ZAPISNIK
38. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 29. siječnja 2019. 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, Karla MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR, Renato
KOSTOVIĆ, mr.sc. Mladen VUKELIĆ, Ante MAĐERIĆ, Verena LELAS TURAK, Snježana
SKOČILIĆ i Nada GUNJAČA.
- Andrej POROPAT, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke
Opravdano odsutni: Irena MILIČEVIĆ, Jana SERTIĆ i Željko JURIĆ.
1.
2.
3.
4.

Sjednici također prisustvuju:
Maja MALNAR i Željko VITAS, Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Dario DOBRILOVIĆ, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Danijel ANTONIĆ, Zavod za informatičku djelatnost
Tamara MIRKOVIĆ-MATULOVIĆ, Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija
Smiljana RADOVIĆ LAGATOR, Aleksandar MERLE, Ured Grada

MUZICA,

DNEVNI RED
1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 8. do 28. siječnja 2019. godine
2. Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o
komunalnom redu
3. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu
4. Informacija o pokroviteljstvu nad manifestacijom RIJEKA PSIHOLOGIJE u 2019. godini
5. Informacija o provedbi Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih
subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada
Rijeke u 2018. godini
6. Informacija o provedenim javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora
Grada Rijeke u 2018. godini
7. Informacija o provedenom Javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora
objavljenog 21. studenog 2018. godine
8. Prijedlog plana raspisivanja natječaja Grada Rijeke za dodjelu financijskih sredstava
udrugama u 2019. godini
9. Prijedlog zaključka o programu utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene za
poboljšanje uvjeta boravka turista na području grada Rijeke za 2019. godinu
10. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Rijeke sa TD RIJEKA 2020. - prostor RiHUB-a
11. Prijedlog zaključka o suradnji Grada Rijeke i Udruge "Društvo Bez Granica" pri prijavi na
projekt "Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu
kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice"

Točka 1.
Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima
donesenim u razdoblju od 8. do 28. siječnja 2019. godine.
Točka 2.
Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o
komunalnom redu, obrazložila je Maja MALNAR.
Gradonačelnik je donio sljedeći
zaključak
1. Prihvaća se Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o
komunalnom redu, u utvrđenom tekstu.
2. Savjetovanje iz točke 1. ovog zaključka provodi se u formi internetskog savjetovanja na
www.rijeka.hr u trajanju od 25 siječnja do 14. veljače 2019. godine, a nositelj provedbe
savjetovanja je Odjel gradske uprave za komunalni sustav.
Točka 3.
Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu, obrazložila je Maja MALNAR.
Gradonačelnik je donio sljedeći
zaključak
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu, u predloženom tekstu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke
na razmatranje i usvajanje.
Točka 4.
Informacija o pokroviteljstvu nad manifestacijom RIJEKA PSIHOLOGIJE u 2019.
godini, obrazložila je Sanda SUŠANJ.
Gradonačelnik je donio sljedeći
zaključak
1. Prihvaća se Informacija o održavanju manifestacije Rijeka psihologije od 18. do 24.
veljače 2019. godine u Rijeci.
2. Sredstva za sufinanciranje troškova organizacije manifestacije iz točke 1. ovog zaključka
osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu, u okviru Razdjela 004 - Odjel gradske
uprave za odgoj i školstvo, Glave 00401, Programa 1106: Program u funkciji odgoja i obrazovanja,
Aktivnosti A110602: Donacije ustanovama i udrugama, pozicije PR00289 - Tekuće donacije u
novcu, u iznosu od 5.000,00 kn. Sredstva će se isplatiti po nalogu pročelnice Odjela gradske
uprave za odgoj i školstvo.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da, bez naknade, omogući
postavljanje uličnih bannera na prostorima Grada Rijeke te da odobri korištenje javne površine na
Korzu, ispred bivše zgrade Hrvatske pošte, postavi štand i osigura priključak za struju na kojem će
se održavati promotivne aktivnosti manifestacije Rijeka psihologije i to od 18. do 23. veljače 2019.
godine. Radno vrijeme štanda bit će od 10.00 do 16.00 sati.
4. Zadužuje se Ured Grada da omogući korištenje prostora Gradske vijećnice za
održavanje programskih aktivnosti manifestacije iz točke 1. ovog zaključka.
5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za organizacijsku podršku u
provedbi manifestacije Rijeka psihologije.
6. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da sa Sveučilištem u Rijeci,
Filozofskim fakultetom zaključi Ugovor o sufinanciranju manifestacije „Rijeka psihologije".

Točka 5.
Informacija o provedbi Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih
subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada
Rijeke u 2018. godini, obrazložio je Dario DOBRILOVIĆ.
Gradonačelnik je donio sljedeći
zaključak
Prihvaća se Informacija o provedbi Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu
nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području
grada Rijeke u 2018. godini
Točka 6.
Informacija o provedenim javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora
Grada Rijeke u 2018. godini, obrazložila je Denis ŠULINA.
Gradonačelnik je donio sljedeći
zaključak
Prihvaća se Informacija Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom o provedenim
javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora kojima upravlja Grad Rijeka za 2018.
godinu.
Točka 7.
Informacija o provedenom Javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora
objavljenog 21. studenog 2018. godine, obrazložila je Denis ŠULINA.
Gradonačelnik je donio sljedeći
zaključak
Prihvaća se Informacija o provedenom javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih
prostora objavljenog na WEB stranicama Grada Rijeke, dana 21. studenog 2018. godine.
Točka 8.
Prijedlog plana raspisivanja natječaja Grada Rijeke za dodjelu financijskih sredstava
udrugama u 2019. godini, obrazložila je Verena LELAS TURAK.
Gradonačelnik je donio sljedeći
zaključak
1. Donosi se Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja Grada Rijeke za dodjelu financijskih
sredstava udrugama, u predloženom tekstu
2. Zadužuje se Ured Grada da Godišnji plan iz točke 1. ovoga zaključka objavi na web
stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr te isti dostavi Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske
3. Zadužuju se nadležni odjeli koji provode javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava
udrugama da po raspisivanju istih informaciju o objavljenom javnom natječaju dostave i Uredu za
udruge Vlade Republike Hrvatske.
Točka 9.
Prijedlog zaključka o programu utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene za
poboljšanje uvjeta boravka turista na području grada Rijeke za 2019. godinu, obrazložio je
Dario DOBRILOVIĆ.
Gradonačelnik je donio sljedeći

zaključak
1. Utvrđuje se Zajednički program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području grada Rijeke za 2019. godinu, na način da se
boravišna pristojba utroši za sljedeću namjenu:
Naziv programa
Predmet sufinanciranja
Sredstva
Korisnik
Svjetlosno
Aktivnosti prigodnog svjetlosnog 480.000,00 kuna
Turistička zajednica
ukrašavanje centra ukrašavanja centra grada Rijeka
grada Rijeke
grada Rijeke
za vrijeme trajanja manifestacije
„Rijeka Advent“
2. Turističkoj zajednici grada Rijeke odobrava se namjensko korištenje sredstava uplaćene
boravišne pristojbe u Proračun Grada Rijeke za 2019. godinu u iznosu od 480.000,00 kuna za
provedbu Zajedničkog programa iz točke 1. ovog zaključka.
3. Sredstva iz točke 2. ovog zaključka isplaćivat će se s pozicije 246 Odjela gradske uprave
za poduzetništvo u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu prema dinamici izvršene uplate
sredstava boravišne pristojbe u Proračun Grada Rijeke sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, a
do visine uplaćenih sredstava s te osnove.
4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo da zaključi ugovor s Turističkom
zajednicom grada Rijeke kojima će se utvrditi namjensko korištenje sredstava boravišne pristojbe i
način izvještavanja o utrošenim sredstvima iz točke 1. ovog zaključka.
Točka 10.
Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Rijeke sa TD RIJEKA 2020. - prostor RiHUB-a, obrazložio je Ivan ŠARAR.
Gradonačelnik je donio sljedeći
zaključak
Sukladno odredbi članka 5. stavka 1. i članka 28. stavka 1. Odluke o zakupu poslovnog
prostora ("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/18) zadužuje se Odjel gradske uprave za
kulturu da s trgovačkim društvom RIJEKA 2020 d.o.o. (OIB: 65319684857) iz Rijeke, Ivana
Grohovca 1/A sklopi Ugovor o zakupu sukladno odredbama Odluke o zakupu poslovnog
prostora („Službene novine Grada Rijeke" broj 8/18) za poslovni prostor u Rijeci na adresi Ivana
Grohovca 1/A, koji se nalazi u II. zoni, bez provođenja javnog natječaja za davanje u zakup
poslovnog prostora, za obavljanje djelatnosti: Područje R – Kreativne, umjetničke i zabavne
djelatnosti (šifra NKD: 90) (Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007- NKD 2007Narodne novine 58/07 i 72/07), na razdoblje od 01. veljače 2019. godine do 31. prosinca 2021.
godine uz ugovorenu cijenu zakupnine od 0,57 €/m2 uvećano za pripadajući PDV, uz uvjet da
zakupnik prihvati navedenu cijenu zakupnine kao i plaćanje drugih naknada i troškova na ime
korištenja predmetnog poslovnog prostora.
Točka 11.
Prijedlog zaključka o suradnji Grada Rijeke i Udruge "Društvo Bez Granica" pri
prijavi na projekt "Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom
vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice", obrazložila je Denis ŠULINA.
Gradonačelnik je donio sljedeći
zaključak
1. Prihvaća se zamolba Udruge Društvo štovatelja baštine „Bez granica“ Drenova-Rijeka
OIB:57014071106 da Grad Rijeka bude grad partner u projektu ''Prostori sudjelovanja - razvoj
programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice''
na koji se ista namjerava prijaviti.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu da imenuje osobu koja će biti koordinator
ispred Grada za prijavu na natječaj ''razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu
kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice'', odnosno da ista bude zadužena za dostavu sve
potrebne dokumentacije koju je Grad dužan dostaviti kao partner temeljem predmetnog natječaja.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje
objektima poslovne i javne namjene da ukoliko prijava za navedeni natječaj bude uspješna da
ugovor o zakupu (korištenje bez naknade) s Muzejom Grada Rijeke za poslovne prostore na
adresama Drenovski put 138/A i Drenovski put 138/I prenijeti na udrugu Društvo štovatelja baštine
„Bez granica“ Drenova-Rijeka.
Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 10,10 sati.
PROČELNICA UREDA GRADA

Verena LELAS-TURAK
#potpis#

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#

