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50. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 2. srpnja 2019. godine

Kolegij u 9,30 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju slijedeći članovi: Marko FILIPOVIĆ, dr.sc. Nikola IVANIŠ, Srđan 
ŠKUNCA, Ljiljana BULJAN, Irena MILIČEVIĆ, Denis ŠULINA, Jana SERTIĆ, Ivan ŠARAR, 
Renato KOSTOVIĆ, Ante MAĐERIĆ, Verena LELAS TURAK, Snježana SKOČILIĆ i Nada 
GUNJAČA.

Opravdano odsutni: Sanda SUŠANJ, Karla MUŠKOVIĆ, mr.sc. Mladen VUKELIĆ i
Željko JURIĆ.

Sjednici također prisustvuju:
1. Tea MIČIĆ, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
2. Dunja KUHAR, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
3. Dragica FADLJEVIĆ, Odjel za gradsku samoupravu i upravu
4. Danijel ANTONIĆ, Zavod za informatičku djelatnost
5. Tamara MIRKOVIĆ-MATULOVIĆ, Mirna Ksenija MUZICA, Daniela PEŠOV, Ivica 

NIKOLAC, Aleksandar MERLE, Ured Grada
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1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 18. lipnja do 1. srpnja 2019. godine

2. Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta

3. Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke za 2018. godinu

4. Informacija o provedenim izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu 
Rijeci

5. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju natječaja za osnivanje prava služnosti puta

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 18. lipnja do 1. srpnja 2019. godine.

Točka 2.

Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta, 
obrazložio je Ante MAĐERIĆ.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog 
projekta, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog akta iz točke 1. ovoga zaključka proslijeđen je Gradskom vijeću Grada Rijeke 
na razmatranje i usvajanje.

Točka 3.

Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke za 2018. godinu, 
obrazložila je Dragica FADLJEVIĆ.

Gradonačelnik je donio sljedeći



z a k l j u č a k

Prihvaća se Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke u 2018. godini.

Točka 4.

Informacija o provedenim izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u 
Gradu Rijeci, obrazložila je Verena LELAS TURAK.

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

1. Prihvaća se informacija o provedenim izborima za vijeća i Predstavnicu češke nacionalne 
manjine u Gradu Rijeci.

2. Odobrava se isplata iznosa od 7.500,00 kuna vijeću albanske, bošnjačke, crnogorske, 
mađarske, makedonske, romske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku 
za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća nacionalnih manjina u Gradu 
Rijeci.

3. Odobrava se isplata iznosa od 500,00 Predstavnici češke nacionalne manjine za Grad 
Rijeku.

4. Sredstva iz točke 2. i točke 3. ovog zaključka isplatit će se na žiro račun svakog 
pojedinog vijeća nacionalne manjine i račun Predstavnice češke nacionalne manjine na teret 
pozicije PR02848, Razdjel 10, Ured Grada, Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu, a pravo na 
naknadu troškova ostvaruju udruge nacionalne manjine koje su predložile kandidate na izborima.

Točka 5.

Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju natječaja za osnivanje prava služnosti 
puta, obrazložio je dr.sc.Srđan ŠKUNCA.

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

I
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 2. srpnja 2019. godine donio sljedeći 

O D L U K U
1. Raspisuje se javni natječaj za osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u vlasništvu 

Grada Rijeke, označenom kao k.č.br. 130/1, upisanoj u z.k.ul. 1, k.o. Plase, u površini služnosti od 
34 m2. 

Početna visina naknade za osnovano pravo služnosti iznosi 35,00 kn/m2 zauzete površine 
zemljišta, što za 34 m2 iznosi ukupno 1.190,00 kuna jednokratno.

Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti puta.
2 Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 

Grada Rijeke, za provedbu ove Odluke sukladno članku 18. Odluke o građevinskom zemljištu i 
uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove Odluke.   

II
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 2. srpnja 2019. godine donio sljedeću 

O D L U K U
1. Raspisuje se javni natječaj za osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u vlasništvu 

Grada Rijeke, označenom kao k.č.br. 1269/2, u površini služnosti od 20 m2 i k.č.br. 1262/6, u 
površini služnosti od 5 m2, obje u k.o. Zamet.
Početna visina naknade za osnovano pravo služnosti iznosi 35,00 kn/m2 zauzete površine 
zemljišta, što za 25 m2 iznosi ukupno 875,00 kuna jednokratno.
Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti puta.



2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 
Grada Rijeke, za provedbu ove Odluke sukladno članku 18. Odluke o građevinskom zemljištu i 
uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove Odluke.   

Time je iscrpljen dnevni red te je ista zaključen u 9,55 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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