
Z A P I S N I K

45. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 13. svibnja 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, Irena MILIČEVIĆ, Denis ŠULINA, Jana SERTIĆ, Sanda SUŠANJ, Karla MUŠKOVIĆ, 
Ivan ŠARAR, Renato KOSTOVIĆ, mr.sc. Mladen VUKELIĆ, Ante MAĐERIĆ, Verena LELAS 
TURAK, Željko JURIĆ i Snježana SKOČILIĆ.
- Andrej POROPAT, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke

Opravdano odsutna Nada GUNJAČA.

Kolegiju također prisustvuju:
1. Mirna PAVLOVIĆ VODINELIĆ, Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Smiljana 

RADOVIĆ LAGATOR, Aleksandar MERLE, Ured Grada

Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red Kolegija objavljen u petak, 10. svibnja 2019. 
godine na www.rijeka.hr dopunjuje se sljedećim točkama: 
„Informacija o organiziranju i uspostavi rada Prometnih jedinica mladeži - studenata na području grada 
Rijeke u mjesecu srpnju i kolovozu 2019. godine'
„Informacija o organizaciji manifestacije 'Dani otvorenih vrata 2019." u organizaciji Zrakoplovnog društva 
'Krila Kvarnera'"
„Informacija o organizaciji manifestacije 'Dan tehničke kulture na Korzu 2019. - Festival tehničke kulture'“

te se utvrđuje konačni

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 6. do 10. svibnja 2019. godine

2. Očitovanje na prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2019. godini

3. A) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija 
za 2020. i 2021. godinu
B) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke 
za 2019. godinu

4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2018. godinu

5. A) Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 
godini 
B) Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke

7. Prijedlog zaključka o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem u gradu Rijeci u 
dječjim vrtićima izvan područja grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu

8. Informacija o organiziranju i uspostavi rada Prometnih jedinica mladeži - studenata na 
području grada Rijeke u mjesecu srpnju i kolovozu 2019. godine

9. Informacija o organizaciji manifestacije "Dani otvorenih vrata 2019." u organizaciji 
Zrakoplovnog društva "Krila Kvarnera"

10. Informacija o organizaciji manifestacije "Dan tehničke kulture na Korzu 2019. - Festival 
tehničke kulture"



Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 6. do 10. svibnja 2019. godine.

Točka 2.

Očitovanje na prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2019. godini, 
obrazložio je Andrej POROPAT, predsjednik Odbora za javna priznanja Grada Rijeke.

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

1. Gradonačelnik podržava prijedlog Odbora za javna priznanja Grada Rijeke da se u 2019. 
godini Nagrada Grada Rijeke za životno djelo dodijeli Giorgiju SURIANU.

2. Gradonačelnik podržava prijedlog Odbora za javna priznanja Grada Rijeke da se u 2019. 
godini Zlata plaketa „Grb Grda Rijeke“ dodijeli sljedećim dobitnicima:

 Viktoru Šahiniju
 timu intervencijskih kardiologa u KBC-u Rijeka: Vjekoslavu Tomuliću, Tomislavu Jakljeviću, 

Davidu Gobiću, Sandru Brusichu, Nevenu Čačeu
 Nadji Poropat
 časnoj sestri Danieli Orbanić
 Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sušak-Rijeka
 Brunu Petraliju
 HNK Orijent 1919
 Jasni Barabi

3. Gradonačelnik podržava prijedlog Odbora za javna priznanja Grada Rijeke da se u 2019. 
godini dodijele Godišnje nagrade Grada Rijeke sljedećim dobitnicima:

 prof.dr.sc. Bojanu Poliću, dr.med.
 Jasni Bruketi
 Aleksandru Tomuliću
 Željku Bistroviću
 HNK Ivana pl. Zajca, Ansamblu Opere

4. Ovaj zaključak dostavlja se Gradskom vijeću Grada Rijeke sukladno odredbi članka 66. 
stavka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Točka 3.

A) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i 
projekcija za 2020. i 2021. godinu, B) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu, obrazložio je Ante MAĐERIĆ.

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

A
1. Utvrđuje se Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i 

projekcija za 2020. i 2021. godinu.
2. Prijedlog iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeka na 

razmatranje i usvajanje.

B
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Rijeke za 2019. godinu, u predloženom tekstu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke 

na razmatranje i usvajanje.



Točka 4.

Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja 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 odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2018. 
godinu, u predloženom tekstu.

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

Točka 5.

A) Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 
godini, B) Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. 
godinu, obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

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

A
1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2019. godini, u predloženom tekstu.
2. Prijedlog iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje.

B
1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 

2019. godinu, u priloženom tekstu.
2. Prijedlog iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje.
Točka 6.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke, obrazložio je
Ante MAĐERIĆ.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke, u 
predloženom tekstu.

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

Točka 7.

Prijedlog zaključka o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem u gradu Rijeci u 
dječjim vrtićima izvan područja 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 nastavak sufinanciranja u pedagoškoj 2019./2020. godini:
- redovitog programa predškolskog odgoja za najviše 20 djece u dječjim vrtićima drugih 

osnivača izvan područja grada Rijeke.
2. Redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima iz točke 1. ovog zaključka sufinancirat 

će se s mjesečnim iznosom po djetetu od 810,00 kn za cjelodnevni program ili s mjesečnim 
iznosom od 567,00 kn za poludnevni program samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište 
na području grada Rijeke.



3. Dječji vrtići iz točke 1. ovog zaključka samostalno utvrđuju kriterije i visinu sudjelovanja 
roditelja u cijeni njihovih programa.

4. U Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu planirano je ukupno 5.800.000,00 kn za 

sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača za razdoblje od 
01. rujna 2019. do 31. prosinca 2019. godine, na poziciji 297 – Tekuće donacije u novcu, u okviru 
Razdjela 004 – Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 00401, na Aktivnosti: 
Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača.

5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da u Proračunu Grada Rijeke za 
2020. godinu planira sredstva za nastavak sufinanciranja redovitog programa predškolskog odgoja 
u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke.

Točka 8.

Informacija o organiziranju i uspostavi rada Prometnih jedinica mladeži - studenata 
na području grada Rijeke u mjesecu srpnju i kolovozu 2019. godine, obrazložio je Renato 
KOSTOVIĆ.

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

1. Prihvaća se Informacija o organiziranju i uspostavi rada Prometnih jedinica mladeži 
(PJM) – studenata na području grada Rijeke, u srpnju i kolovozu 2019. godine, u predloženom 
tekstu.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu za provedbu Javnog poziva 
za prijavu kandidata za sudjelovanje u radu Prometnih jedinica mladeži grada Rijeke - studenata.

3. Osposobljavanje Prometnih jedinica mladeži – studenata te raspored odnosno način i 
vrijeme njihove uporabe obavlja odnosno određuje nadležno tijelo Policijske uprave primorsko-
goranske, Rijeka. 

4. Sredstva namijenjena sufinanciranju troškova rada pripadnika Prometnih jedinica 
mladeži -  studenata, koja obuhvaćaju trošak nabave muških i ženskih odora te novčane naknade 
za rad za mjesece srpanj i kolovoz 2019. godine, planirana su u ukupnom iznosu u visini od 
=78.000,00 kuna u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu, razdjelu 007  „Odjel gradske uprave 
za sport i tehničku kulturu“, Programu „Javne potrebe u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2019. 
godinu“, Aktivnosti „Obrazovanje u području tehničke kulture“, na poziciji PR02095 - konto 3811 
tekuće donacije u novcu.

5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu da s Autoklubom „Rijeka“ 
kao nositeljem operativne realizacije programa Prometnih jedinica mladeži - studenata zaključi 
odgovarajući Ugovor, temeljem kojeg će sredstva iz točke 4. ovog zaključka biti doznačena prema 
nalogu pročelnika Odjela.

Točka 9.

Informacija o organizaciji manifestacije "Dani otvorenih vrata 2019." u organizaciji 
Zrakoplovnog društva "Krila Kvarnera", obrazložio je Renato KOSTOVIĆ.

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

Prihvaća se Informacija o organizaciji manifestacije „Dani otvorenih vrata 2019.“ u 
organizaciji Zrakoplovnog društva „Krila Kvarnera“, koja će se pod pokroviteljstvom Grada Rijeke 
održati na aerodromu Grobničko polje, dana 18. svibnja 2019. godine.

Točka 10.

Informacija o organizaciji manifestacije "Dan tehničke kulture na Korzu 2019. -
Festival tehničke kulture", obrazložio je Renato KOSTOVIĆ.

Gradonačelnik je donio sljedeći



z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Informacija o organizaciji tradicionalne gradske manifestacije „Dan tehničke 
kulture na Korzu 2019. – Festival tehničke kulture“, u organizaciji Zajednice tehničke kulture 
Rijeka, koja će se pod pokroviteljstvom Grada Rijeke održati dana 15. svibnja 2019. godine, i njoj 
pripadajući shematski grafički prikaz.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da odobri odnosno osigura, bez 
plaćanja naknade, za potrebe provedbe manifestacije iz točke 1. ovog zaključka, na dan 15. 
svibnja 2019. godine, na riječkom Korzu:

 korištenje javnih površina u svrhu dopremanja i otpremanja šatora Zajednice tehničke 
kulture Rijeka, u kojem će se održavati veći dio programa,  u vremenu od 06:00 do 16:00 
sati, uz ulaz s autobusne stanice „stari Kraš“,

 korištenje javne površine na riječkom Korzu, na potezu od prodavaonice H&M do bivše 
glavne pošte, u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, za potrebe postave  5-6  oldtimer vozila uz 
šator Zajednice tehničke kulture Rijeka i većih eksponata udruga,

 korištenje štandova (4 kom.) za prezentaciju programa riječkih udruga tehničke kulture, 
smještenih ispred prodavaonice TEZENIS u pravcu H&M, u vremenu od 07:00 do 16:00 
sati, s time da je u 16:00 sati istoga dana, po završetku manifestacije, štandove potrebno 
otpremiti,

 korištenje priključka električne energije (4 kom., jačine 16A, šuko), u vremenu od 07:00 do 
16:00 sati,

 korištenje ograda za ograđivanje prostora na kojem će se odvijati program (cca. 40 kom.),
na Korzu, za prezentacije programa udruga tehničke kulture.,
3. Zadužuju se Ured Grada i Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu da osiguraju

sve potrebne tehničke uvjete i logističku podršku, te koordiniraju sve aktivnosti vezane za 
realizaciju manifestacije iz točke 1. ovog zaključka.

4. Preporuča se Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke da osigura i pruži logističku 
potporu vezano uz sidrenje šatora i punjenje vodom 6 IBC kontejnera.

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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