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24. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 12. lipnja 2018. godine

Kolegij u 9,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju slijedeći članovi: Marko FILIPOVIĆ, dr.sc. Nikola IVANIŠ, Srđan 
ŠKUNCA, Ljiljana BULJAN, Irena MILIČEVIĆ, Denis ŠULINA, Sanda SUŠANJ, Karla 
MUŠKOVIĆ, Vera BEGIĆ-BLEČIĆ, Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ, Snježana SKOČILIĆ.

Opravdano odsutni: Jana SERTIĆ, Ivan ŠARAR, mr.sc. Jasna LIKER, Mladen 
VUKELIĆ, Nada GUNJAČA.

Sjednici također prisustvuju:
1. Dario DOBRILOVIĆ, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
2. Helena SEMION TATIĆ, Odjel gradske uprave za kulturu
3. Ante MAĐERIĆ, Odjel gradske uprave za financije
4. Dragica FADLJEVIĆ, Odjel za gradsku samoupravu i upravu
5. Tamara MIRKOVIĆ-MATULOVIĆ, Ivana BEBEK, Ksenija MUZICA, Smiljana RADOVIĆ 

LAGATOR, Aleksandar MERLE, Ured Grada

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 29. svibnja do 11. lipnja 2018. godine

2. Informacija o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

3. Prijedlog zaključka o visini iznosa poklon bona za nabavu školskih knjiga za učenike 
osnovne škole za školsku 2018/2019. godinu

4. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci 
rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018/2017. godinu

5. Prijedlog zaključka o sufinanciranju troškova organizacije Sajma stipendija i visokog 
obrazovanja u Rijeci

6. Informacija o autotaksi prijevozu na području grada Rijeke (primjena novog Zakona o 
prijevozu u cestovnom prometu)

7. Informacija o izvođenju radova na prometnicama na području grada Rijeke u razdoblju od 
15. lipnja do 15. rujna 2018. godine

8. Prijedlog programa sufinanciranja kamatnih stopa i naknada za obradu poduzetničkih 
kredita u 2018. godini

9. Prijedlog standarda opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture po 
mjesnim odborima na području grada Rijeke

10. Prijedlog odluke o odbijanju ponude trgovačkog društva MGK-pack d.d. iz Kukuljanova 
za korištenje prava prvokupa

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 29. svibnja do 11. lipnja 2018. godine.



Točka 2.

Informacija o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

1. Utvrđuje se Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, u 
predloženom tekstu.

2. Tekst Nacrt prijedloga iz točke 1. ovoga zaključka objaviti će se na www.rijeka.hr radi 
provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, sukladno Zakonu o pravu na pristup 
informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), u trajanju od 07. do 27. lipnja 2018.godine. 

3. Zadužuju se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Ured Grada i Zavod za 
informatičku djelatnost za provedbu točke 2. ovoga zaključka.  

Točka 3.

Prijedlog zaključka o visini iznosa poklon bona za nabavu školskih knjiga za učenike 
osnovne škole za školsku 2018/2019. godinu, obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

1. Sukladno odredbi članka 47. stavak 3. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada 
Rijeke" broj 3/17) utvrđuje se visina poklon bona za nabavu školskih knjiga za školsku godinu 
2018/19 učenicima osnovnih škola na slijedeći način: 

Za Korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,  u 
slijedećim iznosima:
I. - IV. razred ........................... 500,00 kuna
V. - VIII. razred ......................1.000,00 kuna

Za Korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na doplatak za pomoć i njegu (isključivo 
za učenika) i pravo na osobnu invalidninu (isključivo za učenika), te Korisnicima koji ispunjavaju 
uvjet prihoda, uvjet udomiteljstva i uvjet jednoroditeljstva u sljedećim iznosima:
I. - IV. razred ............................ 250,00 kuna
V. - VIII. razred......................... 500,00 kuna

2. Financijska sredstva za namjenu iz točke 1. ovoga zaključka osigurana su u Proračunu 
Grada Rijeke za 2018. godinu Razdjel: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, na 
aktivnosti Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora sa stavke rashoda 372 Ostale naknade 
građanima i kućanstvima iz proračuna.

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

Točka 4.

Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o 
djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018/2017. godinu, obrazložila je
Sanda SUŠANJ.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te 
skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu, u 
predloženom tekstu.

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



Točka 5.

Prijedlog zaključka o sufinanciranju troškova organizacije Sajma stipendija i visokog 
obrazovanja u Rijeci, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se sufinanciranje troškova organizacije 7. Sajma stipendija i visokog 
obrazovanja u Rijeci u iznosu u 10.000,00 kn.

2. Razdjela 004 - Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 004-1, Programa 1106 : 
Program u funkciji odgoja i obrazovanja, Aktivnosti A110602: Donacije ustanovama i udrugama, 
pozicije PR00289 - Tekuće donacije u novcu, a po nalogu pročelnice Odjela.

Točka 6.

Informacija o autotaksi prijevozu na području grada Rijeke (primjena novog Zakona o 
prijevozu u cestovnom prometu), obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

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

1. Prihvaća se Informacija o autotaksi prijevozu na području grada Rijeke,  te primjena 
novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18).

2. Temeljem članka 47. stavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, utvrđuje se 
visina naknade za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz u iznosu od 500,00 kn. 

3. Naknadu za izdavanje dozvole iz točke 2. ovog Zaključka autotaksi prijevoznik dužan je 
uplatiti prije izdavanja dozvole.

4. Obrazac dozvole za autotaksi prijevoz sastoji od jednog posebnog zaštićenog lista papira 
svjetlo plave boje formata A4, sa grbom Grada Rijeke i odgovarajućim sadržajem, u predloženom 
tekstu, te se upisuje u Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada 
Rijeke pod rednim brojem.

5. Odjel gradske uprave za komunalni sustav vodi Upisnik izdanih dozvola za autotaksi 
prijevoz.

6. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da na web stranicama Grada 
Rijeke objavi popis izdanih dozvole za autotaksi prijevoz.

Točka 7.

Informacija o izvođenju radova na prometnicama na području grada Rijeke u 
razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2018. godine, obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

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

1. Prihvaća se informacija o izvođenju radova na prometnicama Grada Rijeke u razdoblju 
od 15. lipnja do 15. rujna 2018. godine.

2. Daje se SUGLASNOST za izvođenje radova na polaganju komunalne infrastrukture 
(plinovoda, kanalizacije, vodovoda, elektro i drugih komunalnih instalacija), zamjeni / sanaciji 
oštećenih instalacija (hitne intervencije) kao i radovima na redovnom održavanju javnih (državnih) 
cesta, nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina na području grada Rijeke, u razdoblju od 15. 
lipnja do 15. rujna 2018. godine, u svemu kako je navedeno u informaciji.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti i Direkcije Prometnog i komunalnog redarstava, za provedbu ovog Zaključka.

4. Zadužuje se Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Turistička zajednica Grada 
Rijeke da izvrše analizu sezone 2018. godine i do kraja siječnja 2019. godine predlože donošenje 
Odluke o zabrani radova u sezoni 2019. godine.



Točka 8.

Prijedlog programa sufinanciranja kamatnih stopa i naknada za obradu 
poduzetničkih kredita u 2018. godini, obrazložio je Dario DOBRILOVIĆ.

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

1. Utvrđuje se Program subvencioniranja redovne kamate i naknade za obradu 
poduzetničkih kredita u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Program) u svemu prema tekstu iz priloga 
1. ovoga Zaključka.

2. Za  realizaciju  Programa, Grad će osigurati 500.000,00 kuna iz Proračuna Grada Rijeke 
za 2018. godinu na pozicijama 252 i 253 Odjela.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo da s poslovnim bankama koje su 
iskazale pozitivan interes zaključi Sporazum o suradnji na Programu.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo da nakon zaključenja Sporazuma o 
suradnji na Programu s poslovnim bankama, utvrdi prijedlog teksta Javnog poziva za korištenje 
subvencije po Programu.

5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo da osnuje Povjerenstvo za provedbu 
Programa od tri člana, u kojem će dva člana biti djelatnici Odjela gradske uprave za poduzetništvo, 
a jedan član predstavnik Turističke zajednice grada Rijeke.

6. Sredstva za sufinanciranje kamatne stope i naknade za poduzetničke kredite iz točke 2. 
ovog Zaključka, beskamatno će se i sukcesivno polagati na račune poslovnih banaka temeljem 
Sporazuma iz točke 3. ovoga Zaključka i odluke Gradonačelnika o dodjeli potpore male vrijednosti.

Točka 9.

Prijedlog standarda opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture po 
mjesnim odborima na području grada Rijeke, obrazložila je Dragica FADLJEVIĆ.

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

1. Prihvaća se Izvješće o stanju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
u mjesnim odborima na području Grada Rijeke.

2. Prihvaćaju se kriteriji za ocjenu stanja opremljenosti objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture te se prihvaća Prijedlog rasporeda sredstava komunalne naknade po mjesnim
odborima na području Grada Rijeke, u predloženom tekstu.

Točka 10.

Prijedlog odluke o odbijanju ponude trgovačkog društva MGK-pack d.d. iz 
Kukuljanova za korištenje prava prvokupa, obrazložila je Denis ŠULINA.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o odbijanju ponude trgovačkog društva MGK - pack d.d. iz 
Kukuljanova, Kukuljanovo 349, za korištenje prava prvokupa nekretnina, u predloženom tekstu.

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

Time je iscrpljen dnevni red te je ista zaključen u 9,30 sati.
PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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