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53. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 10. rujna 2019. godine

Kolegij u 9,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju: Marko FILIPOVIĆ, dr.sc. Srđan ŠKUNCA, Ljiljana BULJAN, Denis 
ŠULINA, Jana SERTIĆ, Sanda SUŠANJ, Karla MUŠKOVIĆ, Renato KOSTOVIĆ, Ante 
MAĐERIĆ, Željko JURIĆ, Snježana SKOČILIĆ i Nada GUNJAČA.
- Andrej POROPAT, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke

Opravdano odsutni: dr.sc. Nikola IVANIŠ, Irena MILIČEVIĆ, Ivan ŠARAR, mr.sc. 
Mladen VUKELIĆ i Verena LELAS TURAK.

Kolegiju također prisustvuju:
1. Helena SEMION TATIĆ, Odjel gradske uprave za kulturu
2. Marijan VUNDAĆ, Odjel za gradsku samoupravu i upravu
3. Mirna PAVLOVIĆ VODINELIĆ, Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Ivica 

NIKOLAC, Aleksandar MERLE, Ured Grada

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 3. do 9. rujna 2019. godine

2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu

3. Prijedlog zaključka o financiranju prijevoza radnika 3.MAJ Brodogradilište d.d.

4. Prijedlog programa obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti 2019. godine u gradu 
Rijeci

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna 
postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama

6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata 
prema socijalnim kriterijima

7. Informacija o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja dječjih vrtića 
drugih osnivača po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prava na sufinanciranje 
djelatnosti u pedagoškoj 2019./2020. godini

8. Prijedlog zaključka o suorganizaciji 8. Sajma stipendija i visokog obrazovanja u gradu 
Rijeci

9. Projekt RInkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - projektni tim za 
školsku 2019./2020. godinu 

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 3. do 9. rujna 2019. godine.

Točka 2.

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2019. 
godinu, obrazložio je Ante MAĐERIĆ.

Gradonačelnik je donio sljedeći



z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 
2019. 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 prijevoza radnika 3. MAJ Brodogradilište d.d., 
obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu do 50.000,00 kuna za financiranje prijevoza 
radnika 3. MAJ-Brodogradilišta d.d. u brodogradilište „Viktor Lenac“ d.d.

2. Financijska sredstva za namjenu iz točke 1. ovog zaključka osigurana su u Proračunu 
Grada Rijeke za 2019. godinu, Razdjel: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 
aktivnost: Socijalna zaštita obitelji na stavci rashoda 323 rashodi za usluge, pozicija PR00432.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za sklapanje ugovora 
između Grada Rijeke i KD „Autotrolej“ d.o.o. Rijeka kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

Točka 4.

Prijedlog programa obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti 2019. godine u gradu 
Rijeci, dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

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

1. Prihvaća se Program obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti 2019. godine u gradu 
Rijeci te zadužuje Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
i Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za njegovo provođenje u koordinaciji s 
partnerima.

2. Troškove provedbe prihvaćenog Programa iz točke 1. ovog zaključka snosit će Odjel 
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Odjel gradske uprave
za zdravstvo i socijalnu skrb te partneri sukladno svojim mogućnostima.

3. Odobrava se korištenje javnih površina od 16. do 22. rujna 2019. godine sukladno 
prihvaćenom Programu iz točke 1. ovog zaključka, bez naknade.

Točka 5.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nagradama Grada Rijeke za 
posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i 
smotrama, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nagradama Grada 
Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i 
smotrama, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke 
na razmatranje i usvajanje.

Točka 6.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i 
studenata prema socijalnim kriterijima, obrazložila je Sanda SUŠANJ.



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

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i 
studenata prema socijalnim kriterijima, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom Vijeću Grada Rijeke 
na razmatranje i usvajanje.

Točka 7.

Informacija o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja dječjih 
vrtića drugih osnivača po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prava na 
sufinanciranje djelatnosti u pedagoškoj 2019./2020. godini, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se Informacija o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja 
dječjih vrtića drugih osnivača  po provedenom Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za 
ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće 
drugih osnivača za pedagošku 2019./2020. godinu.

2. U pedagoškoj 2019./2020. godini sufinancirat će se djelatnost predškolskog odgoja i 
obrazovanja dječjih vrtića drugih osnivača, kako slijedi:
- Dječji vrtić Žirafa sa podružnicama Žirafica i Svjetlost (kapacitet 84 djece),
- Waldorfski dječji vrtić Mala vila (kapacitet 50 djece), 
- Dječji vrtić Mali princ s podružnicom Mala sirena (kapacitet 74 djece),
- Dječji vrtić Zvjezdica mira (kapacitet 60 djece),
- Dječji vrtić  Nazaret s podružnicom Mima (kapacitet 92 djece),   
- Dječji vrtić Pinokio (kapacitet 20 djece),
- Dječji vrtić Snjeguljica s podružnicom Sedam patuljaka, (kapacitet 40 djece)
- Dječji vrtić Zlatan (kapacitet 20 djece), 
- Dječji vrtić Luna (kapacitet 20 djece),
- Dječji vrtić Planet mašte (kapacitet 60 djece) 

3. Sredstva za sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja dječjih vrtića 
drugih osnivača iz točke 2. ovog zaključka osigurana su:
- u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu u okviru Razdjela 004 – Odjel gradske uprave za 

odgoj i školstvo, Glave 00401, Aktivnosti A110604 Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih 
osnivača, na poziciji PR00297 – Tekuće donacije u novcu u iznosu od 1.900.000,00 kuna, 
odnosno

- za nastavak sufinanciranja u 2020. godini sredstva će se planirati u Proračunu Grada Rijeke za 
2020. godinu u iznosu od 6.100.000,00 kuna, sukladno novom načinu sufinanciranja utvrđenom 
u Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da s vrtićima iz točke 2. ovoga 
zaključka sklopi ugovore o međusobnim pravima i obvezama, a zbog novog načina sufinanciranja 
od 1. siječnja 2020. godine sklopi anekse ugovora.

Točka 8.

Prijedlog zaključka o suorganizaciji 8. Sajma stipendija i visokog obrazovanja u 
gradu Rijeci, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se suorganizacija i pokroviteljstvo Grada Rijeke u iznosu od 10.000,00 kuna za 
potrebe realizacije 8. Sajma stipendija i visokog obrazovanja u Rijeci 2019. godine.

2. Razdjela 004 - Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 004-1, Programa 1106 : 
Program u funkciji odgoja i obrazovanja, Aktivnosti A110602: Donacije ustanovama i udrugama, 
pozicije PR00289 - Tekuće donacije u novcu, a prema nalogu pročelnice Odjela.



Točka 9.

Projekt RInkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - projektni tim za 
školsku 2019./2020. godinu, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se Informacija o projektnom timu na projektu UP.03.2.1.03.0006 „RInkluzija –
Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ u školskoj 2019./2020. godini 

2. Lana Golob iz Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo obavljat će poslove voditelja 
projekta te je dužna obavljati poslove projektnih aktivnosti sukladno budžetskom rasporedu sati do
maksimalno 40 % radnog vremena.

3. Melina Sertić obavljat će poslove administratorice projekta te je dužna obavljati poslove 
projektnih aktivnosti sukladno budžetskom rasporedu sati 100 % svog radnog vremena u ustanovi 
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka te po potrebi i u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 9,30 sati.

GRADONAČELNIK

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