
Z A P I S N I K

61. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 2. lipnja 2020. 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, Sanda SUŠANJ, 
Karla MUŠKOVIĆ, Zdravko IVANKOVIĆ, Ante MAĐERIĆ, Verena LELAS TURAK, Željko 
JURIĆ, Snježana SKOČILIĆ i Nada GUNJAČA.

Opravdano odsutni: Ivan ŠARAR i mr.sc. Mladen VUKELIĆ.

Sjednici također prisustvuju:
1. Marijan VUNDAĆ, Odjel za gradsku samoupravu i upravu
2. Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Aleksandar MERLE, Ivica NIKOLAC, Ured Grada
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1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 21. svibnja do 1. lipnja 2020. godine

2. Informacija o kakvoći mora na riječkim plažama u 2019. godini

3. Izvješće o održavanju plaža i aktivnostima na osiguranju sportsko-rekreacijskih i 
ugostiteljskih sadržaja na plažama na području grada Rijeke uoči sezone kupanja u 2020. 
godini

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

5. Prijedlog zaključka o korištenju nekretnina i opreme u vlasništvu Grada Rijeke u izbornoj 
promidžbi (izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 5. srpnja 2020. godine)

6. Informacija o nagrađivanju najuspješnijih naj-akcija za djecu u Rijeci u 2019. godini

7. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Grada Rijeke u Skupštini Gradske 
vatrogasne zajednice Rijeka

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 21. svibnja do 1. lipnja 2020. godine.

Točka 2.

Informacija o kakvoći mora na riječkim plažama u 2019. 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 2019. 
godini.

Točka 3.

Izvješće o održavanju plaža i aktivnostima na osiguranju sportsko-rekreacijskih i 
ugostiteljskih sadržaja na plažama na području grada Rijeke uoči sezone kupanja u 2020. 
godini, obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.



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

1. Prihvaća se Izvješće o održavanju plaža i aktivnostima na osiguranju sportsko-
rekreacijskih i ugostiteljskih sadržaja na plažama uoči sezone kupanja u 2020. godini.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za provedbu dijela preporuka 
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za kupanje u moru i kopnenim vodama tijekom epidemije 
COVID-19, od 14. svibnja 2020. godine i to za postavu obavijesti i informiranje, dezinfekciju ruku, 
odlaganje otpada i uvjeta održavanja higijene sanitarnih čvorova.

Točka 4.

Prijedlog zaključka o osiguranju financijskih sredstava za angažiranje spasilaca na 
plaži za osobe s 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 2020. 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 
studentskih/učeničkih ugovora između Grada Rijeke i spasilaca, kojima 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 do 10.000,00 kuna.  

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 2020. godinu, prema nalogu pročelnice Odjela gradske uprave za 
zdravstvo i socijalnu skrb.

Točka 5.

Prijedlog zaključka o korištenju nekretnina i opreme u vlasništvu Grada Rijeke u 
izbornoj promidžbi (izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 5. srpnja 2020. godine), 
obrazložila je Irena MILIČEVIĆ.

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

1. Ovim zaključkom regulira se korištenje površina javne namjene, predmeta za 
oglašavanje i druge imovine u vlasništvu Grada za vrijeme trajanja prikupljanja potpisa za 
predlaganje kandidata za Hrvatski Sabor, te izborne promidžbe za izbor zastupnika za Hrvatski 
sabor, u periodu koji se utvrđuje propisima kojima se reguliraju izbori za zastupnike u Hrvatski 
sabor.

2. Sukladno odredbi članka 31. Odluke o korištenju površine javne namjene i nekretnina u 
vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge 
opreme u uređaja ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/19), političkim strankama, koalicijskim 
listama i nezavisnim kandidatima koji sudjeluju na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, 
odobrava se privremeno korištenje, a u svrhu isticanja izbornih plakata u izbornoj promidžbi, 
slijedećih oglasnih površina u vlasništvu Grada Rijeke:

- 55 jednostranih samostojećih panoa,
- 3 dvostrana samostojeća panoa,
- 16 zidnih panoa,
- 30 oglasnih stupova,
na način da se svakom podnositelju zahtjeva odobri korištenje 1/3 navedenih oglasnih površina 
do popunjenosti oglasnih površina.



a) Podnositelji zahtjeva za privremeno korištenje oglasnih površina iz ovog Zaključka dužni su u 
zahtjevu navesti koje će oglasne površine koristiti, kao i rok korištenja.

b) Korisnik koji ima sklopljen Ugovor sa Gradom Rijeka za korištenje oglasnih površina će Gradu 
prepustiti oglasne površine iz točke 2. alineja 1., 2. i 3. ovog zaključka u periodu izborne 
promidžbe, za koji period se ugovornom korisniku neće naplaćivati naknada.
3. Političkim strankama, koalicijskim listama i nezavisnim kandidatima koji sudjeluju na 

izborima za Hrvatski Sabor Republike Hrvatske iz točke 1. ovog zaključka, odobrava se 
privremeno korištenje površina javne namjene (nogostupa i stupova javne rasvjete) radi 
postavljanja reklamnih panoa za isticanje izbornih plakata, osim stupova javne rasvjete u ulicama 
Trg Bana Jelačića – kolodvor prigradskih linija, Adamićeva – Trpimirova, sjeverna strana, 
Krešimirova – potez kod prijelaza pruge, južna strana, Prvoga maja – Tizianova, Laginjina kod 
Zavoda za socijalnu skrb, Laginjina iznad Guvernerove Palače, Radnička ulica – potez od WTC-a 
prema križanju sa J.P. Kamova, Pomerio – istočno od parka, Žrtava fašizma, Titov trg, Školjić kod 
pumpe, V. C. Emina- kod "T" objekta, Krešimirova – sjeverna strana kod ZZZZ, Školjić nasuprot 
pruge, Zametska – kod "Kauflanda", Nova cesta – od toplane prema sjeveru, Nova cesta – ispred 
"MEDIKE", Vukovarska – preko puta Građevinskog fakulteta, Osječka ulica- prekoputa "SPARA", 
Osječka – nasuprot autogaraže KD ČISTOĆA, Osječka- iznad ulaza u "KONZUM", Škurinjska 
cesta – preko puta "Vrtnog centra", Novi most kod Hotela Kontinental, Bulevar oslobođenja iza 
Hotela Neboder, Strossmayerova nasuprot Piramide, Zagrad, Trg Žabica, Riva, Riva Boduli, Ivana 
pl. Zajca, Wenzelova.

4. Podnositelji zahtjeva dužni su prije sklapanja ugovora o privremenom korištenju površina 
javne namjene i predmeta za oglašavanje iz točke 2. i 3. ovog zaključka, koje će u ime Grada 
Rijeke sklopiti Odjel gradske uprave za komunalni sustav, uplatiti novčani polog u visini od 
4.000,00 kn u korist Proračuna Grada Rijeke – sredstva depozita. Novčani polog utrošit će se za 
uklanjanje plakata i panoa postavljenih tijekom izborne promidžbe ukoliko iste ne uklone političke 
stranke, koalicijske liste i nezavisni kandidati. Prilikom uklanjanja utvrđuje se i koje su političke 
stranke, koalicijske liste i nezavisni kandidati ostavili plakate i panoe. Neutrošena sredstva pologa 
vratit će se nakon uklanjanja plakata i panoa te dovođenja nekretnina i predmeta u prvobitno 
stanje.

5. Odobrava se privremena uporaba površine javne namjene, na lokaciji Trgu 128. brigade 
Hrvatske vojske, radi održavanja predizbornih skupova političkih stranaka, koalicijskih lista i 
nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, i to kako 
slijedi:

 kao površinu zauzeća za održavanje političkog skupa obračunati će se površina koja se 
koristi za izlaganje političkih programa (pozornica i sl.).

 troškove u svezi osiguranja privremenog priključka električne energije, snositi će podnositelj 
zahtjeva.

6. Odobrava se privremena uporaba javne površine za postavu štanda veličine do 3 m2, na 
lokaciji Korzo i okolnih trgova, uz plaćanje naknade, političkim strankama, koalicijskim listama i 
nezavisnim kandidatima koji sudjeluju na izborima, uz plaćanje naknade, političkim strankama, 
koalicijskim listama i nezavisnim kandidatima koji sudjeluju na izborima za izbor zastupnika u 
Hrvatski sabor, koji podnesu zahtjev.

7. Odobrava se privremena uporaba javne površine za postavu šatora ili drugog sličnog 
privremenog objekta do najviše 25 m2 na lokacijama koji će se utvrditi prilikom obrade zahtjeva uz 
plaćanje naknade, političkim strankama, koalicijskim listama i nezavisnim kandidatima koji 
sudjeluju na izborima za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, koji podnesu zahtjev. 

8. Za korištenje javne površine iz točke 5.,6. i 7. ovog zaključka političke stranke, koalicijske 
liste i nezavisni kandidati koji sudjeluju na izborima za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, platit će 
naknadu sukladno Odluci o korištenju površine javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada 
Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme u uređaja.

9. Podnositelji zahtjeva za privremeno korištenje površina javne namjene iz ovog zaključka 
dužni su uz zahtjev dati opis, dimenzije i mikro lokaciju reklamnih panoa i sličnih privremenih 
objekata, kao i rok korištenja površine javne namjene.

10. Za korištenje gradskih štandova i ograda političke stranke, koalicijske liste i nezavisni 
kandidati koji sudjeluju na izborima za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, ne plaća se polog.

Naknada za korištenje prenosivih ograda, lakoprenosivih štandova, te masivnih štandova, u 
periodu izborne promidžbe na izborima za Hrvatski sabor, iznosi kako slijedi:

- naknada za lakoprenosive ograde u iznosu od 4,00 kn po elementu ograde dnevno,
- naknada za lakoprenosive štandove u iznosu od 110,00 kn po štandu dnevno,



- naknada za masivne štandove u iznosu od 250,00 kn po štandu dnevno.
11. Svi zahtjevi podnose se Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.
12. U slučaju postojanja dva ili više zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenoj uporabi iste 

površine javne namjene, prednost će imati podnositelj koji je prvi podnio pisani zahtjev.
13. Svi korisnici površine javne namjene, predmeta za oglašavanje i druge imovine u vlasništvu 

Grada, u obvezi su pridržavati se preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dana 25. svibnja 
2020. godine kao i eventualno budućih mjera vezano za osiguranje epidemioloških mjera u 
izbornom procesu.

Točka 6.

Informacija o nagrađivanju najuspješnijih naj-akcija za djecu u Rijeci u 2019. godini, 
obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

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

1. Odobrava se isplata sredstava provoditeljima najuspješnijih naj-akcija u Rijeci u 2019. u 
ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna: iznos od 5.000,00 kuna Nastavnom zavodu za javno 
zdravstvo Primorsko-goranske županije, a iznosi od po 2.500,00 kuna TD Rijeka 2020. d.o.o. i OŠ 
Eugen Kumičić u Rijeci.

2. Financijska sredstva iz točke 1. osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2020.;  
Razdjel: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb; Program: „Grad Rijeka – prijatelj 
djece“, na aktivnosti: Programske aktivnosti.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za provedbu ovoga 
zaključka.

Točka 7.

Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Grada Rijeke u Skupštini Gradske 
vatrogasne zajednice Rijeka, obrazložio je Marijan VUNDAĆ.

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

1. Donosi se Odluka o imenovanju predstavnika Grada Rijeke u Skupštini Gradske 
vatrogasne zajednice Rijeka, u predloženom tekstu.

2. Zadužuje se Odjel za gradsku samoupravu i upravu da odluku iz točke 1. ovoga 
zaključka dostavi predsjedniku Gradske vatrogasne zajednice Rijeka.

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

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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