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32. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 30. listopada 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, Denis ŠULINA, Jana SERTIĆ, Sanda SUŠANJ, Karla MUŠKOVIĆ, Renato 
KOSTOVIĆ, mr.sc. Mladen VUKELIĆ, Jasna LIKER, Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ i 
Nada GUNJAČA.

Opravdano odsutni: Srđan ŠKUNCA, Ivan ŠARAR i Snježana SKOČILIĆ

Sjednici također prisustvuju:
1. Eda RUMORA, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 

zemljištem
2. Helena SEMION TATIĆ, Odjel gradske uprave za kulturu
3. Anamarija RONJGA, Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke
4. 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 23. do 29. listopada 2018. godine

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja područja 
Potok

3. Prijedlog zaključka o sufinanciranju 16. Festivala stvaralaštva i postignuća djece s 
teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

4. Prijedlog zaključka o financiranju poklon-bonova za umirovljenike i starije osobe bez 
prihoda s područja grada Rijeke u povodu božićnih i novogodišnjih blagdana

5. Prijedlog zaključka o ostvarivanju prava na korištenje grobnog mjesta za umrle hrvatske 
ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i za umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za zamjenu nekretnina između Grada Rijeke i 
Riječke nadbiskupije

7. Informacija o provedenom Javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora u 
vlasništvu Grada Rijeke objavljenog dana 12. rujna 2018. godine

8. Prijedlog rješenja o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke

9. Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka Gradonačelnika od 23. siječnja 2018. godine 
(Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšavanju uvjeta boravka 
turista u gradu Rijeci za 2018. godinu)

10. Prijedlog zaključka o izmjeni teksta Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu 
nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na 
području grada Rijeke

11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o plaćanju participacije za 
umjetničko školovanje učenika u Osnovnoj školi za klasični balet i suvremeni ples pri 
Osnovnoj školi Vežica za školsku 2018./2019. godinu



Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 23. do 29. listopada 2018. godine.

Točka 2.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja 
područja Potok, 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 izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu 
uređenja područja Potok , u predloženom tekstu.

2. Konačni Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se na suglasnost 
Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja temeljem članka 108. Zakona o prostornom 
uređenju („Narodne novine“ 153/13 i 65/17).

3. Po ishođenju suglasnosti iz točke 2. ovog zaključka Prijedlog odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja područja Potok proslijedit će se Gradskom vijeću 
Grada Rijeke na razmatranje i donošenje.

Točka 3.

Prijedlog zaključka o sufinanciranju 16. Festivala stvaralaštva i postignuća djece s 
teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

1. Udruzi za sindrom Down – Rijeka 21 odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 
20.000,00 kuna za sufinanciranje 16. Festivala stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u 
razvoju i osoba s invaliditetom. 

2. Financijska sredstva za namjenu iz točke 1. ovog zaključka osigurana su u Proračunu 
Grada Rijeke za 2018. godinu, Razdjel: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 
Program: „Rijeka-zdravi grad“, Aktivnost: Interesne grupe građana na stavci rashoda 381 Tekuće 
donacije, pozicija PR00477.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za sklapanje ugovora 
između Grada Rijeke i Udruge za sindrom Down – Rijeka 21 kojim će se urediti međusobna prava i 
obveze.

Točka 4.

Prijedlog zaključka o financiranju poklon-bonova za umirovljenike i starije osobe bez 
prihoda s područja grada Rijeke u povodu božićnih i novogodišnjih blagdana, obrazložila je 
Karla MUŠKOVIĆ.

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

1. Povodom božićno-novogodišnjih blagdana dodjeljuje se novčana pomoć u obliku poklon-
bona u vrijednosti od 300,00 kuna za umirovljenike koji imaju prebivalište na području grada Rijeke 
i čija mirovina ne prelazi iznos od 1.700,00 kuna (računajući u iznos mirovine i zaštitni dodatak uz 
mirovinu), te za osobe starije od 65 godina bez prihoda koji imaju prebivalište na području grada 
Rijeke. 

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb da u razdoblju od 05. 
studenog do 10. prosinca 2018. godine prikupi zahtjeve i dokaze o visini mirovine za umirovljenike 
s mirovinom od 1.400,00 do 1.700,00 kn.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb da sa trgovačkim 
društvom "Plodine" d.d. Rijeka sklopi ugovor o korištenju poklon-bonova.



4. Daje se suglasnost Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za preuzimanje 
obveza na teret proračuna Odjela u 2019. godini u ukupnom iznosu do 800.000,00 kuna. 

Sredstva za namjenu iz točke 1. ovog zaključka teretit će Aktivnost: Pomoć za prehranu 
umirovljenika Proračuna Grada Rijeke, Financijskog plana Odjela gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb za 2019. godinu.

5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za provedbu ovog 
zaključka.

Točka 5.

Prijedlog zaključka o ostvarivanju prava na korištenje grobnog mjesta za umrle 
hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i za umrle hrvatske branitelje iz 
Domovinskog rata, obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

Dodatno usmenu informaciju o proširenju Aleje branitelja na CGG Drenova 
obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

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

A
1. Grad Rijeka će temeljem članka 137. stavka 12. Zakona o hrvatskim braniteljima i 

članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17) za pogrebne troškove umrlih HRVI-a i 
umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su u trenutku smrti imali prijavljeno prebivalište 
na području grada Rijeke ili posljednje prijavljeno prebivalište na području  rada Rijeke ako nisu 
imali prijavljeno prebivalište u trenutku smrti i ako oni ili članovi njihove uže ili šire obitelji nemaju 
na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi osigurati 50% troškova 
korištenja grobnog mjesta s betoniranim okvirom. 

2. Zadužuje se KD Kozala d.o.o. da na zahtjev Odjela gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb za svaki pojedini podnesen zahtjev, Odjelu dostavi izračun troškova korištenja 
grobnog mjesta sukladno njihovom troškovniku. 

3. Financijska sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka osigurana su u 
Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu, Razdjel: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb, Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova na stavci rashoda 372 Ostale naknade građanima i 
kućanstvima iz proračuna.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za provedbu ovog 
zaključka.

B
1. Grad Rijeka će, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima 

njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) nastaviti i izgradnju Aleje branitelja na CGG 
Drenova, i to na način da će se u sljedeće dvije godine izvesti radovi na proširenju postojeće Aleje 
(sjeverno od postojeće, na mjestu sadašnjih općih polja), u II faze (u I fazi 2019. godine izgradit će 
se novih 96 grobnih mjesta te u II fazi 2020. godine još 96 grobnih mjesta). Za ovu namjenu izdvojit 
će se proračunska sredstva u iznosu od cca 800.000,00 kuna.

2. Postupke vezane za proširenje same Aleje (grobnih mjesta) provodit će KD Kozala 
d.o.o., dok će Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav financirati radove uređenja 
zajedničkih dijelova proširenja Aleje (staze, hortikulturno uređenje, odvodnja i sl.)

Točka 6.

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za zamjenu nekretnina između Grada Rijeke i 
Riječke nadbiskupije, obrazložila je Denis ŠULINA.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o pokretanju postupka zamjene nekretnina između Grada 
Rijeke i Riječke nadbiskupije, u predloženom tekstu.

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



Točka 7.

Informacija o provedenom Javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora 
u vlasništvu Grada Rijeke objavljenog dana 12. rujna 2018. godine, obrazložila je Denis 
ŠULINA.

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

Prihvaća se Informacija o provedenom javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih 
prostora objavljenog na WEB stranicama Grada Rijeke, dana 12. rujna 2018. godine.

Točka 8.

Prijedlog rješenja o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke, obrazložio je mr.sc. 
Mladen VUKELIĆ.

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

1. Donosi se Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke, u predloženom tekstu.

2. Zadužuje se Ured Grada da tekst rješenja iz točke 1. ovoga zaključka objavi u 
"Službenim novinama Grada Rijeke".

Točka 9.

Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka Gradonačelnika od 23. siječnja 2018. godine 
(Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšavanju uvjeta boravka 
turista u gradu Rijeci za 2018. godinu), obrazložila je Jana SERTIĆ.

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

o izmjeni zaključka Gradonačelnika
(KLASA: 023-01/18-04/6-15,URBROJ: 2170/01-15-00-15-20)

Točka 1. zaključka Gradonačelnika (KLASA: 023-01/18-04/6-15, URBROJ: 2170/01-15-00-
15-20) od dana 23. siječnja 2018. mijenja se i glasi:

„1. Utvrđuje se prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene 
poboljšanju uvjeta boravka turista na području grada Rijeke za 2018. godinu, na način da se 
planira dio boravišne pristojbe u 2018. godini, utrošiti za sljedeće namjene:

Naziv programa Predmet sufinanciranja Sredstva Korisnik
1. Informativna služba

za građane i goste
Turistički
informativni centar,
Korzo 14 i Info
punkt, Partizanski
put 9a

230.000,00 kuna Turistička
zajednica grada
Rijeke

2. Kalendar zbivanja
ŠTA Danas?

Aktivnosti kalendara
zbivanja

152.000,00 kuna Turistička
zajednica grada
Rijeke

UKUPNO: 382.000,00 kuna

Točka 10.

Prijedlog zaključka o izmjeni teksta 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 Izmjene javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih 
subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, u 
svemu prema tekstu iz privitka ovog zaključka.

2. Za provedbu Izmjena Javnog poziva iz točke 1. ovog zaključka, iz Proračuna Grada 
Rijeke za 2018. godinu osigurat će se dodatnih 637.000,00 kuna na pozicijama 252 - konto 3522 i 
253 - konto 3523, Odjela gradske uprave za poduzetništvo. 

3. Tekst Izmjene javnog poziva iz točke 1. ovog zaključka, objavit će se na web stranici 
Grada Rijeke www.rijeka.hr.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo za provedbu ovog zaključka.

Točka 11.

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o plaćanju participacije za 
umjetničko školovanje učenika u Osnovnoj školi za klasični balet i suvremeni ples pri 
Osnovnoj školi Vežica za školsku 2018./2019. godinu, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

Daje se suglasnost na Odluku o plaćanju participacije za umjetničko školovanje učenika u 
Osnovnoj školi za klasični balet i suvremeni ples pri Osnovnoj školi Vežica za školsku 2018./2019. 
godinu, a koju je donio Školski odbor na sjednici 1. listopada 2018. godine (KLASA: 003-06/18-
02/04 URBROJ: 2170-55-01-18-01).

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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