ugostiteljskih sadržaja na plažama na području grada Rijeke uoči sezone kupanja u 2018. 
godini, obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

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

Prihvaća se Izvješće o održavanju plaža i aktivnostima na osiguranju sportsko-rekreacijskih 
i ugostiteljskih sadržaja na plažama uoči sezone kupanja u 2018. godini.

Točka 4.

Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke u 2017. godini, 
obrazložila je Dragica FADLJEVIĆ.

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

Prihvaća se Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke u 2017. godini.

Točka 5.

Prijedlog zaključka o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem u gradu Rijeci u 
dječjim vrtićima izvan područja grad Rijeke za pedagošku 2018/2019. godinu, obrazložila je 
Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se nastavak sufinanciranja u pedagoškoj 2018./2019. godini redovitog 
programa predškolskog odgoja za najviše 20 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača izvan 
područja grada Rijeke.

2. Redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima iz točke 1. ovog zaključka sufinancirat 
će se s mjesečnim iznosom po djetetu od 810,00 kn za cjelodnevni program ili s mjesečnim 
iznosom od 567,00 kn za poludnevni program samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište 
na području grada Rijeke.

3. Dječji vrtići iz točke 1. ovog zaključka samostalno utvrđuju kriterije i visinu sudjelovanja 
roditelja u cijeni njihovih programa.

4. U Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu planirano je ukupno 4.700.000,00 kn za 
sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača za razdoblje od 
01. rujna 2018. do 31. prosinca 2018. godine, na poziciji 297 – Tekuće donacije u novcu, u okviru 



Razdjela 004 – Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 00401, na Aktivnosti: 
Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača.

5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da u Proračunu Grada Rijeke za 
2019. godinu planira sredstva za nastavak sufinanciranja redovitog programa predškolskog odgoja 
u vrtićima drugih osnivača na području i izvan područja grada Rijeke.

Točka 6.

Informacija o provedbi tradicionalne gradske manifestacije "Dani tehničke kulture na 
Korzu 2018 - Festival tehničke kulture", obrazložila je Vera BEGIĆ BLEČIĆ.

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

1. Prihvaća se Informacija o provedbi tradicionalne gradske manifestacije „Dani tehničke 
kulture na Korzu 2018. – Festival tehničke kulture“, u organizaciji Zajednice tehničke kulture 
Rijeka, koja će se pod pokroviteljstvom Grada Rijeke održati dana 24. svibnja 2018. godine.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da odobri odnosno osigura, bez 
plaćanja naknade, za potrebe provedbe manifestacije iz točke 1. ovog zaključka, na dan 24. 
svibnja 2018. godine, na riječkom Korzu:
 korištenje javnih površina u svrhu dopremanja i otpremanja šatora Zajednice tehničke kulture 
Rijeka, u kojem će se održavati veći dio programa, u vremenu od 06:00 do 16:00 sati, uz ulaz s 
autobusne stanice „stari Kraš“,
 korištenje javne površine na riječkom Korzu, na potezu od prodavaonice H&M do bivše glavne 
pošte, u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, za potrebe postave jedrilice Zrakoplovnog društva „Krila 
Kvarnera“ s jedne strane i 5-6 oldtimer vozila s druge strane šatora Zajednice tehničke kulture 
Rijeka,
 korištenje štandova (4 kom.) za prezentaciju programa riječkih udruga tehničke kulture, 
smještenih ispred dućana TEZENIS u pravcu H&M, u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, s time da je 
u 16:00 sati istoga dana, po završetku manifestacije, štandove potrebno otpremiti,
 korištenje priključka električne energije (4 kom., jačine 16A, šuko), u vremenu od 07:00 do 
16:00 sati,
 korištenje ograda za ograđivanje prostora na kojem će se odvijati program (cca. 40 kom.), na 
Korzu, za prezentacije programa udruga tehničke kulture., 

3. Zadužuju se Ured Grada i Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu da osiguraju
sve potrebne tehničke uvjete i logističku podršku, te koordiniraju sve aktivnosti vezane za 
realizaciju manifestacije iz točke 1. ovog zaključka.

4. Preporuča se Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke da osigura i pruži logističku 
potporu vezano uz sidrenje šatora i punjenje vodom 6 IBC kontejnera. 

Točka 7.

Informacija o legalizaciji građevina na području grada Rijeke i obavijest o produženju 
roka za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, obrazložila je Ljiljana BULJAN.

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

Prihvaća se informacija o legalizaciji građevina na području Grada Rijeke i obavijest o 
produženju roka za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju sukladno 
Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ 86/12, 143/13 i 65/17).

Točka 8.

Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase, 
obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

Gradonačelnik je donio sljedeći



z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 
nekretninama u k.o. Plase, u predloženom tekstu.

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

Točka 9.

Prijedlog teksta javnog natječaja za davanje na korištenje javne površine za 
organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana Vele Gospe u 
2018. godini, obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

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

1. Temeljem članka 4. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, 
privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene 
novine Grada Rijeke" broj 13/15) utvrđuju se lokacije za postavljanje privremenih objekata za 
organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana Vele Gospe u 2018. 
godini.

2. Prihvaća se tekst javnog natječaja na korištenje javne površine za organiziranje prigodne 
prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana Vele Gospe u 2018. godini.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za osiguranje mjesta priključenja 
na električnu mrežu privremenim objektima iz točke 2. ovog zaključka, u kojima se obavlja 
prigodna prodaja, na trošak odabranog ponuditelja.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav; Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti za provedbu ovog zaključka.

Točka 10.

Prijedlog teksta javnog natječaja za prikupljanje ponuda za davanje na korištenje 
lokacija za postavljanje reklamnih ormarića na stupove javne rasvjete na području grada 
Rijeke, obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

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

1. Prihvaća se tekst javnog natječaja za davanje na korištenje lokacija za postavljanje 
reklamnih ormarića na stupove javne rasvjete na području grada Rijeke.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti za provedbu ovog zaključka.

Točka 11.

Prijedlog zaključka o određivanju radnog vremena ugostitelja na dane održavanja 
nogometnih utakmica reprezentacije Hrvatske na Svjetskom nogometnom prvenstvu, 
obrazložila je Jana SERTIĆ.

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

Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, 
pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane) i "Barovi“ (caffe bar, kušaonica, 
beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba, klet) koji posluju na području grada Rijeke i 
sukladno Odluci o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke 
(„Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15) mogu raditi od 6,00 sati do 24,00 sata, dana 16.06. na 
17.06.2018. godine, 21.06. na 22.06.2018. godine i 26.06. na 27.06.2018. godine mogu raditi do 
2,00 sata, pod uvjetom da poštuju propise o zaštiti od buke, propise o zaštiti javnog reda i mira te 
da protiv ugostitelja nije pokrenut postupak skraćenja radnog vremena.



Točka 12.

Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o darovanju rasvjetnih tijela za prostor 
Rijeka 2020 (RIHUB) s TD ELEKTROKOVINA PLUS d.o.o, obrazložio je Ivan ŠARAR.

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

1. Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o darovanju rasvjetnih tijela za uređenje 
interijera prostora Rijeka 2020 (RIHUB) u predloženom tekstu, kojim će ELEKTROKOVINA PLUS 
d.o.o. Gornjostupnička 31F, 10255 Gornji Stupnik, OIB:31397555146, donirati Gradu Rijeci 
rasvjetna tijela u  vrijednosti od  103.266,25 kn iznos bez PDV-a, 25.816,56 iznos PDV-a, što 
sveukupno čini 129.082,81 kn iznos s PDV-om.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu za provedbu točke 1. ovog zaključka.

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 10,00 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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