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27. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 4. rujna 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, Jana SERTIĆ, Sanda SUŠANJ, Karla MUŠKOVIĆ, 
Ivan ŠARAR, Renato KOSTOVIĆ, Jasna LIKER, Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ, 
Snježana SKOČILIĆ i Nada GUNJAČA.

- Andrej POROPAT, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke

Opravdano odsutan: mr.sc. Mladen VUKELIĆ.

Sjednici također prisustvuju:
1. Emina VIŠNIĆ, direktorica Društva trgovačkog društva Rijeka 2020.
2. Slobodanka MIŠKOVIĆ, ravnateljica Art kina
3. Magdalena LUPI ALVIR, ravnateljica Gradskog kazališta lutaka
4. Niko CVJETKOVIĆ, ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka
5. Mladen BLAŽEVIĆ, intendant HNK Ivana pl. Zajca
6. Ervin DUBROVIĆ, ravnatelj Muzeja grada Rijeke
7. Ivo MATULIĆ, Muzej moderne i suvremene umjetnosti
8. Marijan VUNDAĆ, Odjel za gradsku samoupravu i upravu
9. Tamara MIRKOVIĆ-MATULOVIĆ, Mirna PAVLOVIĆ VODINELIĆ, Vesna LABUDOVIĆ-

MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Smiljana RADOVIĆ LAGATOR, Aleksandar MERLE, Ured Grada
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1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 24. srpnja do 3. rujna 2018. godine

2. Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga strateškog plana 
Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine

3. Izvješće o poslovanju za 2017. godinu

4. Izvješće o radu Art-kina za 2017. godinu

5. Izvješće o radu Gradskog kazališta lutaka Rijeka za 2017. godinu

6. Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2017. godinu

7. Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca za 2017. godinu

8. Izvješće o radu Muzeja grada Rijeke za 2017. godinu

9. Izvješće o radu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2017. godinu

10. Prijedlog zaključka o financiranju pomoćnika u nastavi iz sredstava Proračuna Grada 
Rijeke

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 24. srpnja do 3. rujna 2018. godine.



Točka 2.

Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga strateškog plana 
Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine, obrazložio je Željko JURIĆ.

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

1. Utvrđuje se Nacrt prijedloga Rijeka Pametan grad – Strateški plan za razdoblje 2019.-
2020. godine, u predloženom tekstu. 

2. Tekst Nacrta prijedloga iz točke 1. ovog zaključka objavit će se na www.rijeka.hr radi 
provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, sukladno Zakonu o pravu na pristup 
informacijama, u trajanju od 30 dana. 

3. Nositelj provedbe savjetovanja iz točke 1. ovog zaključka je Zavod za informatičku 
djelatnost.

Točka 3.

Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Rijeka 2020. za 2017. godinu, obrazložila je 
Emina VIŠNIĆ, članica Uprave-direktorica Društva trgovačkog društva Rijeka 2020.

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

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 2017. 
godinu.

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

Točka 4.

Izvješće o radu Art-kina za 2017. godinu, obrazložila je Slobodanka MIŠKOVIĆ, 
ravnateljica Art kina.

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

1. Prihvaća se Izvješće o radu Art-kina za 2017. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje.
Točka 5.

Izvješće o radu Gradskog kazališta lutaka Rijeka za 2017. godinu, obrazložila je
Magdalena LUPI ALVIR, ravnateljica Gradskog kazališta lutaka.

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

1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog kazališta lutaka Rijeka za 2017. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje.
Točka 6.

Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2017. godinu, obrazložio je Niko 
CVJETKOVIĆ, ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka.

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

1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2017. godinu.



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

Točka 7.

Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca za 2017. godinu, 
obrazložio je Mladen BLAŽEVIĆ, intendant HNK Ivana pl. Zajca.

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

1. Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca za 2017. 
godinu.

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

Točka 8.

Izvješće o radu Muzeja grada Rijeke za 2017. godinu, obrazložio je Ervin DUBROVIĆ, 
ravnatelj Muzeja grada Rijeke.

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

1. Prihvaća se Izvješće o radu Muzeja grada Rijeke za 2017. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje.
Točka 9.

Izvješće o radu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2017. godinu, obrazložio 
je Ivo MATULIĆ, Muzej moderne i suvremene umjetnosti.

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

1. Prihvaća se Izvješće o radu Muzeja moderne i suvremen umjetnosti za 2017. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje.
Točka 10.

Prijedlog zaključka o financiranju pomoćnika u nastavi iz sredstava Proračuna Grada 
Rijeke, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se prijedlog za izbor učenika koji će imati pomoćnika u nastavi u prvom 
obrazovnom razdoblju u školskoj godini 2018./2019., za razdoblje u kojem od strane Ministarstva 
znanosti i obrazovanja, kao posredničkog tijela prve razine u projektu RInkluzija, nije dostavljena 
obavijest o prihvatljivosti učenika C.V. za sudjelovanje u projektu RInkluzija, na način da se 
predlaže uvođenje jednog novog pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kozala.

2. U Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu planirana su sredstva za rad pomoćnika u 
nastavi u ukupnom iznosu od 284.235,00 kn. Sredstva su planirana u okviru Razdjela 004 Odjel 
gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 00404 Osnovno školstvo, na Aktivnosti A113818 
Pomoćnici u nastavi, na pozicijama PR00394 Plaće za redovan rad, PR00395 Doprinosi za 
obvezno zdravstveno osiguranje, PR00396 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 
nezaposlenosti, PR01281 Službena putovanja , PR01270 Naknada za prijevoz i PR02161 Ostali 
rashodi za zaposlene.



3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da u Proračunu Grada Rijeke za 
2019. godinu, po potrebi, planira sredstva za nastavak financiranja ovog projekta. Sredstva će se 
isplaćivati po nalogu pročelnice Odjela.

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 10,50 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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