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29. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 25. rujna 2018. godine

Kolegij u 9,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju: Marko FILIPOVIĆ, dr.sc. Nikola IVANIŠ, Ljiljana BULJAN, Irena 
MILIČEVIĆ, Jana SERTIĆ, Sanda SUŠANJ, Karla MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR, Renato 
KOSTOVIĆ, mr.sc. Mladen VUKELIĆ, Jasna LIKER, Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ, 
Snježana SKOČILIĆ i Nada GUNJAČA.

- Andrej POROPAT, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke

Opravdano odsutni: Srđan ŠKUNCA i Denis ŠULINA.

Kolegiju također prisustvuju:
1. Marin ČAUŠEVIĆ, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom
2. Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Smiljana RADOVIĆ LAGATOR, Aleksandar 

MERLE, Ured Grada

Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red objavljen u ponedjeljak, 24. rujna 
2018.godine na www.rijeka.hr dopunjuje se točkom 
„Informacija o obilježavanju Dječjeg tjedna od 1. do 7. listopada 2018. godine u gradu Rijeci“

te je utvrđen konačni 

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 11. do 24. rujna 2018. godine

2. Prijedlog zaključka o financiranju izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i 
obrazovanje u školskoj 2018/2019. godini

3. Informacija o obilježavanju Dječjeg tjedna od 1. do 7. listopada 2018. godine u gradu 
Rijeci

4. Informacija o obilježavanju Svjetskog dana učitelja 2018. godine u Gradu Rijeci

5. Prijedlog zaključka o organizaciji izlaganja i prodaje rabljenih stvari na lokaciji Tržnice 
Brajda u Rijeci

6. Prijedlog zaključka o objavi javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih 
subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada 
Rijeke

7. A) Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za obradu prijava (iz Programa sanacije 
i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada 
Rijeke); B) Prijedlog zaključka o utvrđivanju naknada troškova za rad Povjerenstva za 
obradu prijava (iz Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području 
zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke)

8. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje na korištenje nekretnina za 
postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke

9. Prijedlog zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada - suradnja s 
udrugama i međunarodna suradnja za 2018. godinu

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 11. do 24. rujna 2018. godine.



Točka 2.

Prijedlog zaključka o financiranju izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i 
obrazovanje u školskoj 2018/2019. godini, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se financiranje izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje u 24 
osnovne škole Grada Rijeke u školskoj godini 2018./2019. i to po jednu skupinu u sedmim 
razredima u OŠ-SE Dolac, OŠ Nikola Tesla, OŠ Podmurvice, OŠ-SE San Nicolo i OŠ Vežica, po 
jednu skupinu u šestim razredima u OŠ-SE Belvedere, OŠ Brajda, OŠ – SE, Centar za odgoj i 
obrazovanje, Dolac, OŠ Eugen Kumičić, OŠ Fran Franković, OŠ-SE Gelsi, OŠ Gornja Vežica, OŠ 
Ivana Zajca, OŠ Kantrida, OŠ Kozala, OŠ Nikola Tesla, OŠ Pećine, OŠ Podmurvice, OŠ-SE San 
Nicolo, OŠ Srdoči, OŠ Škurinje, OŠ Trsat, OŠ Turnić, OŠ Vežica, OŠ Vladimir Gortan, OŠ Zamet 
te po jednu skupinu u petim razredima u OŠ-SE Belvedere, OŠ Brajda, OŠ – SE, Centar za 
autizam, Centar za odgoj i obrazovanje, Dolac, OŠ Eugen Kumičić, OŠ Fran Franković, OŠ-SE 
Gelsi, OŠ Gornja Vežica, OŠ Ivana Zajca, OŠ Kantrida, OŠ Kozala, OŠ Nikola Tesla, OŠ Pećine, 
OŠ Pehlin, OŠ Podmurvice, OŠ-SE San Nicolo, OŠ Srdoči, OŠ Škurinje, OŠ Trsat, OŠ Turnić, OŠ 
Vežica, OŠ Vladimir Gortan, OŠ Zamet.

2. Sredstva za financiranje programa iz točke 1. ovog zaključka za prvo polugodište školske 
godine 2018./2019. osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu, u okviru Razdjela 4 -
Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 4-4-Osnovno školstvo, Aktivnosti: A113821 
Građanski odgoj i obrazovanje , na pozicijama PR01712, PR01713, PR01714, PR01719, u iznosu 
od 353.885,00 kuna.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da u proračunu Grada Rijeke za 
2019. godinu planira sredstva za nastavak financiranja ove aktivnosti. Sredstva će se isplaćivati 
prema nalogu pročelnice Odjela. 

Točka 3.

Informacija o obilježavanju Dječjeg tjedna od 1. do 7. listopada 2018. godine u gradu 
Rijeci, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

Prihvaća se informacija i pokroviteljstvo nad obilježavanjem Dječjeg tjedna od 1. do 7.
listopada 2018. godine u gradu Rijeci.

Točka 4.

Informacija o obilježavanju Svjetskog dana učitelja 2018. godine u Gradu Rijeci, 
obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se Informacija o proslavi Svjetskog dana učitelja 2018. godine u Gradu Rijeci.
2. Sredstva za proslavu Svjetskog dana učitelja osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 

2018. godinu, Razdjel 004: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Program u funkciji odgoja i 
obrazovanja, Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela na poziciji PR00290 Uredski materijal 
i ostali materijalni rashodi. 

Točka 5.

Prijedlog zaključka o organizaciji izlaganja i prodaje rabljenih stvari na lokaciji 
Tržnice Brajda u Rijeci, obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

Gradonačelnik je donio sljedeći



z a k l j u č a k

1. Trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. bez naknade se odobrava organizacija izlaganja 
i prodaje rabljenih stvari na lokaciji Tržnice Brajda, svake nedjelje u vremenu od 7,00 do 14,00 sati, 
prema grafičkom prikazu priloženom ovome Zaključku (Prilog 1).

2. Za korištenje štanda za izlaganje i prodaju rabljenih stvari na lokaciji Tržnice Brajda 
sukladno točki 1. ovog zaključka izlagači su u obvezi trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. platiti 
dnevnu naknadu u iznosu od 10,00 kuna.

3. Zadužuju se Odjel gradske uprave za komunalni sustav i trgovačko društvo RIJEKA plus 
d.o.o. za provedbu ovog zaključka.

Točka 6.

Prijedlog zaključka o objavi javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu 
nepovratnih subvencija iz 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. Utvrđuje se tekst javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija 
iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (PRILOG 1 
koji čini sastavni dio ovog zaključka).

2. Za provedbu mjera utvrđenih u javnom pozivu iz točke 1. ovog zaključka, iz Proračuna 
Grada Rijeke za 2018. godinu osigurat će se 2.075.000,00 kuna na pozicijama 252 - konto 3522 i 
253 - konto 3523, Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

3. Tekst javnog poziva iz točke 1. ovog zaključka, objavit će se na web stranici Grada 
Rijeke www.rijeka.hr. a obavijest o objavljenom javnom pozivu objavit će se u dnevnom tisku i 
putem sustava informiranja poduzetnika grada Rijeke - SMS Info-poduzetnik.

4. Zadužuje se Zavod za informatičku djelatnost za osiguranje svih potrebnih preduvjeta za 
podnošenje prijava na javni poziv iz točke 1. ovog zaključka.

5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo za provedbu točki 1. do 3. ovog 
zaključka.

Točka 7.

A) Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za obradu prijava (iz Programa 
sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline 
grada Rijeke); B) Prijedlog zaključka o utvrđivanju naknada troškova za rad Povjerenstva za 
obradu prijava (iz Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području 
zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke), obrazložio je Ivan ŠARAR.

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

A
1. Imenuje se Povjerenstvo za obradu prijava iz Programa sanacije i obnove pročelja i 

krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke, u sastavu:
1. Vlasta Linić, ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, kao 

predstavnica Odjela gradske uprave za kulturu, za predsjednicu
2. Marin Čaušević, ravnatelj Direkcije za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i 

stambene namjene, predstavnik Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, za 
člana

3. mr.sc. Alan Braun, član Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada 
Rijeke, za člana

4. dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić, članica Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih 
dobara Grada Rijeke, za članicu

5. doc.dr.sc. Damir Tulić, član Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada 
Rijeke, za člana.

2. Povjerenstvo iz točke 1. ovog zaključka, imenuje se od dana donošenja ovog zaključka 
na vrijeme do 29. ožujka 2021. godine.



B
1. Utvrđuje se naknada za rad članova Povjerenstva iz točke 1. ovoga Zaključka na način 

kako slijedi:
1.1. za člana mr. sc. Alana Brauna utvrđuje se naknada za rad u Povjerenstvu u iznosu od

1.060,00 kn brutto po sjednici kojoj je prisustvovao i u koju je uračunat prijevozni trošak za dolazak 
na sjednicu Povjerenstva

1.2. za članove dr.sc. Biserku Dumbović Bilušić i doc.dr.sc. Damira Tulića, utvrđuje se 
naknada za rad u Povjerenstvu u iznosu od 610,00 kn bruto po sjednici kojoj su prisustvovali i u 
koju je uračunat prijevozni trošak za dolazak na sjednicu Povjerenstva.

2. Naknada iz točke 2. ovoga Zaključka isplatit će se iz sredstava koja su osigurana u 
Proračunu Grada Rijeke za program: Kulturna vijeća, Aktivnost- sredstva za rad kulturnih vijeća, 
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.

Točka 8.

Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje na korištenje 
nekretnina za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) 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 nekretnina za postavu 
privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke.

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

Točka 9.

Prijedlog zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada - suradnja s 
udrugama i međunarodna suradnja za 2018. godinu, obrazložila je Verena LELAS TURAK.

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

1. Odobrava se sufinanciranje korisnika i to kako slijedi:
1.1. Društvo „Naša djeca“, u sveukupnom iznosu od 1.000,00 kuna (slovima:tisućukuna); u 

svrhu sufinanciranja Projekta „Suživot sa prirodom“, 
1.2. Sveučilište u Rijeci, u sveukupnom iznosu od 5.000,00 kuna (slovima:pettisućakuna), u 

svrhu sufinanciranja izdavanja Monografije o akademiku Elsu Kuljaniću.
2. Odobrena sredstva iz podtočke 1.1. ovog zaključka isplatit će se na teret pozicije 

A132202 Suradnja s nevladinim udrugama, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), 
Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu.

3. Odobrena sredstva iz podtočke 1.2. ovog zaključka isplatit će se na teret pozicije 
A132003 Međunarodna suradnja (cto 3811), PR01007, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured 
Grada), Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu.

4. Sa korisnicima iz točke 1. ovog zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o 
sufinanciranju.

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 9,30 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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