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46. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 21. svibnja 2019. godine

Kolegij u 9,30 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju: Ljiljana BULJAN, Denis ŠULINA, Karla MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR, 
Renato KOSTOVIĆ, Ante MAĐERIĆ, Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ, Snježana 
SKOČILIĆ i Nada GUNJAČA.

Opravdano odsutni: Marko FILIPOVIĆ i dr.sc. Nikola IVANIŠ, zamjenici 
Gradonačelnika, Srđan ŠKUNCA, Irena MILIČEVIĆ, Jana SERTIĆ, Sanda SUŠANJ, mr.sc. 
Mladen VUKELIĆ.

Sjednici također prisustvuju:
1. Hinko MANCE, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
2. Sanjin KIRIGIN, direktor TD "Energo" d.o.o. 
3. Gabrijela KIŠ JERČINOVIĆ, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 

gospodarenje zemljištem
4. Irena MARKOTIĆ, Odjel gradske uprave za komunalni sustav
5. Dario DOBRILOVIĆ, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
6. Tea MIČIĆ, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
7. Marijan VUNDAĆ, Odjel za gradsku samoupravu i upravu
8. Tamara MIRKOVIĆ-MATULOVIĆ, Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Daniela 

POŠOV, Aleksandar MERLE, Ured Grada

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 13. do 20. svibnja 2019. godine

2. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za 2018. godinu

3. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada 
Rijeke za 2019. godinu

4. A) Prijedlog plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje 
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
B) Prijedlog odluke o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe

5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. 
Rijeka kod Erste&Steiermarkischhe Bank d.d. (financiranje projekta "Višenamjenske postaje 
Krnjevo")

6. Informacija o nagrađivanju najuspješnijih naj-akcija za djecu u Rijeci u 2018. godini

7. Informacija o provedenom Javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora 
objavljenog 10. travnja 2019. godine

8. A) Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje na korištenje površina 
javne namjene za postavu privremenih objekata - uslužne naprave na području grada Rijeke
B) Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje na korištenje površina 
javne namjene za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području 
grada Rijeke



Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 13. do 20. svibnja 2019. godine.

Točka 2.

Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za 2018. godinu, obrazložio 
je Hinko MANCE, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

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

1. Prihvaća se Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke Grada Rijeke za 
2018. godinu. 

2. Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Rijeke Grada Rijeke za 2018. godinu.

Točka 3.

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada 
Rijeke za 2019. godinu, obrazložio je Hinko MANCE, zapovjednik Javne vatrogasne
postrojbe Grada Rijeke.

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

Prihvaća se Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području 
grada Rijeke za 2019. godinu.

Točka 4.

A) Prijedlog plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za 
koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, B) Prijedlog odluke o 
ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe, obrazložio je Hinko MANCE, zapovjednik Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

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

A
1. Donosi se Odluka o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe na području grada Rijeke, u 

predloženom tekstu.
2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Odluke iz točke 1. ovog zaključka objavi u „Službenim 

novinama Grada Rijeke“.

B
1. Donosi se Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje 

prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, u predloženom tekstu.
2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Plana iz točke 1. ovog zaključka objavi u "Službenim 

novinama Grada Rijeke".



Točka 5.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO 
d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkischhe Bank d.d. (financiranje projekta "Višenamjenske 
postaje Krnjevo"), obrazložio je Sanjin KIRIGIN, direktor TD Energo d.o.o.

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

1. Prihvaća se Informacija o provedbi postupka nabave dugoročnog investicijskog kredita s 
valutnom klauzulom u EUR, za financiranje projekta „Višenamjenske postaje Krnjevo“ u iznosu od 
7.350.000,00 kn.

2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Energo d.o.o. 
Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., u predloženom tekstu.

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

Točka 6.

Informacija o nagrađivanju najuspješnijih naj-akcija za djecu u Rijeci u 2018. godini, 
obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

1. Odobrava se isplata sredstava provoditeljima najuspješnijih naj-akcija u Rijeci u 2018. u 
ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna.

2. Financijska sredstva iz točke 1. isplatit će se s pozicija programa „Grad Rijeka – prijatelj 
djece“: s pozicije PR03234 iznos od 5.000,00 kuna OŠ Škurinje i iznos od 2.500,00 kuna Art-kinu, 
a s pozicije PR00479 iznos od 2.500,00 kuna Domu mladih Rijeka. 

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

Točka 7.

Informacija o provedenom Javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora 
objavljenog 10. travnja 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 10. travnja 2019. godine.

Točka 8.

A) Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje na korištenje 
površina javne namjene za postavu privremenih objekata - uslužne naprave na području 
grada Rijeke, B) Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje na korištenje 
površina javne namjene za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na 
području grada Rijeke, obrazložila je Irena MARKOTIĆ.

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

A
1. Raspisuje se javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene za postavu 

privremenih objekata – uslužne naprave na području grada Rijeke, prema predloženom tekstu.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne 

djelatnosti za provedbu ovog zaključka.



B
1. Raspisuje se javni natječaj za davanje na korištenje površine javne namjene za postavu 

privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke, prema predloženom 
tekstu.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti za provedbu ovog zaključka.

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 10,05 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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


	046 zapisnik.doc

		2019-05-22T13:13:34+0200
	VOJKO OBERSNEL




