ZAPISNIK
49.. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 18. lipnja 2019. godine
Kolegij u 9,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da
Kolegiju prisustvuju: Marko FILIPOVIĆ, dr.sc. Nikola IVANIŠ, dr.sc. Srđan ŠKUNCA, Ljiljana
BULJAN, Irena MILIČEVIĆ, Sanda SUŠANJ, Karla MUŠKOVIĆ, Renato KOSTOVIĆ, mr.sc.
Mladen VUKELIĆ, Ante MAĐERIĆ, Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ, Snježana SKOČILIĆ
i Nada GUNJAČA.
Opravdano su odsutni: Denis ŠULINA, Jana SERTIĆ, i Ivan ŠARAR,
Sjednici također prisustvuju:
1. dr.sc. Željko SMOJVER, direktor TD RIJEKA plus d.o.o.
2. Marin ČAUŠEVIĆ, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom
3. Dario DOBRILOVIĆ, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
4. Helena SEMION TATIĆ, Odjel gradske uprave za kulturu
5. Mirna PAVLOVIĆ VODINELIĆ, Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Daniela PEŠOV,
Aleksandar MERLE i Smiljana RADOVIĆ-LAGATOR

DNEVNI RED
1.Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 11. do 17. lipnja 2019. godine
2. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci
rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu
3. Prijedlog zaključka o financiranju pomoćnika za rad s učenicima romske nacionalne
manjine u Osnovnoj školi Škurinje
4. A) Prijedlog odluke o određivanju javnih parkirališta s naplatom, B) Prijedlog odluke o
određivanju parkirališta za parkiranje autobusa, C) Prijedlog odluke o lokacijama i broju
rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike, D) Prijedlog odluke o visini
troškova blokiranja i deblokiranja vozila
5. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu RIJEKA plus
d.o.o. na Odluku o broju mjesečnih parkirnih karti za pravne ili fizičke osobe koje obavljaju
djelatnost iznajmljivanja sobe, apartmana ili kuće za odmor
6 .Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu RIJEKA plus
d.o.o. Cjenik sa strukturom cijene komunalne usluge premještanja nepropisno zaustavljenih
ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke
7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu RIJEKA plus
d.o.o. na Cjenik sa strukturom cijene komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima
8. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za parkiranje
9. Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje na korištenje površine
javne namjene za organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom
blagdana Vele Gospe u 2019. godini
Točka 1.
Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima
donesenim u razdoblju od 11. do 17. lipnja 2019. godine.

Točka 2.
Prijedlog 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 slijedeći
zaključak
1. Utvrđuje se Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te
skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu, u
predloženom tekstu.
2. Prijedlog iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na
razmatranje i usvajanje.
Točka 3.
Prijedlog zaključka o financiranju pomoćnika za rad s učenicima romske nacionalne
manjine u Osnovnoj školi Škurinje, obrazložila je Sanda SUŠANJ
Gradonačelnik je donio slijedeći
zaključak
1. Prihvaća se financiranje jednog pomoćnika za rad s učenicima romske nacionalne
manjine u Osnovnoj školi Škurinje za vrijeme nastavne godine 2019./2020., odnosno od 09. rujna
2019. godine do 17. lipnja 2020. godine.
2. Sredstva za financiranje pomoćnika iz točke 1. ovog zaključka za prvo polugodište
školske godine 2019./2020. osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu, u okviru
Glave 00404 Osnovno školstvo, na Aktivnosti A113818 Pomoćnici u nastavi, na pozicijama
PR00394 Plaće za redovan rad, PR00395 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, PR00396
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, PR01281 Službena putovanja i
PR01270 Naknada za prijevoz u iznosu od 80.000,00 kn.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da u Proračunu Grada Rijeke za
2020. godinu planira sredstva za nastavak financiranja ovog projekta. Sredstva će se isplaćivati
prema nalogu pročelnice Odjela.
Točka 4.

Prijedlog odluke o određivanju javnih parkirališta s naplatom, B) Prijedlog odluke o
određivanju parkirališta za parkiranje autobusa, C) Prijedlog odluke o lokacijama i broju
rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike, D) Prijedlog odluke o visini
troškova blokiranja i deblokiranja vozila, obrazložila je Irena MILIČEVIĆ
Gradonačelnik je donio slijedeći
zaključak
1. Donosi se Odluka o određivanju javnih parkirališta s naplatom, u predloženom tekstu.
2. Donosi se Odluka o određivanju parkirališta za parkiranje autobusa uz izmjenu u tekstu
kako slijedi:
2.1. mijenja se tekst članka 1. stavka 2. Odluke i glasi
„Dopušteno vrijeme parkiranja autobusa na javnom parkiralištu Jelačićev trg utvrđuje se do
3 (tri) sata, na javnom parkiralištu u Ulici Milutina Barača nema vremenskog ograničenja parkiranja
autobusa.“

3. Donosi se Odluka o lokacijama i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene
korisnike, u predloženom tekstu.
4. Donosi se Odluka o visini troškova blokiranja i deblokiranja vozila, u predloženom tekstu.
5. Zadužuje se Ured Grada da tekst odluka iz točke 1.- 4. objavi u „Službenim novinama
Grada Rijeke“.
6. Zadužuju se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem i trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o. da zajednički, u realno najkraćem roku, iznađu
pogodnu lokaciju na području grada Rijeke kao mjesto na kojem bi se mogli parkirati turistički
autobusi bez vremenskog ograničenja kako bi lokacija na javnom parkiralištu Jelačićev trg
ubuduće bila samo lokacija za zaustavljanje turističkih autobusa, radi iskrcavanja odnosno
ukrcavanja putnika.
Točka 5.
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu RIJEKA
plus d.o.o. na Odluku o broju mjesečnih parkirnih karti za pravne ili fizičke osobe koje
obavljaju djelatnost iznajmljivanja sobe, apartmana ili kuće za odmor, obrazložio je dr.sc.
Željko SMOJVER, direktor TD RIJEKA plus d.o.o.
Gradonačelnik je donio slijedeći
zaključak
1. U suglasju sa člankom 23. stavkom 3. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge
parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke
(„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/19), daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu
RIJEKA plus d.o.o. na Odluku o broju mjesečnih parkiranih karti za pravne ili fizičke osobe koje
obavljaju djelatnost iznajmljivanja sobe, apartmana ili kuće za odmor, u tekstu koji čini sastavni dio
ovog zaključka.
Točka 6.
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu RIJEKA
plus d.o.o. na Cjenik sa strukturom cijene komunalne usluge premještanja nepropisno
zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke,
obrazložio je dr.sc. Željko SMOJVER, direktor TD RIJEKA plus d.o.o.
Gradonačelnik je donio slijedeći
zaključak
1. U suglasju sa člankom 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
68/18 i110/18), daje se prethodna suglasnost TD RIJEKA plus d.o.o. na Cjenik usluga
premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene s
primjenom od dana1.srpnja 2019. godine.
2. Cjenik iz točke 1. ovog zaključka sastavni je dio ovog zaključka.
Točka 7.
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu RIJEKA
plus d.o.o. na Cjenik sa strukturom cijene komunalne usluge parkiranja na javnim
parkiralištima, obrazložio je Željko SMOJVER
Gradonačelnik je donio slijedeći
zaključak
1. U suglasju sa člankom 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
68/18 i 110/18), daje se prethodna suglasnost TD RIJEKA plus d.o.o. nas Cjenik usluga parkiranja
na javnim parkiralištima, s primjenom od dana 1.srpnja 2019. godine.
2. Cjenik iz točke 1. ovoga zaključka sastavni je dio ovog zaključka.

Točka 8.
Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za parkiranje,
obrazložio je dr.sc. Željko SMOJEVER, direktor TD RIJEKA plus d.o.o.
Gradonačelnik je donio slijedeći
zaključak
1. Donosi se Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za parkiranje
(„Službene novine Grada Rijeke“ broj 2/14, 7/15, 8/15, 12/15, 2/16 i 5/16).
2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Odluke iz točke 1. ovog zaključka objavi u „Službenim
novinama Grada Rijeke“.
Točka 9.
Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje na korištenje
površine javne namjene za organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima
prilikom blagdana Vele Gospe u 2019. godini, obrazložila je Irena MILIČEVIĆ
Gradonačelnik je donio slijedeći
zaključak
1. Temeljem članka 5. o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada
Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja
("Službene novine Grada Rijeke " broj 7/19) utvrđuju se lokacije za postavljanje privremenih
objekata za organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana Vele Gospe
u 2019. godini.
2. Prihvaća se tekst javnog natječaja na korištenje površine javne namjene za organiziranje
prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana Vele Gospe u 2019. godini, prema
tekstu iz prijedloga ovog zaključka.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne
djelatnosti za osiguranje mjesta priključenja na električnu mrežu privremenim objektima iz točke 2.
ovog zaključka, u kojima se obavlja prigodna prodaja, na trošak odabranog ponuditelja.
4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne
djelatnosti za provedbu ovog zaključka.
Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegi zaključen u 9,30.
PROČELNICA UREDA GRADA

Verena LELAS-TURAK
#potpis#

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#

