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34. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 20. studenog 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, Denis ŠULINA, Sanda SUŠANJ, Ivan ŠARAR, Renato KOSTOVIĆ, mr.sc. Mladen 
VUKELIĆ, Jasna LIKER, Verena LELAS TURAK i Željko JURIĆ.

- Andrej POROPAT, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke

Opravdano odsutni: Irena MILIČEVIĆ, Jana SERTIĆ, Karla MUŠKOVIĆ, Snježana 
SKOČILIĆ i Nada GUNJAČA.

Kolegiju također prisustvuju:
1. Željko VITAS, Odjel gradske uprave za komunalni sustav
2. Dario DOBRILOVIĆ, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
3. Jasna KALANJ, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
4. Ante MAĐERIĆ, Odjel gradske uprave za financije
5. Anamarija RONJGA, Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke
6. Tamara MIRKOVIĆ-MATULOVIĆ, Mirna PAVLOVIĆ VODINELIĆ, dr.sc. Nataša ZRILIĆ,

MUZICA, Smiljana RADOVIĆ LAGATOR, Aleksandar MERLE, Ured Grada

Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red objavljen u ponedjeljak, 19. studenog
2018.godine na www.rijeka.hr dopunjuje se točkom „Prijedlog programa javnih potreba u kulturi 
Grada Rijeke za 2019. godinu“, te je utvrđen konačni 
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1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 12. studenog do 19. studenog 2018. 
godine

2. A) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
B) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu

3. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu

4. Prijedlog plana raspodjele sredstva spomeničke rente za 2019. godinu

5. Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

6. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

7. Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora 
u 2019. godini

8. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2019. godinu

9. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke 
nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2019. godini

10. A) Prijedlog odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim 
djelatnostima
B) Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
C) Prijedlog odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju 
ugovora 



D) Prijedlog odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora 
o koncesiji

11. Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga pravilnika o 
sufinanciranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 12. do 19. studenog 2018. godine.

Točka 2.

A) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. 
godinu i B) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu, 
obrazložio je mr.sc. Vojko OBERSNEL.

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

A
1. Utvrđuje se Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 

2021. godinu.
2. Prijedlog iz točke 1 ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje.

B
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu, u 

predloženom tekstu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke 

na razmatranje i usvajanje.
Točka 3.

Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu, obrazložio 
je Ivan ŠARAR.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu, u 
predloženom tekstu.

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

Točka 4.

Prijedlog plana raspodjele sredstva spomeničke rente za 2019. godinu, obrazložio je 
Ivan ŠARAR.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu 
prema predloženom tekstu.

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

Točka 5.

Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, obrazložio je 
Željko VITAS.



Gradonačelnik je donio sljedeći

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, u 
priloženom tekstu.

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

Točka 6.

Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini, obrazložio je 
Željko VITAS.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini, u 
predloženom tekstu.

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

Točka 7.

Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih 
odbora u 2019. godini, obrazložio je Željko VITAS.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području
mjesnih odbora u 2019. godini, u predloženom tekstu.

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

Točka 8.

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 
članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2019.
godinu, obrazložila je Verena LELAS TURAK.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 
2019. godinu, u predloženom tekstu. 

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

Točka 9.

Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice 
češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2019. godini, obrazložila je Verena LELAS 
TURAK.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i 
Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2019. godini u predloženom tekstu.

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



Točka 10.

A) Prijedlog odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim 
djelatnostima; B) Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti; C) 
Prijedlog odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora 
i D) Prijedlog odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju 
ugovora o koncesiji, obrazložio je Željko VITAS.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim 
djelatnostima, u predloženom tekstu.

2. Utvrđuje se Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, u 
predloženom tekstu.

3. Utvrđuje se Prijedlog odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na 
temelju ugovora, u predloženom tekstu.

4. Utvrđuje se Prijedlog odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na 
temelju ugovora o koncesiji, u predloženom tekstu.

5. Prijedlozi odluka iz točaka 1., 2., 3. i 4. ovog zaključka prosljeđuju se Gradskom vijeću 
Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Točka 11.

Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga pravilnika o 
sufinanciranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke, obrazložila je Verena LELAS 
TURAK.

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

1. Prihvaća se Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga pravilnika 
o sufinanciranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke, u utvrđenom tekstu.

2. Savjetovanje iz točke 1. ovog zaključka provodi se od 12. studenog do 5. prosinca 2018. 
godine, a nositelj provedbe savjetovanja je Ured Grada.

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 10,25 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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