
Z A P I S N I K

41. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 20. ožujka 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, Jana SERTIĆ, Sanda SUŠANJ, Karla MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR, 
Renato KOSTOVIĆ, mr.sc. Mladen VUKELIĆ, Ante MAĐERIĆ, Verena LELAS TURAK, 
Snježana SKOČILIĆ i Nada GUNJAČA.
- predsjednik Gradskog vijeća, Andrej POROPAT

Opravdano odsutni: Irena MILIČEVIĆ i Željko JURIĆ.

Sjednici također prisustvuju:
1. Maja MALNAR, Alen RAZUM, Marko DRPIĆ Odjel gradske uprave za komunalni sustav
2. Tamara MIRKOVIĆ-MATULOVIĆ, Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA,

Smiljana RADOVIĆ LAGATOR, Aleksandar MERLE, Ured Grada
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1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 5. do 19. ožujka 2019. godine

2. Izvješće o radu Direkcije za komunalno redarstvo za 2018. godinu, B) Izvješće o radu 
Direkcije za prometno redarstvo za 2018. godinu

3. Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za 
2018. godinu

4. Prijedlog zaključka o održavanju Vikend škole poduzetništva 2019. u sklopu programa 
RInovatoRI

5. Informacija o radu Tehničkog tajništva mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna 
Europa za 2018. godine

6. Informacija o provedenom Javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora 
objavljenom dana 23. siječnja 2019. godine

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 5 do 19. ožujka 2019. godine.

Točka 2.

A) Izvješće o radu Direkcije za komunalno redarstvo za 2018. godinu, B) Izvješće o 
radu Direkcije za prometno redarstvo za 2018. godinu, obrazložili su Alen RAZUM i Marko 
DRPIĆ.

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

A
Prihvaća se izvješće o radu Direkcije za komunalno redarstvo za 2018. godinu.

B
Prihvaća se izvješće o radu Direkcije za prometno redarstvo za 2018. godinu.



Točka 3.

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke 
za 2018. godinu, obrazložila je Maja MALNAR.

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

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području 
Grada Rijeke za 2018. godinu, u predloženom tekstu.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da Izvješće iz točke 1. ovog 
zaključka dostavi Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze Primorsko – goranske županije.

Točka 4.

Prijedlog zaključka o održavanju Vikend škole poduzetništva 2019. u sklopu 
programa RInovatoRI, obrazložila je Jana SERTIĆ.

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

1. Prihvaća se prijedlog održavanja Vikend škole poduzetništva 2019. u sklopu programa 
RInovatoRI, koja će se realizirati u suradnji Odjela gradske uprave za poduzetništvo i Doma mladih 
Rijeka od 12. do 14. travnja 2019. godine u Planinarskom domu 'Dvorac Stara Sušica' pod 
nazivom '3D Game Hub'.

2. Grad Rijeka će subvencionirati cijenu boravka polaznika programa iz točke 1. ovog 
zaključka – učenika 6. i 7. razreda osnovnih škola s područja grada Rijeke s iznosom od 120,00 
kuna po polazniku te ostale troškove suorganizacije do ukupno 12.000,00 kuna.

3. Sredstva iz točke 2. ovog zaključka teretit će poziciju 263 Odjela gradske uprave za 
poduzetništvo.

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

Točka 5.

Informacija o radu Tehničkog tajništva mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-
Jugoistočna Europa za 2018. godine, obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

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

1. Prihvaća se Izvješće o radu Tehničkog tajništva mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-
Jugoistočna Europa za 2018. godinu.

2. Odobrava se zaključenje Ugovora o suradnji s udrugom ODRAZ, tehničkim tajništvom 
mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa za 2019. godinu.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za provedbu ovog zaključka.

Točka 6.

Informacija o provedenom Javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora 
objavljenom dana 23. siječnja 2019. 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 23. siječnja 2019. godine.

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

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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