ZAPISNIK
52. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 3. rujna 2019. godine
Kolegij u 10 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, Denis ŠULINA, Jana SERTIĆ, Karla MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR,
Renato KOSTOVIĆ, mr.sc. Mladen VUKELIĆ, Ante MAĐERIĆ, Verena LELAS TURAK, Željko
JURIĆ i Snježana SKOČILIĆ.
Opravdano odsutni: Sanda SUŠANJ i Nada GUNJAČA.
Sjednici također prisustvuju:
1. Iva MILOŠ, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
2. Denise PANGOS, Odjel gradske uprave za javnu nabavu
3. Tamara MIRKOVIĆ-MATULOVIĆ, Mirna PAVLOVIĆ VODINELIĆ, Vesna LABUDOVIĆMARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Smiljana RADOVIĆ LAGATOR, Aleksandar MERLE, Ured
Grada

DNEVNI RED
1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 23. srpnja do 2. rujna 2019. godine
2. Prijedlog odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje
3. Prijedlog zaključka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih
subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada
Rijeke
4. A) Informacija o održavanju manifestacije PORTO ETNO - Festival svjetske glazbe i
gastronomije koji se održava od 6. do 8. rujna 2019. godine kao dio programa EPK - Rijeka
2020.
B) Prijedlog zaključka o određivanju radnog vremena ugostitelja za trajanja festivala PORTO
ETNO
5. Prijedlog zaključka o pokroviteljstvu Grada Rijeke nad Hrvatskim olimpijskim danom u
Rijeci, 10. rujna 2019. godine
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta s
naplatom
7. Prijedlog zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada - suradnja s
udrugama za 2019. godinu - otvoreni natječaj za male potpore
Točka 1.
Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima
donesenim u razdoblju od23. srpnja do 2. rujna 2019. godine.
Točka 2.
Prijedlog odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje, obrazložila je Karla
MUŠKOVIĆ.

Gradonačelnik je donio sljedeći
zaključak
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje, u predloženom
tekstu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke
na razmatranje i usvajanje.
Točka 3.
Prijedlog zaključka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu
nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na
području grada Rijeke, obrazložila je Jana SERTIĆ.
Gradonačelnik je donio sljedeći
zaključak
1. Utvrđuje se tekst javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija
iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.
Tekst javnog poziva čini sastavni dio ovog zaključka.
2. Za provedbu mjera utvrđenih u javnom pozivu iz točke 1. ovog zaključka, iz Proračuna
Grada Rijeke za 2019. godinu osigurat će se 2.570.000,00 kuna na pozicijama 252 - konto 3522 i
253 - konto 3523, Odjela gradske uprave za poduzetništvo.
3. Tekst javnog poziva iz točke 1. ovoga zaključka, objavit će se na web stranici Grada
Rijeke www.rijeka.hr , a obavijest o objavljenom Javnom pozivu objavit će se u dnevnom tisku i
putem sustava informiranja poduzetnika grada Rijeke - SMS Info-poduzetnik.
4. Zadužuje se Zavod za informatičku djelatnost za osiguranje svih potrebnih preduvjeta za
podnošenje prijava na Javni poziv iz točke 1. ovog zaključka.
5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo za provedbu ovog zaključka.
Točka 4.
A) Informacija o održavanju manifestacije PORTO ETNO - Festival svjetske glazbe i
gastronomije koji se održava od 6. do 8. rujna 2019. godine kao dio programa EPK - Rijeka
2020., B) Prijedlog zaključka o određivanju radnog vremena ugostitelja za trajanja festivala
PORTO ETNO, obrazložili su Ivan ŠARAR i Jana SERTIĆ.
Gradonačelnik je donio sljedeći
zaključak

A
1. Prihvaća se Informacija o održavanju programa PORTO ETNO - Festival svjetske glazbe
i gastronomije od 6. do 8. rujna 2019. godine na slijedećim lokacijama: Trg Riječke rezolucije, Trg
128. brigade Hrvatske Vojske, Korzo, Verdijeva ulica, centralna riječka tržnica, Kazališni park, u
organizaciji trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o., kao dio programa Europske prijestolnice
kulture – Rijeka 2020.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da odobri organizatoru RIJEKA
2020 d.o.o. ,bez naknade, kako slijedi:
2.1. Suglasnost za privremeno korištenje javne površine
Termin: 5., 6. i 7. rujna 2019. godine, od 9,00 do 4,00 sata
Lokacije: Trg Riječke rezolucije, Trg 128. Brigade Hrvatske Vojske, Korzo, prolaz Radio Rijeke.
Termin: 8.9.2019, od 9,00 do 15:30 sati
Lokacije: Verdijeva ulica, centralna gradska tržnica, Kazališni park
2.2. Dozvolu za pristup službenim vozilima u pješačke zone
Termin: 5., 6., 7. i 8. rujna 2019. godine, od 8,00 h do 4,00 sata
Lokacije: Trg 128. Brigade Hrvatske vojske, Trg Riječke rezolucije, Korzo, Dolac.
Termin: 8.9.2019.
Lokacija: Verdijeva ulica
2.3. Pristup, prolaz i spuštanje stupića na korištenje službenim vozilima
Termin: 5., 6. 7. i 8. rujna 2019. godine
Lokacije:

- Dolac
- iz ulice Šime Ljubičića u ulicu Marina Držića – spuštanje stupića
- iz ulice Frana Kurelca u ulicu Rudolfa Strohala (i obrnuto) u ulicu Dolac na Trg 128. Brigade
Hrvatske Vojske, te Trg Riječke rezolucije
- iz ulice Dolac u ulicu Erazma Barčića
- Iiz Adamićeve ulice na Korzo i Trg 128. brigade Hrvatske Vojske
- iz ulice Ivana Zajca u Matačićevu ulicu
- Verdijeva ulica
2.4. Dozvolu za privremeno uklanjanje stupića
Termin: 5., 6. 7. i 8. rujna 2091. godine
Lokacija: Trg 128. brigade Hrvatske vojske
2.5. Dozvolu za uređenje prostora (vješanje scenografije) na postojeće kuke i prevjese u
svrhu priprema za Festival Porto Etno
Termin: 4., 5., 6., 7. i 8. rujna 2019. godine
Lokacija: Trg 128 brigade Hrvatske vojske
2.6. Dozvolu za parkiranje službenih vozila
Termin: 5., 6., 7. i 8. rujna 2019. godine , od 9,00 do 4,00 sata
Lokacije: Dolac, ulica Marina Držića, iza Robne kuće Korzo, Trg 128. brigade Hrvatske Vojske
Termin: 8. rujna 9.2019. godine
Lokacija: Zagrebačka ulica, Wenzelova ulica
2.7. Dozvolu za zatvaranje parkirališta i izmještanje parkiranih automobila, te postavljanje
obavijesti o istome.
Termin: 5., 6., 7. i 8 rujna .2019.
Lokacije: Trg Riječke rezolucije i Trg 128. brigade hrvatske Vojske
2.8. Dozvolu za izvođenje elektroenergetskih priključaka, podmirenje utroška električne
energije I dežurstvo električara, bez naknade
Termin: 5., 6., 7. i 8r. rujna 2019.godine
Lokacije: Trg Riječke rezolucije, Trg 128. Brigade Hrvatske Vojske, Korzo
Termin: 8. rujna .2019. godine
Lokacija: Verdijeva ulica
2.9. Dozvolu za obavljanje komercijalne djelatnosti
2.9.1. Prodaja ulaznica ( Eventim d.o.o.):
Termin: 6. i 7.rujna .2019. godine
Lokacije: Trg Riječke rezolucije, prolaz kod zgrade Radio Rijeke
2.9.2. Prodaja pribora za jelo i bonova s kojima se može probavati hrana sa štandova)
(RIJEKA 2020 d.o.o.)
Termin: 6. i 7 rujna 9.2019. godine
Lokacija: Trg 128. brigade Hrvatske Vojske
Termin: 8 rujna 2019. godine
Lokacija: Verdijeva ulica
2.8. Dozvolu za gašenje gradske javne rasvjete bez naknade
Termin: 6. i 7. rujna 2019
Lokacija: Trg Riječke rezolucije (rasvjetna tijela kod zgrade Grada Rijeke, Korzo 16, ljekarne i
pored restorana Municipium)
2.9. Upotreba zaštitnih ograda bez naknade
Termin: 5., 6. i 7.rujna 9.2019.
Lokacije: Trg Riječke rezolucije, Trg 128. Brigade Hrvatske Vojske
45 ograda po danu
Termin: 8.rujna 2019.
Lokacija: Verdijeva ulica
15 ograda
2.10. Dozvola za korištenje i postavljanje štandova, te popratne infrastrukture za gastro
programe (hladnjaci), info pointa i blagajne
Termin: Termin: 6. i 7 rujna 2019.
Lokacije: Trg Riječke rezolucije, Trg 128. brigade Hrvatske vojske
Termin: 8. rujna 2019.
Lokacija: Verdijeva ulica
2.11. Dozvolu za korištenje vode i priključka za vodu
Termin: 6. i 7.rujna 2019., od 12,00 do 21,00 sat

Lokacija: Trg 128. brigade Hrvatske vojske
3. Dozvolu ugostitelju (Restoran Municipium - CATERING MUNICIPIUM j.d.o.o., vl. Danko
Borovina) za obavljanje ugostiteljske usluge izvan objekta na sljedećim lokacijama i u sljedećim
terminima, pod uvjetom da poštuje propise o obavljanju ugostiteljske djelatnosti izvan
ugostiteljskog objekta te propise kojima se uređuje zaštita od buke i zaštita javnog reda i mira
Termin: 6. i 7. rujna 2019. godine
Lokacije: Trg Riječke rezolucije, Trg 128. brigade Hrvatske vojske
4. Dozvolu za prekoračenje dozvoljene razine buke
Termin: 6. i 7. rujna 2019. godine, od 12,00 do 3,00 sata
Lokacija: Trg Riječke rezolucije
Termin: 6. i 7.rujna 2019., od 12,00 do 21,00 sat
Lokacija: Trg 128. brigade Hrvatske vojske
Termin: 8. rujna .2019, od 10,00 do 14,00 sati
Lokacija: Verdijeva ulica
5. Zadužuje se trgovačko društvo Čistoća d.o.o. za pojačano održavanje čistoće (dnevno
čišćenje prije i po završetku programa), te osiguravanje kanti i kontejnera za smeće na sljedećim
lokacijama bez naknade
Termin: 5., 6. i 7. rujna .2019.
Lokacije: Trg Riječke rezolucije, Trg 128. Brigade Hrvatske Vojske
-9 dodatnih kanti za Trg Riječke rezolucije
-7 dodatnih kanti za Trg 128. Brigade Hrvatske Vojske
-4 kante za biorazgradivi otpad za Trg 128. Brigade Hrvatske Vojske
-1 kontejner
Termin: 8.rujna 2019. godine
Lokacija: Verdijeva ulica
-3 dodatne kante kanti
-3 kante za biorazgradivi otpad
-1 kontejner
6. Za tehničku i logističku realizaciju programa zadužuje se organizator RIJEKA 2020
d.o.o., te nadležni odjeli gradske uprave i trgovačka društva (Odjel gradske uprave za komunalni
sustav, Odjel gradske uprave za poduzetništvo, Čistoća d.o.o. i RIJEKA plus d.o.o.).

B
Za vrijeme održavanja festivala „PORTO ETNO“, ugostitelj – trgovačko društvo CATERING
MUNICIPIUM j.d.o.o. (Restoran Municipium) - koji pruža ugostiteljske usluge izvan objekta na
prostoru Trga Riječke rezolucije dana 06.09. na 07.09.2019. godine i 07.09. na 08.09.2019. godine
može raditi do 03,00 sata, pod uvjetom da poštuju propise o obavljanju ugostiteljske djelatnosti
izvan ugostiteljskog objekta, a kojima se uređuje zaštita od buke i zaštita javnog reda i mira.
Točka 5.
Prijedlog zaključka o pokroviteljstvu Grada Rijeke nad Hrvatskim olimpijskim danom
u Rijeci, 10. rujna 2019. godine, obrazložio je Renato KOSTOVIĆ.
Gradonačelnik je donio sljedeći
zaključak
1. Prihvaća se pokroviteljstvo Grada Rijeke nad organizacijom proslave Hrvatskog
olimpijskog dana 10. rujna 2019. godine na Korzu, koja će se održati u suradnji s Primorskogoranskom županijom, u organizaciji Zajednice sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski
savez“, Kluba riječkih olimpijaca, Zajednice sportova Primorsko-goranske županije i Saveza
školskih sportskih društava grada Rijeke.
2. Grad Rijeka će kao pokrovitelj podržati manifestaciju iz točke 1. ovog zaključka na
sljedeći način:

Odjel gradske uprave za komunalni sustav zadužuje se odobriti odnosno osigurati, bez
plaćanja naknade:
 korištenje javne površine u Rijeci, na Korzu, na relaciji od Korza 2 (trgovina stari „Kraš“)
do Korza 26A (trgovina „Tisak“), za potrebe demonstracije olimpijskih i ostalih sportova, u
utorak, 10. rujna 2019. godine, u razdoblju od 07:00 do 14:00 sati;
 korištenje priključka električne energije (1 kom. jačine 16A), za potrebe razglasa za

prigodni program otvorenja ispred zgrade Grada Rijeke, Korzo 16, i to za cijelo vrijeme
trajanja manifestacije;
 korištenje priključaka električne energije za potrebe demonstracije olimpijskih i ostalih
sportova na improviziranim sportskim terenima i štandovima na Korzu, sve prema tlocrtu
dostavljenom od strane OGU za sport i tehničku kulturu, i to za cijelo vrijeme trajanja
manifestacije;
 korištenje štandova (10 kom.) za potrebe demonstracije olimpijskih i ostalih sportova,
sve prema tlocrtu dostavljenom od strane OGU za sport i tehničku kulturu; štandove je
potrebno dopremiti na Korzo, kod adrese Korzo 26A (trgovina „Tisak“), u utorak, 10. rujna
2019. godine u 07:00 sati, te ih otpremiti istoga dana poslije 14:00 sati;
 korištenje ograda (cca. 100 kom.), za potrebe demonstracije olimpijskih i ostalih
sportova, sve prema tlocrtu dostavljenom od strane OGU za sport i tehničku kulturu; ograde
je potrebno dopremiti na Korzo u utorak, 10. rujna 2019. godine u 07:00 sati, te ih otpremiti
istoga dana poslije 14:00 sati;
 uklanjanje stolova i stolica na terasama ugostiteljskih objekata između dva kandelabra
cijelom dužinom Korza (od Korza 2 do Korza 26A), i to u utorak, 10. rujna 2019. godine, u
vremenu od 08:00 do 14.00 sati, a sve prema tlocrtu dostavljenom od strane OGU za sport
i tehničku kulturu;
 dozvolu za ulazak vozila na Korzo i Trg Republike Hrvatske, za potrebe dovoza i
odvoza sportske opreme i rekvizita, u utorak, 10. rujna 2019. godine.

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu zadužuje se, po konačnom dogovoru
sa svim sudionicima programa proslave Hrvatskog olimpijskog dana, izraditi skicu
improviziranih sportskih terena i štandova, na kojima će se realizirati program na Korzu, u
obliku tlocrta kojeg će dostaviti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav i TD „Rijeka
promet“.

Ured Grada i Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu zadužuju se zajedno s
organizatorima koordinirati sve aktivnosti vezane za realizaciju manifestacije te istu
logistički podržati.
3. TD „Rijeka promet“ d.d. preporuča se uključiti u organizaciju manifestacije, na način da,
bez plaćanja naknade, osigura uklanjanje stupića koji predstavljaju prepreku za realizaciju
manifestacije, na Trgu Republike Hrvatske i na početku Korza (uz stari Kraš), u utorak, 10. rujna
2019. godine, u koordinaciji i dogovoru s organizatorima.
Točka 6.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta s
naplatom, obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.
Gradonačelnik je donio sljedeći
zaključak
1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta s
naplatom, u predloženom tekstu.
2. Zadužuje se Ured Grada da Odluku iz točke 1. ovoga zaključka objavi u „Službenim
novinama Grada Rijeke“.
Točka 7.
Prijedlog zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada - suradnja s
udrugama za 2019. godinu - otvoreni natječaj za male potpore, obrazložila je Verena LELAS
TURAK.
Gradonačelnik je donio sljedeći
zaključak
1. Odobrava se sufinanciranje korisnika Udruge gluhih i nagluhih Primorsko-goranske
županije, u sveukupnom iznosu od 3.500,00 kuna u svrhu sufinanciranja dijela troškova
sudjelovanja tri predstavnika korisnika na XVIII. Kongresu Svjetske federacije gluhih u Parizu i to
kako slijedi:
1.1.
Ured Grada
iznos od 1.000,00 kuna;

1.2.

Odjel gradske uprave za zdravstvo
i socijalnu skrb
iznos od 2.500,00 kuna.
2. Odobrena sredstva. podtočke 1.1. isplatit će se na teret pozicije PR 01050 (cto 3811),
Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), Aktivnost: Suradnja s udrugama Proračuna
Grada Rijeke za 2019. godinu.
3. Odobrena sredstva podtočke 1.2. ovog zaključka isplatiti će se na teret pozicije PR
00436 (cto 3811), Tekuće donacije u novcu (Razdjel 05 Odjel gradske uprave za zdravstvo i
socijalnu skrb) Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom, Proračuna Grada Rijeke za 2019.
godinu.
4. Sa korisnikom iz točke 1. ovog zaključka, Ured Grada zaključit će Ugovor o
sufinanciranju
Time je iscrpljen dnevni red te je ista zaključen u 10,30 sati.
PROČELNICA UREDA GRADA

Verena LELAS-TURAK
#potpis#

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#

