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47. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 4. lipnja 2019. godine

Kolegij u 10,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje 
da Kolegiju prisustvuju: dr.sc. Nikola IVANIŠ, Ljiljana BULJAN, Irena MILIČEVIĆ, Denis 
ŠULINA, Jana SERTIĆ, Sanda SUŠANJ, Karla MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR, Renato KOSTOVIĆ, 
Ante MAĐERIĆ, Željko JURIĆ i Snježana SKOČILIĆ.

Opravdano odsutni: Marko FILIPOVIĆ, zamjenik Gradonačelnika, dr.sc. Srđan 
ŠKUNCA, mr.sc. Mladen VUKELIĆ, Verena LELAS TURAK i Nada GUNJAČA

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

gospodarenje zemljištem
2. Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Daniela PEŠOV, Smiljana RADOVIĆ 

LAGATOR, Aleksandar MERLE, Ured Grada

Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red Kolegija objavljen u petak, 31. svibnja 2019. 
godine na www.rijeka.hr dopunjuje se sljedećim točkama:

„Izvješće o održavanju plaža i aktivnostima na osiguranju sportsko-rekreacijskih i ugostiteljskih 
sadržaja na plažama uoči sezone kupanja u 2019. godini“

„Prijedlog zaključka o načinu realizacije odmora za učenike osnovnih škola Grada Rijeke tijekom 
nastavne 2019/2020. godine“

te se utvrđuje konačni

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 21. svibnja do 3. lipnja 2019. godine

2. Informacija o kakvoći mora na riječkim plažama u 2018. godini

3. Izvješće o održavanju plaža i aktivnostima na osiguranju sportsko-rekreacijskih i 
ugostiteljskih sadržaja na plažama uoči sezone kupanja u 2019. godini

4. Prijedlog zaključka o osiguranju financijskih sredstava za angažiranje spasilaca na plaži 
za osobe sa invaliditetom "Kostanj"

5. Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o kupoprodaji 
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke

6. Prijedlog zaključka o načinu realizacije odmora za učenike osnovnih škola Grada Rijeke 
tijekom nastavne 2019/2020. godine

7. Informacija o uključivanju Grada Rijeke u projekt „Učimo ih za njihovu budućnost: 
podrška i osnaživanje učitelja i ravnatelja u izgradnji održive i demokratske škole“

8. Prijedlog zaključka o održavanju Ljetne škole poduzetništva 2019. u sklopu programa 
RInovatorRI

9. A) Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za stipendiranje učenika i studenata 
prema socijalnim kriterijima; B) Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za 
stipendiranje studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na 
području grada Rijeke

10. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke 
(k.o. Sušak /n.i./)



11. A) Očitovanje Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta; B) Prijedlog odluke o prodaji 
zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke 

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 21. svibnja do 3. lipnja 2019. godine.

Točka 2.

Informacija o kakvoći mora na riječkim plažama u 2018. godini, obrazložila je Karla 
MUŠKOVIĆ.

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

Prihvaća se Informacija o kakvoći mora za kupanje na plažama grada Rijeke u 2018. 
godini.

Točka 3.

Izvješće o održavanju plaža i aktivnostima na osiguranju sportsko-rekreacijskih i 
ugostiteljskih sadržaja na plažama uoči sezone kupanja u 2019. godini, obrazložila je Irena 
MILIČEVIĆ.

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

Prihvaća se Izvješće o održavanju plaža i aktivnostima na osiguranju sportsko-rekreacijskih 
i ugostiteljskih sadržaja na plažama uoči sezone kupanja u 2019. godini.

Točka 4.

Prijedlog zaključka o osiguranju financijskih sredstava za angažiranje spasilaca na 
plaži za osobe sa invaliditetom "Kostanj", obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

1. Odobrava se financiranje usluga spasilačke službe u sezoni kupanja na plaži za osobe s 
invaliditetom u uvali "Kostanj", u ukupnom iznosu do 100.000,00 kuna.

2. Financijska sredstva iz točke 1. ovog zaključka isplatit će se s pozicije PR00434,
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom, Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu, prema 
nalogu pročelnice Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za sklapanje ugovora s 
pružateljem usluga spasilačke službe izabranom u postupku jednostavne nabave, kojim će se 
urediti međusobna prava i obveze glede organizacije rada na plaži.

4. Odobravaju se financijska sredstva za nabavu potrošnog materijala za održavanje plaže 
u iznosu od 10.000,00 kn.  

5. Financijska sredstva iz točke 4. ovog zaključka isplatit će se s pozicija PR00436 
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom i PR00428 Socijalna zaštita djece i mladih 
Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu, prema nalogu pročelnice Odjela gradske uprave za 
zdravstvo i socijalnu skrb.

Točka 5.

Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o 
kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke, obrazložila je Denis ŠULINA.

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 odluke o 
kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke, u utvrđenom tekstu.

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

Točka 6.

Prijedlog zaključka o načinu realizacije odmora za učenike osnovnih škola Grada 
Rijeke tijekom nastavne 2019/2020. godine, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se Informacija o Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih 
dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. koju je 
donijela ministrica znanosti i obrazovanja RH. 

2. Grad Rijeka nakon pribavljenih mišljenja 25 osnovnih škola čiji je osnivač, odabire
sljedeći način realizacije odmora za učenike:  

- Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. i traje do 10. siječnja 2020. (nastava 
počinje 13. siječnja 2020. godine),

- Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. i završava 17. travnja 2020. (nastava 
počinje 20. travnja 2020. godine).

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da dostavi obavijest o odabiru iz 
točke 2. ovoga zaključka:
- Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije do 10. lipnja 2019. 

godine, te
- osnovnim školama čiji je osnivač (OŠ-SE Belvedere, OŠ Brajda, OŠ Centar, OŠ-SE Dolac, OŠ 

Eugen Kumičić, OŠ Fran Franković, OŠ-SE Gelsi, OŠ Gornja Vežica, OŠ Ivana Zajca, OŠ 
"Kantrida", OŠ Kozala, OŠ Nikola Tesla, OŠ Pećine, OŠ „Pehlin“, OŠ Podmurvice, OŠ-SE „San 
Nicolo“, OŠ Srdoči, OŠ Škurinje, OŠ „Trsat“, OŠ Turnić, OŠ Vežica, OŠ „Vladimir Gortan“, OŠ 
Zamet,  Centar za odgoj i obrazovanje i Centar za autizam).

Točka 7.

Informacija o uključivanju Grada Rijeke u projekt „Učimo ih za njihovu budućnost: 
podrška i osnaživanje učitelja i ravnatelja u izgradnji održive i demokratske škole“, 
obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

Prihvaća se Informacija o uključivanju Grada Rijeke u projekt „Učimo ih za njihovu 
budućnost: podrška i osnaživanje učitelja i ravnatelja u izgradnji održive i demokratske škole“.

Točka 8.

Prijedlog zaključka o održavanju Ljetne škole poduzetništva 2019. u sklopu programa 
RInovatorRI, obrazložila je Jana SERTIĆ.

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

1. Prihvaća se prijedlog održavanja Ljetne škole poduzetništva 2019. u sklopu programa 
RInovatoRI, koja će se realizirati u suradnji Odjela gradske uprave za poduzetništvo i Doma mladih 
Rijeka 17. lipnja do 5. srpnja 2019. u Domu mladih u dvije tematske radionice pod nazivom 3'R's 
Lab i 3'R'S Lab animiranog filma.



2. Grad Rijeka će sufinancirati troškove organizacije Ljetne škole poduzetništva u sklopu 
programa RInovatoRI do ukupno 3.544,74 kuna.

3. Sredstva iz točke 2. ovog zaključka teretit će poziciju 263 Odjela gradske uprave za 
poduzetništvo u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo za provedbu ovog zaključka.

Točka 9.

A) Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za stipendiranje učenika i 
studenata prema socijalnim kriterijima; B) Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za 
stipendiranje studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na 
području grada Rijeke, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Imenuje se Povjerenstvo za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata prema 
socijalnom kriteriju, u sastavu:
- Mirela Pašić, za predsjednicu,
- Mirsada Alija, za članicu,
- Maja Pudić, za članicu (zamjena: Vesna Purković).

Povjerenstvo će obavljati provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika 
te druge poslove u svezi dodjele stipendija.

2. Imenuje se Povjerenstvo za stipendiranje studenata koji se obrazuju za deficitarna 
zanimanja za ustanove na području grada Rijeke, u sastavu:
- Mirela Pašić, za predsjednicu
- Lana Golob, za članicu,
- Mirsada Alija, za članicu.

Povjerenstvo će obavljati provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika 
te druge poslove u svezi dodjele stipendija.

3. Zaključak Gradonačelnika (KLASA: 023-01/18-04/118-29; URBROJ: 2170/01-15-00-18-
39) od 1. listopada 2018. godine stavlja se izvan snage.

Točka 10.

Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada 
Rijeke (k.o. Sušak /n.i./), obrazložila je Gabrijela KIŠ-JERČINOVIČ.

Na temelju članka 16. stavka 1. Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 48/09 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14) 
Gradonačelnik je, 4. lipnja 2019. godine, donio sljedeću

O DL U K U

1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke 
u k.o. Sušak, oznake k.č. 4041 i dio k.č. 4050 ukupne procijenjene površine 146 m2, označenog 
kao: 

Početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 655,00 kn što za ukupno 146 m2 zemljišta 
iznosi 95.630,00 kn.

Nudi se sklapanje predugovora o kupoprodaji.
Plaćanje kupoprodajne cijene izvršit će se na način da će se 60% kupoprodajne cijene 

platiti u roku od 15 dana od dana sklapanja Predugovora o kupoprodaji, a preostali dio 
kupoprodajne cijene (40%) u roku od 15 dana od dana sklapanja Kupoprodajnog ugovora.

U kupoprodajnu cijenu nije uračunat porez na promet nekretnina koji plaća kupac sukladno 
zakonskim odredbama važećim u vrijeme nastanka obveze.

2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 
Grada, da javni natječaj iz točke 1. ove Odluke provede sukladno odredbama Odluke o 
građevinskom zemljištu i uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove odluke.



Točka 11.

A) Očitovanje Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta, B) Prijedlog odluke o prodaji 
zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, obrazložila je Gabrijela KIŠ-JERČINOVIČ.

Gradonačelnik je donio sljedeći

A/I
z a k l j u č a k

1..Grad Rijeka kao vlasnik zemljišta - k.č. 1384/130 upisana u z.k.ul  1186 k.o. Pašac 
(upisana u imovinu Grada Rijeke – inventarni broj 509657), suglasan je s formiranom građevnom 
česticom postojeće stambene građevine u ulici Grbaste 21, na dijelu katastarskih: k.č. 1384/83 i
k.č. 1384/130, obje u k.o Pašac, sukladno grafičkom prilogu.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za provedbu ovog Zaključka.

II
Na temelju odredbi Zakona o postupku s nezakonito izgrađenim građevinama („Narodne 

novine“ broj 86/12 i 14/13) te članka 15. stavka 2. podstavka 4. Odluke o građevinskom zemljištu 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 48/09 i 14/13 i „Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 4/14) Gradonačelnik je, 4. lipnja 2019. godine, donio sljedeću

ODLUKU
1. Grad Rijeka će Antunu Čubeliću iz Rijeke, Grbaste 21, prodati građevinsko zemljište u 

vlasništvu Grada Rijeke, u k.o. Pašac, označeno kao dio k.č. 1384/130, procijenjene površine 85 
m2, koje čini građevnu česticu građevna čestica postojeće stambene građevine u ulici Grbaste 21.

Predlaže se sklapanje predugovora o kupoprodaji prema prijedlogu ove odluke. 
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 

zemljištem za provedbu ove 0dluke.

B/I
z a k l j u č a k

1..Grad Rijeka kao vlasnik zemljišta - k.č. 1384/130 upisana u z.k.ul  1186 k.o. Pašac 
(upisana u imovinu Grada Rijeke – inventarni broj 509657), suglasan je s formiranom građevnom 
česticom postojeće stambene građevine u ulici Grbaste 22, na dijelu  k.č. 1384/83 i k.č. 1384/130, 
obje u k.o Pašac, sukladno grafičkom prilogu.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za provedbu ovog Zaključka.

II
Na temelju odredbi Zakona o postupku s nezakonito izgrađenim građevinama („Narodne 

novine“ broj 86/12 i 14/13) te članka 15. stavka 2. podstavka 4. Odluke o građevinskom zemljištu 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 48/09 i 14/13 i „Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 4/14) Gradonačelnik je, 4. lipnja 2019. godine, donio sljedeću

ODLUKU
1. Grad Rijeka će Juri Čubeliću iz Rijeke, prodati građevinsko zemljište u vlasništvu Grada 

Rijeke, u k.o. Pašac, označeno kao dio k.č. 1384/130, procijenjene površine 33 m2, koje čini 
građevnu česticu građevna čestica postojeće stambene građevine na adresi Grbaste 22. Predlaže 
se sklapanje predugovora o kupoprodaji prema prijedlogu ove odluke. 

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za provedbu ove odluke.

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 10,35 sati.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis# #potpis#
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