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40. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 5. ožujka 2019. godine

Kolegij u 9,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju slijedeći i: Irena MILIČEVIĆ, Denis ŠULINA, Sanda SUŠANJ, Karla 
MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR, Renato KOSTOVIĆ, mr.sc. Mladen VUKELIĆ, Ante MAĐERIĆ, 
Snježana SKOČILIĆ i Nada GUNJAČA.

Opravdano odsutni: Marko FILIPOVIĆ, dr.sc. Nikola IVANIŠ, zamjenici 
Gradonačelnika dr.sc. Srđan ŠKUNCA, Ljiljana BULJAN, Jana SERTIĆ, Željko JURIĆ i 
Verena LELAS TURAK,

Sjednici također prisustvuju:
1. Gabrijela KIŠ JERČINOVIĆ, Odjel gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje 

zemljištem
2. Dario DOBRILOVIĆ, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
3. Karmen MLACOVIĆ, Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja
4. LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Smiljana RADOVIĆ LAGATOR, Aleksandar 

MERLE, Ured Grada
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1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 11. veljače do 4. ožujka 2019. godine

2. Informacija o provedbi mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi u 2018. godini

3. Informacija o uključivanju Grada Rijeke u projekt "Mreža gradova i civilnog društva za 
suzbijanje rasizma i diskriminacije"

4. Prijedlog zaključka o financiranju prijevoza osoba s invaliditetom u 2019. godini

5. Informacija o provođenju pravilne prehrane u osnovnim školama Grada Rijeke

6. Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna 
Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

7. Prijedlog zaključka o iznosu zakupnine po kojoj će se sadašnjim korisnicima poslovnih 
prostora nuditi sklapanje ugovora o zakupu

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 11. veljače do 4. ožujka 2019. godine.

Točka 2.

Informacija o provedbi mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi u 2018. godini, obrazložila 
je Karla MUŠKOVIĆ.

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

Prihvaća se Informacija o provedbi mjera u 2018. godini iz Odluke o socijalnoj skrbi 
namijenjenih zaštiti socijalno ugroženih građana grada Rijeke.



Točka 3.

Informacija o uključivanju Grada Rijeke u projekt "Mreža gradova i civilnog društva 
za suzbijanje rasizma i diskriminacije", obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

1. Prihvaća se Informacija o uključivanju Grada Rijeke u Projekt „Mreža gradova i civilnoga 
društva za suzbijanje rasizma i diskriminacije“

2. Koordinator Projekta iz točke 1. ovog zaključka je Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb.

3. Zadužuju se odjeli gradske uprave da odrede po jednog predstavnika za sudjelovanje u 
Radnoj skupini za pripremu i izradu Akcijskog plana Grada Rijeke za suzbijanje diskriminacije i to 
kako slijedi:

3.1. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb – koordinator;
3.2. Ured Grada – predstavnik;
3.3 Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo– predstavnik;
3.4. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu – predstavnik;
3.5. Odjel gradske uprave za kulturu – predstavnik;
3.6. Odjel gradske uprave za komunalni sustav – predstavnik;
3.7. Odjel gradske uprave za poduzetništvo – predstavnik;
3.8. Odjel gradske uprave za gradsku samoupravu i upravu – predstavnik;
3.9. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem;
3.10. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom– predstavnik.

Točka 4.

Prijedlog zaključka o financiranju prijevoza osoba s invaliditetom u 2019. godini, 
obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

1. Grad Rijeka u 2019. godini financirat će prijevoz osoba s invaliditetom (osobe koje se 
kreću pomoću invalidskih kolica i teško pokretne osobe) s prebivalištem na području Grada Rijeke, 
kao posebnog oblika skrbi za osobe s invaliditetom u gradu Rijeci, u ukupnom iznosu od 
580.000,00 kuna.

2. Prijevoz je za osobe iz točke 1. ovog zaključka besplatan, a obavljat će se prilagođenim 
kombi vozilom u organizaciji KD Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika.  

3. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će poziciju 418 (aktivnost: 
Prijevoz osoba s invaliditetom) Proračuna Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a 
isplaćivat će se prema nalogu pročelnice Odjela.

4. Grad Rijeka i KD Autotrolej d.o.o. sklopit će ugovor kojim će se pobliže utvrditi 
međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana glede obavljanja i financiranja prijevoza 
iz točke 1. ovog zaključka. 

5. KD "Autotrolej" d.o.o. pružat će po potrebi usluge prijevoza iz točke 1. ovog zaključka 
osobama s invaliditetom koje nemaju prebivalište na području Grada Rijeke već na području 
susjednih općina i gradova, koje će uslugu prijevoza plaćati izravno "Autotroleju" po cijeni od 2,00 
kune (ukupno s PDV-om) za 1 km vožnje.  

6. Grad Rijeka u 2019. godini financirat će usluge servisnog održavanja i popravka 
motornih vozila za prijevoz osoba s invaliditetom, u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna.

7. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 6. ovog zaključka teretit će poziciju 419 i 1852 
(aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom) Proračuna Odjela gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb, a isplaćivat će se prema nalogu pročelnice Odjela.

8. Grad Rijeka i TD Rijeka plus d.o.o. Rijeka sklopit će ugovor kojim će se pobliže utvrditi 
međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana glede usluga servisnog održavanja i 
popravka motornih vozila za prijevoz osoba s invaliditetom iz točke 6. ovog zaključka. 



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

Točka 5.

Informacija o provođenju pravilne prehrane u osnovnim školama Grada Rijeke, 
obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se Informacija o provođenju pravilne prehrane u osnovnim školama Grada 
Rijeke kroz projekt „Školica–zdrave prehrane“.

2. Projekt iz točke 1. ovog zaključka provodit će Nastavni zavod za javno zdravstvo 
Primorsko goranske županije.

3. Grad Rijeka i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije zaključit 
će Ugovor o sufinanciranju Projekta iz točke 1. ovog zaključka.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da financijski podrži provedbu 
projekta iz točke 1. ovog zaključka u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna. Sredstva za financiranje 
Projekta, osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu, u okviru Razdjela 004 - Odjel 
gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 00401, Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela,
na poziciji PR00292- Intelektualne i osobne usluge.

Točka 6.

Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna 
Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, 
obrazložio je Dario DOBRILOVIĆ.

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 Izmjena i 
dopuna Općeg programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Rijeke u 
utvrđenom tekstu.

2. Savjetovanje iz točke 1. ovog zaključka provodi se u formi internetskog savjetovanja na 
www.rijeka.hr u trajanju od 18. veljače do 20. ožujka 2019. godine, a nositelj provedbe 
savjetovanja je Odjel gradske uprave za poduzetniđtvo.

Točka 7.

Prijedlog zaključka o iznosu zakupnine po kojoj će se sadašnjim korisnicima 
poslovnih prostora nuditi sklapanje ugovora o zakupu, obrazložila je Denis ŠULINA.

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

1. Donosi se Odluka o iznosu zakupnine za neposredne posjednike poslovnih prostora, u 
predloženom tekstu.
Donosi se Zaključak o iznosu zakupnine po kojoj će se sadašnjim korisnicima poslovnih prostora 
nuditi sklapanje ugovora o zakupu u predloženom tekstu.

2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Odluke iz točke 1. ovog zaključka objavi u „Službenim 
novinama Grada Rijeke“

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

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



#potpis# #potpis#


	040 zapisnik.doc

		2019-03-08T09:54:42+0100
	VOJKO OBERSNEL




