
Z A P I S N I K

44. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 6. svibnja 2019. godine

Kolegij u 9,30 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju: dr.sc. Nikola IVANIŠ, dr.sc. 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.

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

Sjednici također prisustvuju:
1. Tamara MIRKOVIĆ-MATULOVIĆ, Mirna PAVLOVIĆ VODINELIĆ, Vesna LABUDOVIĆ-

MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Daniela PEŠOV, Aleksandar MERLE, Ivica NIKOLAC, Ured 
Grada

Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red 44. Kolegija objavljen na www.rijeka.hr u 
petak, 3. svibnja 2019.godine dopunjuje se sljedećom točkom:
„Prijedlog programa obilježavanja Europskog zelenog tjedna 2019. godine u gradu Rijeci pod nazivom 
Riječki zeleni tjedan“

te je utvrđen konačni 
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1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 16. travnja do 3. svibnja 2019. godine

2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu

3. A) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2018. godinu
B) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
C) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 
mjesnih odbora za 2018. godinu

4. Prijedlog programa obilježavanja Europskog zelenog tjedna 2019. godine u gradu Rijeci 
pod nazivom Riječki zeleni tjedan

5. Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga programa zaštite 
zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim 
promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. godine za savjetovanje s 
javnošću

6. Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću Nacrtu prijedloga programa javnih 
potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi 
Grada Rijeke za pedagošku 2019/2020. godinu za savjetovanje s javnošću

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 16. travnja do 3. svibnja 2019. godine.

Točka 2.

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, 
obrazložio je Ante MAĐERIĆ.

Gradonačelnik je donio sljedeći



z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. 
godinu, u predloženom tekstu.

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

Točka 3.

A) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2018. godinu, B) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2018. godini C) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 
području mjesnih odbora za 2018. godinu, obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

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

A
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje.

B
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. 

godini.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje.

C
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 

području mjesnih odbora za 2018. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje.
Točka 4.

Prijedlog programa obilježavanja Europskog zelenog tjedna 2019. godine u gradu 
Rijeci pod nazivom Riječki zeleni tjedan, obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

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

1. Prihvaća se Program obilježavanja Europskog zelenog tjedna 2019. godine u gradu 
Rijeci pod nazivom „Riječki zeleni tjedan“ te se zadužuje Odjel gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za njegovo provođenje u koordinaciji s partnerima.

2. Prihvaća se Program obilježavanja „Energetskih dana Grada Rijeke“ te se zadužuje Ured 
Grada za izradu, koordinaciju i provođenje izložbe "Rijeka misli zeleno" na postamentima na Korzu 
u razdoblju od 17. svibnja do 23. svibnja 2019. godine.

3. Troškove provedbe Programa iz točke 1. ovog zaključka snosit će Odjel gradske uprave
za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem te partneri sukladno mogućnostima.

4. Troškove provedbe Programa iz točke 1. ovog zaključka snositi će Ured Grada te 
partneri sukladno mogućnostima. 

Točka 5.

Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga programa zaštite 
zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim 
promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. godine, obrazložio je dr.sc. 
Srđan ŠKUNCA.

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 programa 
zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim 
promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. godine, u utvrđenom tekstu.

2. Nositelj provedbe savjetovanja iz točke 1. ovog zaključka je Odjel gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a savjetovanje koje traje do 31. svibnja 
2019. godine provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama kao internetsko 
savjetovanje na www.rijeka.hr.

Točka 6.

Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću Nacrtu prijedloga programa javnih 
potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi 
Grada Rijeke za pedagošku 2019/.2020. godinu, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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 programa 
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada 
Rijeke za pedagošku 2019/.2020. godinu, u utvrđenom tekstu.

2. Nositelj provedbe savjetovanja iz točke 1. ovog zaključka je Odjel gradske uprave za 
odgoj i školstvo, a savjetovanje u trajanju od 30 dana provest će se kao internetsko savjetovanje 
na www.rijeka.hr.

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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