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42. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 2. travnja 2019. godine

Kolegij u 9,30 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju: dr.sc. Nikola IVANIŠ, Srđan ŠKUNCA, Ljiljana BULJAN, Irena 
MILIČEVIĆ, Denis ŠULINA, Jana SERTIĆ, Sanda SUŠANJ, Karla MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR, 
Renato KOSTOVIĆ, Ante MAĐERIĆ, Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ, Snježana 
SKOČILIĆ i Nada GUNJAČA.
- Andrej POROPAT, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke

Opravdano odsutni: Marko FILIPOVIĆ, zamjenik Gradonačelnika i mr.sc. Mladen 
VUKELIĆ.

Sjednici također prisustvuju:
1. Andrej MAROCHINI, direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
2. Marijan VUNDAĆ, Odjel za gradsku samoupravu i upravu
3. Tamara MIRKOVIĆ-MATULOVIĆ, Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, 

Smiljana RADOVIĆ LAGATOR, Aleksandar MERLE, Ured Grada

Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red objavljen 1. travnja 2019. godine na 
www.rijeka.hr dopunjuje se sljedećom točkom:
„Prijedlog zaključka o dodjeli potpora književnom stvaralaštvu za 2019. godinu“

te se utvrđuje konačni 

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 20. ožujka do 1. travnja 2019. godine

2. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga KD 
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, s primjenom od 1. travnja 
2019. godine

3. Informacija o provedbi manifestacije HOMO SI TEĆ 2019. od 30.ožujka do 14. travnja 
2019. godine

4. Prijedlog zaključka o dodjeli potpora književnom stvaralaštvu za 2019. godinu

5. Informacija o održavanju FESTIVALA ZNANOSTI U RIJECI od 8. do 13. travnja 2019. 
godine

6. Informacija o održavanju 44. Škole dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2019" od 6. 
do 13. travnja 2019. godine

7. A) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o upisu djece i o 
mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2019/2020. godinu
B) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o upisu djece i o mjerilima 
upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2019/2020. godinu
C) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o upisu djece i o mjerilima 
upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2019/2020. godinu

8. Prijedlog zaključka o korištenju nekretnina i opreme u vlasništvu Grada Rijeke u izbornoj 
promidžbi (izbori za članove u Europski parlament) iz RH

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 20. ožujka do 1. travnja 2019. godine.



Točka 2.

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga KD 
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, s primjenom od 1. travnja 
2019. godine, obrazložili su Irena MILIČEVIĆ i Andrej MAROCHINI, direktor KD Vodovod i 
kanalizacija d.o.o.

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

Temeljem članka 207. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09, 63/11, 130/11, 
56/13, 14/14 i 46/18) daje se suglasnost na Odluku o cijeni vodnih usluga Komunalnog društva 
VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju, s 
primjenom od dana 1. travnja 2019. godine.

Točka 3.

Informacija o provedbi manifestacije HOMO SI TEĆ 2019. od 30.ožujka do 14. travnja 
2019. godine, obrazložio je Renato KOSTOVIĆ.

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

1. Prihvaća se Informacija o provedbi manifestacije „Homo si teć“, festivala sporta i 
rekreacije, Rijeka, od 30. ožujka do 14. travnja 2019. godine. Opis trasa utrka te shematski grafički 
prikaz trasa utrka, lokacija i prostora, čine sastavni dio ovog zaključka.

2. Manifestacija iz točke 1. ovog zaključka održati će se pod pokroviteljstvom Grada Rijeke, 
koji je ujedno i suorganizator manifestacije, u suradnji s partnerima Zajednicom sportskih udruga 
grada Rijeke „Riječki sportski savez“, Primorsko-goranskom županijom, Općinom Kostrena, 
„Novim listom“, Udrugom „Ri maraton“ i agencijom „Adria events“, uz slijedeći program:

A) UTRKE:
 utrka „539 skok“ (utrka trsatskim stubama), subota, 30.03.2019., 
 utrka „Molo longo trk“ (utrka riječkim lukobranom), subota, 6.04.2019.,  
 „4. riječki maraton“ (42,195 km), nedjelja, 14.04.2019., 
 „18. riječki polumaraton“ (21,0975 km), nedjelja, 14.04.2019., 
 „Štafeta 3 x 7 km“, nedjelja, 14.04.2019., 
 „3. desetka powered by Heineken 0.0“ (10 km), nedjelja, 14.04.2019., 
 „1. Erste petica“ (5 km), nedjelja, 14.04.2019., 
 „23. Homo si teć“ (1,8 km), nedjelja, 14.04.2019., 
 „dm Mići trk“ (580 m), (utrka za klince i klinceze iz vrtića), nedjelja, 14.04.2019., 
 „Memorijalna utrka Milke Milinković“ (580 m), nedjelja, 14.04.2019., 
B) OSTALI SADRŽAJI:
 prezentacija riječkih sportskih i rekreacijskih klubova odnosno udruga građanima Rijeke, od 

ponedjeljka, 8.04. do petka, 12.04.2019., 
 prezentacija sportskih i rekreacijskih udruga Primorsko-goranske županije, subota, 

13.04.2019., 
 Homo si teć Expo, prodajno-promotivni sajam sportske opreme, subota, 13.04.2019.,  
 preuzimanje startnih brojeva @ RijekaRun šator, subota, 13.04.2019., 
 humanitarna prodaja majica i narukvica, od ponedjeljka, 25.03.2019. do nedjelje, 

14.04.2019., 
 završna fešta za sve sudionike, nedjelja, 14.04.2019.

3. S naslova pokroviteljstva i suorganizacije Grada Rijeke nad manifestacijom iz točke 1. 
ovog zaključka, utvrđuju se zaduženja upravnih tijela Grada Rijeke, kako slijedi:

3.1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav zadužuje se odobriti odnosno osigurati, bez
plaćanja naknade:
A) KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA:



o utrku 539 skok, na dan 30. ožujka 2019. godine, u vremenu od 09:00 do 15:00h na platou 
ispred hotela Continental, platou na početku Stuba Petra Kružića i platou kod kapele Sv. Nikole
(križanje Stuba Petra Kružića i Šetališta Joakima Rakovca) i na Stubama Petra Kružića,

o utrku Molo Longo trk, na dan 06. travnja 2019. godine u vremenu od 09:00 do 15:00h na 
riječkom lukobranu i ispred zgrade pomorskog putničkog terminala,

o potrebe prezentacije sportskih klubova i udruga na Korzu (ispred šatora za prodaju majica na 
Trgu 128 brigade HV-a), u periodu od 08. travnja do 12. travnja 2019. godine u vremenu od 
10:00 - 14:30h,

o utrku Homo si teć, 14. travnja 2019. godine po opisanoj trasi,
o memorijalnu Utrku Milke Milinković, 14. travnja 2019. godine po opisanoj trasi,
o dm mići trk, 14. travnja 2019. godine po opisanoj trasi,
o 4. riječki maraton, 14. travnja 2019. godine po opisanoj trasi,
o 18. riječki polumaraton, 14. travnja 2019. godine po opisanoj trasi,
o utrku Štafeta 3x7, 14. travnja 2019. godine po opisanoj trasi,
o utrku 10k powered by Heineken 0.0, 14. travnja 2019. godine po opisanoj trasi,
o utrku Erste petica, 14. travnja 2019. godine po opisanoj trasi,
o potrebe gledališta dana 14. travnja 2019. godine ispred robne kuće Korzo, i pozornice između 

robne kuće Ri prema zgradi bivše pošte, ispred fontane,
o potrebe smještaja šatora za voće, DJ-a, presvlačenje sudionika utrke, smještaj sponzorskih 

automobila te šatora za sponzore i partnere projekta, 14. travnja 2019. godine, na Trgu 111. 
brigade HV,

o smještaj ekoloških WC-a na južnoj strani Trga 128. brigade HV, 14. travnja 2019. godine, na 
Gatu Karoline Riječke, na autobusnoj stanici na Plumbumu i na okretu maratona na Preluci,

o montažu reklamnog luka Start – Cilj, stolova za mjerenje vremena, mjesta za smještaj kombija, 
te stola za okrijepu trkača ispred Robne kuće Ri, 14. travnja 2019. godine,

o montažu reklamnog luka Cilj ispred Radio Rijeke, 14. travnja 2019. godine, 
o montažu sponzorskih lukova na Korzu, 14. travnja 2019. godine,
o smještaj sponzorskog automobila na rubu Trga 128. brigade Hv-a pored Korza, od 25.03. do 

13.04.2019 godine,
o smještaj vozila hitne pomoći na autobusnoj stanici u Adamićevoj ulici ispred Brasserie As, 14. 

travnja 2019. godine,
o smještaj šatora na Trgu 128. brigade HV, (6x4 m) za prodaju majica u terminu od 25. ožujka do 

14. travnja 2019. godine; šatore se premješta na južni dio Trga RH na dan 14. travnja 2019. 
godine,

o potrebe glazbenih sastava koji 14. travnja 2019. godine sviraju uz trasu utrka: 
- Mlaka, pored benzinske pumpe INA,
- Kantrida, autobusna stanica iznad stadiona,
- Plumbum, autobusna stanica.

B) KORIŠTENJE OPREME: 
o štandova (20 kom.) za smještaj gradskih udruga na Gatu Karoline Riječke na dan 13. travnja 

2019. godine u vremenu od 8:00 do 16:00h, nakon čega je štandove potrebno otpremiti,
o priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za organizaciju utrke 539 skok na 

platou ispred hotela Continental na dan 30. ožujka 2019. godine u vremenu od 7:00 do 15:00h,
o trofaznog priključka električne energije jačine 32A (industrijski priključak 32A 5P) za pozornicu 

ispred Robne kuće Ri u nedjelju 14. travnja 2019. godine u 6h ujutro,
o trofaznog priključka električne energije jačine 3x32A (industrijski priključak 32A 5P) za 

pozornicu na Gatu Karoline Riječke u petak 12. travnja 2019. godine u 16:00 h,
o i razvod električne energije (12 kom. jačine 16A, šuko) na Gatu Karoline Riječke, kod zgrade 

Karoline Riječke te na sjeverozapadnom dijelu gata, za potrebe prodajno promotivnog sajma 
sportske opreme (EXPO) u petak 12. travnja 2019. godine u 19:00h,

o priključka električne energije (6 kom. jačine 16A, šuko) na Trgu 111. brigade HV i to za potrebe 
sponzorskih i šatora maratonaca, 14. travnja 2019. godine u 06:00h,

o priključka električne energije (1 kom. jačine 16A) za napuhavanje luka na Korzu ispred Robne 
kuće Ri, 14. travnja 2019. godine u 06:00h,

o priključka električne energije (1 kom. jačine 16A) za napuhavanje luka na Korzu ispred Radio 
Rijeke, 14. travnja 2019. godine u 06:00h,

o priključka električne energije (6 kom. jačine 16A, šuko) za napuhavanje sponzorskih lukova na 
Korzu od Robne kuće Ri do Stari Kraš, 14. travnja 2019. godine u 06:00h,



o priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za razglas pokraj šatora za prodaju 
majica na Korzu, Trg 128. brigade HV, od 25. ožujka do 13. travnja 2019. godine,

o priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe šatora za prodaju majica na 
Trgu Republike Hrvatske, 14. travnja 2019. godine u 06:00h,

o priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa glazbenog benda u 
Zvonimirovoj ulici (iza Ina benzinske pumpe iz smjera Grada), 14. travnja 2019. godine,

o priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa glazbenog benda 
na Plumbumu, kod autobusne stanice, 14. travnja 2019. godine u 07:00h,

o priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa glazbenog benda 
u Liburnijskoj ulici iznad stadiona Kantrida, 14. travnja 2019. godine u 07:00h,

o auto košare na Korzu 14. travnja 2019. godine od 9:30h za potrebe snimanja video materijala,
o ograda u količini neophodnoj za osiguranje na Gatu Karoline Riječke za potrebe prodajno 

promotivnog sajma sportske opreme i prezentacija sportskih i rekreativnih udruga od 11. do 13. 
travnja 2019. godine,

o svih ograda koje Grad Rijeka ima na raspolaganju, 14. travnja 2019. godine u 05:00h.
C) UKLANJANJE:
o stolova i stolica na terasama ugostiteljskih objekata koji se nalaze na trasi utrka i to samo u 

dijelu između kandelabera, 14. travnja 2019. godine od 07:00h do 17:00h,
o stolova i stolica u potpunosti na terasama ugostiteljskih objekata na Trgu 128. brigade HV, u 

vremenu od 7:00hi do 12:00h, 14. travnja 2019. godine zbog okupljanja velikog broja građana 
sudionika utrka Homo si teć, dm mići trk i Hendi cup,

o stolova i stolica na terasi ugostiteljskog objekta na jugoistočnom dijelu Trga RH, u vremenu od 
7:00h do 15:00h, 14. travnja 2019. godine za potrebe postavljanja šatora za prodaju majica (2 
kom. 6x3 m) te za smještaj sponzorskih automobila,

o stolova i stolica u potpunosti na terasi ugostiteljskog objekta koji se nalazi na Trgu 111. brigade 
HV, u vremenu od 07:00 do 18:00h, 14. travnja 2019. godine za potrebe smještaja šatora za 
voće, DJ-a, presvlačenje sudionika utrke, smještaj sponzorskih automobila te šatora za 
sponzore i partnere projekta,

o klupica (2 kom.) na Jelačićevom trgu, dan ranije u subotu 13. travnja 2019. godine,
o uklanjanje kandelabra (1 kom.) na Korzu ispred Poštanskog prolaza u petak 12. travnja 2019. 

godine.
D) DOZVOLU ZA:
o ulaz i zadržavanje kombi vozila na parkingu ispred Hotela Bonavia, kod novog Kraša, u 

razdoblju od 25. ožujka do 14. travnja 2019. godine, za potrebe dostave majica i potrebnih 
rekvizita,

o ulazak i kretanje vozilom po Korzu, cca. 5 vozila, u razdoblju od 25. ožujka do 14. travnja 2019. 
godine,

o ulaz na parking ispred Hotela Bonavia u razdoblju od 08. travnja do 12. travnja 2019. godine, 
za potrebe dostave rekvizita za prezentaciju sportskih i rekreativnih klubova i udruga.
3.2. Odjel gradske uprave za kulturu zadužuje se odobriti odnosno osigurati, bez plaćanja 

naknade, za potrebe provedbe manifestacije "Homo si teć", dana 13. i 14. travnja 2019. godine 
korištenje, montažu i demontažu:
o pozornice na Gatu Karoline Riječke (dimenzija 8,0 x 8,0 m, s pristupnim stepenicama),
o pozornice na površini između Robne kuće Ri i ex. pošte, (dimenzija 8,0 x 6,0 m, s 

pristupnim stepenicama),
o tribine ispred Robne kuće Korzo (cca 200 sjedećih mjesta),
o pozornicu za cilj utrke „Desetka powered by Heineken 0.0“ u Kostreni (dimenzija 4,0 x 3,0 

m, s pristupnim stepenicama).
3.3. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu zadužuje se, kao koordinator svih 

organizacijskih aktivnosti manifestacije, osigurati kompletnu tehničku i logističku podršku za 
realizaciju iste, te Zajednici sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“, s naslova 
sufinanciranja manifestacije „Homo si teć“, doznačiti iznos od 60.000,00 kuna, osiguran 
Proračunom Grada Rijeke za 2019. godinu, unutar razdjela 007 – Odjel gradske uprave za sport i 
tehničku kulturu, Programa „Javne potrebe u sportu“, Aktivnosti „Organiziranje i sudjelovanje na 
značajnim međunarodnim natjecanjima“, pozicija PR00799, konto 3811 „tekuće donacije u novcu“, 
uz zaključenje odgovarajućeg Ugovora.

3.4. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb zadužuje se odobriti odnosno
osigurati kola hitne pomoći (3 vozila) te dežurnu liječničku ekipu.

4. TD "Rijeka promet“ d.d. preporuča se pripomoći održavanju manifestacije, na način da:



o osigura izradu prometnog elaborata sukladno novim trasama utrka,
o osigura postavljanje rampe za invalide kod Starog Kraša, u skladu s uputama organizatora,
o osigura i koordinira postavljanje potrebne prometne signalizacije i prometne opreme na

trasama utrka, na dan utrke, 14. travnja 2019. godine, u skladu s uputama organizatora,
o osigura uklanjanje stupića i betonskih gljiva koji predstavljaju prepreku za realizaciju utrke i za 

prilaz vozila za potrebe dostave majica i potrebitih rekvizita te sponzorskih vozila, u skladu s 
uputama organizatora,

5. TD Rijeka PLUS d.o.o. preporuča se pripomoći održavanju manifestacije, na način da:
o osigura korištenje pauk-službe na dan utrke, 14. travnja 2019. godine, 
o osigura uklanjanje vozila s parkirnih mjesta na parkiralištu ispred Gata Karoline Riječke, ujutro 

dana 12. travnja 2019. godine te na Trgu 128. brigade HV, ujutro dana 14. travnja 2019. 
godine, u skladu s uputama organizatora.

6. KD "Čistoća" d.o.o. preporuča se pripomoći održavanju manifestacije, na način da
osigura čišćenje grada prije početka utrke dana 14. travnja 2019. godine do 08,00 sati ujutro, te po 
završetku utrke.

Točka 4.

Prijedlog zaključka o dodjeli potpora književnom stvaralaštvu za 2019. godinu, 
obrazložio je Ivan ŠARAR.

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

1. Na temelju procjene Kulturnog vijeća za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost 
Grada Rijeke po provedenom Javnom pozivu za dodjelu potpora za poticanje književnog 
stvaralaštva dodjeljuju se ukupno 4 (četiri) tromjesečne potpore po 15.000,00 kuna bruto Vesni 
Kurilić, Sandri Karabaić, Ani Cerovac i Sandri Polić Živković.

2. Potpore iz točke 1. ovog zaključka isplatit će se na teret pozicije 628 (konto 323) unutar 
Programa: Poticanja književnog stvaralaštva u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu, prema
nalogu pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu.

Točka 5.

Informacija o održavanju FESTIVALA ZNANOSTI U RIJECI od 8. do 13. travnja 2019. 
godine, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se informacija o održavanju 17. Festivala znanosti u Rijeci od 8. do 13. travnja 
2019. godine u Rijeci te pokroviteljstvo Grada Rijeke.

2. Grad Rijeka podržati će Festival znanosti u Rijeci s ukupnim iznosom od 12.000,00 kuna  
iz Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu, i to na sljedeći način:
 Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo s iznosom od 6.000,00 kuna, i to: 3.000,00 kuna za 

troškove organizacije izložbe (i radionica) Inteligencija biljaka za predškolce, učenike i učitelje i 
3.000,00 kuna za troškove organizacije programa Otvoreni dan sveučilišnih odjela Sveučilišta 
u Rijeci. Sredstva će se isplatiti na teret pozicije PR00289 u okviru Razdjela 004 - Odjel 
gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 00401, Programa: Program u funkciji odgoja i 
obrazovanja, Aktivnosti: Donacije ustanovama i udrugama.

 Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem s ukupnim 
iznosom od 4.000,00 kuna, i to: 1.500,00 kuna za troškove sadržaja Festivala u organizaciji
Prirodoslovnog muzeja Rijeka i 2.500,00 kuna za troškove organizacije programa Znanost na 
Korzu (5 radionica). Sredstva će se isplatiti na teret pozicije PR00008 u okviru Razdjela 001 -
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Glave 
00101, Programa: Program prostornog uređenja, Aktivnosti: Zaštita okoliša.

 Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu s iznosom od 2.000,00 kuna za troškove 
sadržaja Festivala u organizaciji Akademskog astronomskog društva Rijeka. Sredstva će se 
isplatiti na teret pozicije PR02095 u okviru Razdjela 007 - Odjel gradske uprave za sport i 



tehničku kulturu, Glave 00701, Programa: Javne potrebe u tehničkoj kulturi, Aktivnosti: 
Obrazovanje u području tehničke kulture.

 Sredstva će se isplatiti nakon potpisivanja ugovora, a po nalogu pročelnika navedenih Odjela.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da odobri, odnosno osigura, bez 

plaćanja naknade:
 postavljanje transparenta na Korzu, dimenzija 0,5 m x 6 m, na lokaciji «Tisak-Pomery», u  

razdoblju od 3. do 12. travnja 2019. godine;
 korištenje zatvorenog štanda na Korzu, ispred zgrade Hrvatske pošte i javne površine, i to od 

3. do 12. travnja 2019. godine (od 10.00 do 18.00 sati) te korištenje otvorenog štanda na 
Korzu za izvođenje programa Znanost na Korzu, ispred zgrade Hrvatske pošte i to od 8. do 
13. travnja 2019. godine (od 12.00 do 14.00 sati) .

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu da za potrebe održavanja Festivala 
znanosti pruži tehničku podršku i ustupi bez naknade dvoranu i atrij u Hrvatskom kulturnom domu 
na Sušaku, i to u petak,12. travnja  2019. godine od 16.00 do  22.00 sati.

Točka 6.

Informacija o održavanju 44. Škole dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2019" 
od 6. do 13. travnja 2019. godine, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se Informacija o održavanju 44. Škole dječjeg stvaralaštva “Novigradsko 
proljeće 2019.” od 6. do 13. travnja 2019. godine u Osnovnoj školi Rivarela u Novigradu.

2. Grad Rijeka sufinancirat će sudjelovanje 21 učenika iz 6 osnovnih škola grada Rijeke u
Školi dječjeg stvaralaštva “Novigradsko proljeće 2019.", s iznosom od 500,00 kn po učeniku. Popis 
osnovnih škola i učenika sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Sredstva za sudjelovanje u Školi dječjeg stvaralaštva “Novigradsko proljeće 2019.” u 
ukupnom iznosu od 10.500,00 kn za sufinanciranje sudjelovanja 21 učenika iz 6 osnovnih škola 
Grada Rijeke osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu u okviru  Razdjela 004 -
Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 00404, Programa: Program  standarda iznad 
državnog standarda - šire javne potrebe, Aktivnosti A113810: Program stvaralaštva.

4. Sredstva će se isplatiti osnovnim školama nakon potpisivanja ugovora, a prema nalogu 
pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.

Točka 7.

A) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o upisu djece i o 
mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2019/2020. godinu, B) Prijedlog zaključka 
o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić 
More za pedagošku 2019/2020. godinu, C) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na 
Prijedlog odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 
2019/2020. godinu, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

A
Daje se suglasnost na Prijedlog odluke o upisu djece i o mjerilima upisa  u Dječji vrtić 

Rijeka za pedagošku 2019./2020. godinu.

B
Daje se suglasnost na Prijedlog odluke o upisu djece i o mjerilima upisa  u Dječji vrtić More 

za pedagošku 2019./2020. godinu.

C
Daje se suglasnost na Prijedlog odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak 

za pedagošku 2019./2020. godinu.



Točka 8.

Prijedlog zaključka o korištenju nekretnina i opreme u vlasništvu Grada Rijeke u 
izbornoj promidžbi (izbori za članove u Europski parlament) iz RH, obrazložila je Irena 
MILIČEVIĆ.

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

1. Ovim zaključkom regulira se korištenje javnih površina, predmeta za oglašavanje i druge 
imovine u vlasništvu Grada za vrijeme trajanja prikupljanja potpisa za predlaganje kandidata  za 
članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske te izborne promidžbe za članove u Europski 
parlament iz Republike Hrvatske, u periodu koji se utvrđuje propisima kojima se reguliraju izbori za 
članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

2. Sukladno odredbi članka 28. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih 
nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke 
("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15), političkim strankama, koalicijskim listama i 
nezavisnim kandidatima koji sudjeluju na izborima za članove u Europski parlament iz Republike 
Hrvatske, odobrava se privremeno korištenje, a u svrhu isticanja izbornih plakata u izbornoj 
promidžbi, slijedećih oglasnih površina u vlasništvu Grada Rijeke:

- 55 jednostranih samostojećih panoa,
- 3 dvostrana samostojeća panoa,
- 16 zidnih panoa,
- 30 oglasnih stupova,
na način da se svakom podnositelju zahtjeva odobri korištenje 1/3 navedenih oglasnih površina 

do popunjenosti oglasnih površina.
a) podnositelji zahtjeva za privremeno korištenje oglasnih površina iz ovog zaključka dužni su u 

zahtjevu navesti koje će oglasne površine koristiti, kao i rok korištenja.
b) TD Laudator d.o.o. će Gradu prepustiti oglasne površine iz točke 2. alineja 1., 2. i 3. ovog 

Zaključka u periodu izborne promidžbe, za koje razdoblje se TD Laudator d.o.o. neće 
naplaćivati naknada.

3. Političkim strankama, koalicijskim listama i nezavisnim kandidatima koji sudjeluju na 
izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske iz točke 1. ovog zaključka, 
odobrava se privremeno korištenje nekretnina (trgova, pločnika i stupova javne rasvjete) radi 
postavljanja reklamnih panoa za isticanje izbornih plakata, osim stupova javne rasvjete u ulicama 
Trg Bana Jelačića – kolodvor prigradskih linija, Adamićeva – Trpimirova, sjeverna strana, 
Krešimirova – potez kod prijelaza pruge, južna strana, Prvoga maja – Tizianova, Laginjina kod 
Zavoda za socijalnu skrb, Laginjina iznad Guvernerove Palače, Radnička ulica – potez od WTC-a 
prema križanju sa J.P. Kamova, Pomerio – istočno od parka, Žrtava fašizma, Titov trg, Školjić kod 
pumpe, V. C. Emina- kod "T" objekta, Krešimirova – sjeverna strana kod ZZZZ, Školjić nasuprot 
pruge, Zametska – kod "Kauflanda", Nova cesta – od toplane prema sjeveru, Nova cesta – ispred 
"MEDIKE", Vukovarska – preko puta Građevinskog fakulteta, Osječka ulica- prekoputa "BILLE", 
Osječka – nasuprot autogaraže KD ČISTOĆA, Osječka- iznad ulaza u "KONZUM", Škurinjska 
cesta – preko puta "Vrtnog centra", Novi most kod Hotela Kontinental, Bulevar oslobođenja iza 
Hotela Neboder, Strossmayerova nasuprot Piramide, Zagrad, Trg Žabica, Riva, Riva Boduli, Ivana 
pl. Zajca, Wenzelova.

4. Podnositelji zahtjeva dužni su prije sklapanja ugovora o privremenom korištenju 
nekretnina i predmeta za oglašavanje iz točke 2. i 3. ovog zaključka, koje će u ime Grada Rijeke 
sklopiti Odjel gradske uprave za komunalni sustav, uplatiti novčani polog u visini od 4.000,00 kn u 
korist Proračuna Grada Rijeke – sredstva depozita. Novčani polog utrošit će se za uklanjanje 
plakata i panoa postavljenih tijekom izborne promidžbe ukoliko iste ne uklone političke stranke i 
nezavisni kandidati. Prilikom uklanjanja utvrđuje se i koje su političke stranke i nezavisni kandidati 
ostavili plakate i panoe. Neutrošena sredstva pologa vratit će se nakon uklanjanja plakata i panoa 
te dovođenja nekretnina i predmeta u prvobitno stanje.

5. Odobrava se privremena uporaba javne površine, na lokaciji Trg 128. brigade Hrvatske 
vojske, radi održavanja predizbornih skupova političkih stranaka, koalicijskih lista i nezavisnih 
kandidata koji sudjeluju na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, i to 
kako slijedi:



 kao površinu zauzeća za održavanje političkog skupa obračunati će se površina koja se 
koristi za izlaganje političkih programa (pozornica i sl.).

 troškove u svezi osiguranja privremenog priključka električne energije, snositi će podnositelj 
zahtjeva.
6. Odobrava se privremena uporaba javne površine za postavu štanda veličine do 3 m2, na 

lokaciji Korzo i okolnih trgova, uz plaćanje naknade, političkim strankama, koalicijskim listama i 
nezavisnim kandidatima koji sudjeluju na izborima za članove u Europski parlament iz Republike 
Hrvatske, koji podnesu zahtjev.

7. Odobrava se privremena uporaba javne površine za postavu šatora ili drugog sličnog 
privremenog objekta do najviše 20 m2 na lokacijama koji će se utvrditi prilikom obrade zahtjeva uz 
plaćanje naknade, političkim strankama, koalicijskim listama i nezavisnim kandidatima koji
sudjeluju na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, koji podnesu 
zahtjev. 

8. Za korištenje javne površine iz točke 5., 6. i 7. ovoga zaključka političke stranke, 
koalicijske liste i nezavisni kandidati koji sudjeluju na izborima za članove u Europski parlament iz 
Republike Hrvatske, platit će naknadu sukladno Odluci o davanju na korištenje javnih površina i 
drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada 
Rijeke.

9. Podnositelji zahtjeva za privremeno korištenje nekretnina iz ovog Zaključka dužni su uz 
zahtjev dati opis, dimenzije i mikro lokaciju reklamnih panoa, šatora i sličnih privremenih objekata, 
kao i rok korištenja nekretnine.

10. Za korištenje štandova i ograda političke stranke, koalicijske liste i nezavisni kandidati 
koji sudjeluju na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, ne plaća se 
polog.

Naknada za korištenje prenosivih ograda, lakoprenosivih štandova, te masivnih štandova, u 
periodu izborne promidžbe na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, 
iznosi kako slijedi:
 naknada za lakoprenosive ograde u iznosu od 4,00 kn po elementu ograde dnevno,
 naknada za lakoprenosive štandove u iznosu od 110,00 kn po štandu dnevno,
 naknada za masivne štandove u iznosu od 250,00 kn po štandu dnevno.

11. Svi zahtjevi podnose se Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.
12. U slučaju postojanja dva ili više zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenoj uporabi 

iste javne površine, prednost će imati podnositelj koji je prvi podnio pisani zahtjev.

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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