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64. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 7. srpnja 2020. godine

Kolegij u 9,30 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju: Marko FILIPOVIĆ, Ljiljana BULJAN, Irena MILIČEVIĆ, Denis ŠULINA, 
Jana SERTIĆ, Sanda SUŠANJ, Karla MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR, Zdravko IVANKOVIĆ, mr.sc. 
Mladen VUKELIĆ, Ante MAĐERIĆ, Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ, Snježana SKOČILIĆ 
i Nada GUNJAČA.

Opravdano odsutni: dr.sc. Nikola IVANIŠ, zamjenik Gradonačelnika i dr.sc. Srđan
ŠKUNCA.

Sjednici također prisustvuju:
1. Gabrijela KIŠ-JERČINOVIĆ, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem
2. Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Aleksandar MERLE, Smiljana RADOVIĆ LAGATOR, Ured Grada
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1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 23. lipnja do 6. srpnja 2020. godine

2. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija za 
2021. i 2022. godinu

3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. 
godinu

4. Prijedlog izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

5. Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

6. Prijedlog izmjena Plana održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

7. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu

8. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. 
godinu

9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i 
Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku 2020. godini

10. Prijedlog zaključka o organizaciji demo dana 11. generacije korisnika Startup inkubatora 
Rijeka

11. Prijedlog zaključka o sufinanciranju programa produženog boravka i cjelodnevnog 
odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama u gradu Rijeci za školsku 2020/2021. godinu

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 23. lipnja do 6. srpnja 2020. godine.

Točka 2.

Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija 
za 2021. i 2022. godinu, obrazložio je mr.sc. Vojko OBERSNEL.



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

1. Utvrđuje se Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i 
projekcija 2021. i 2022. godinu, u predloženom tekstu.

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

Gradonačelnik je utvrdio da točke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. nije potrebno posebno 
obrazlagati obzirom da se radi o prijedlozima koji su utemeljeni na Prijedlogu prvih izmjena 
i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i već su proslijeđeni Gradskom vijeću 
Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. 

Točka 10.

Prijedlog zaključka o organizaciji demo dana 11. generacije korisnika Startup 
inkubatora Rijeka, obrazložila je Jana SERTIĆ.

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

1. Prihvaća se koncept organizacije demo dana 11. generacije korisnika Startup inkubatora 
Rijeka pod nazivom Demo day 20/11, kao i imenovanje stručne i neovisne komisije za ocjenjivanje 
korisničkih timova u sastavu Marko Filipović, zamjenik Gradonačelnika Grada Rijeke, Zoran 
Stojanović, voditelj službe odobravanja kreditnog rizika, corporate odjel, Erste Bank, Stephanie E. 
Trpkov, savjetnica u Izvršnoj agenciji za malo i srednje poduzetništvo pri Europskoj komisiji, 
Vedran Blagus, investicijski menadžer u South Central Ventures (SCV) i Stevica Kuharski, 
principal fonda Fil Rouge Capital (FRC).

2. Grad Rijeka će osigurati novčane iznose nagrada za najbolje ocjenjene timove u 
ukupnom iznosu od 175.000,00 kn.

3. Sredstva iz točke 2. ovog zaključka teretit će poziciju PR03164 Odjela gradske uprave za 
poduzetništvo.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo za provedbu ovog zaključka.

Točka 11.

Prijedlog zaključka o sufinanciranju programa produženog boravka i cjelodnevnog 
odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama u gradu Rijeci za školsku 2020/2021. 
godinu, obrazložila je Sanda SUŠANJ.

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

1. Prihvaća se Informacija o Programu produženog boravka i cjelodnevno odgojno-
obrazovnog rada od 1. do 4. razreda u školskoj 2020./2021. godini u osnovnim školama u gradu 
Rijeci. U školskoj 2020./2021. godini odobrava se organiziranje Programa iz točke 1. ovog 
zaključka za 81 skupinu i to u: OŠ-SE Belvedere (3 skupine), OŠ Brajda (3 skupine), OŠ Centar (1 
skupina), OŠ-SE Dolac (5 skupine), OŠ Eugen Kumičić (3 skupine), OŠ Fran Franković (4 
skupine), OŠ-SE Gelsi (6 skupina), OŠ Gornja Vežica (3 skupine), OŠ Ivana Zajca (3 skupine), OŠ 
Kantrida (4 skupine), OŠ Kozala (4 skupina), OŠ Nikola Tesla (8 skupina), OŠ Pećine (2 skupine), 
OŠ Pehlin (3 skupine), OŠ Podmurvice (2 skupine), OŠ-SE San Nicolo (3 skupine), OŠ Srdoči (4 
skupine), OŠ Škurinje (2 skupine), OŠ Trsat (2 skupine), OŠ Turnić (3 skupine), OŠ Vežica (3 
skupina), OŠ Vladimir Gortan (4 skupine), OŠ Zamet (4 skupine) te u dvjema osnovnim školama 
drugih osnivača: Osnovnoj waldorfskoj školi (1 skupina) i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavlišić“ 
(1 skupina).Tablični prikaz plana Programa sastavni je dio ovog zaključka.

2. Sredstva za sufinanciranje Programa iz točke 1. ovog Zaključka u ukupnom iznosu do 
1.391.000,00 kn u 2020. godini (razdoblje rujan-studeni 2020.) osigurati će se u Proračunu Grada 
Rijeke za 2020. godinu, u okviru Razdjela 004-Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 



00404-Osnovno školstvo, Programa: Program standarda iznad državnog standarda - šire javne 
potrebe, odnosno Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog 
rada (1.358.000,00 kn) i Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-
obrazovanog rada u osnovnim školama drugih osnivača (33.000,00 kn). Zadužuje se Odjel 
gradske uprave za odgoj i školstvo da za nastavak sufinanciranja Programa iz točke 1. ovog 
zaključka u 2021. godini (razdoblje prosinac 2020.- kolovoz 2021.) planira sredstva u Proračunu 
Grada Rijeke za 2021. godinu.

3. Roditelj odnosno staratelj-korisnik usluga produženog boravka/cjelodnevnog odgojno-
obrazovnog rada za učenika I., II., III. i IV. razreda koji ima prebivalište na području Grada Rijeke 
sudjeluje u cijeni Programa za dio troškova rada učitelja koji izvodi program produženog boravka i 
cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (jednog učitelja po razrednom odjelu), tijekom deset (10) 
mjeseci školske 2020./2021. godine, kako slijedi:

Redni 
broj

SKALA 
Dohodak po članu 

kućanstva
Kućanstva OD DO

Mjesečni
iznos

Dodatno
smanjenje

1 2 3 4 5 6 9 10

1. PRVA 
do 1/3 prosječne 
mjesečne isplaćene 
neto plaće u RH u 
prethodnoj godini*1

  s 2 člana 0,00 4.304,66

100,00 kn

za drugo dijete 
cijena se 

smanjuje za 
30%, za treće 
dijete za 60%, 

za četvrto i 
svako sljedeće 
dijete za 100%

s 3 člana 0,00 6.456,99

sa 4 člana 0,00 8.609,32

s 5 člana 0,00 10.761,65

2. DRUGA od 1/3 do 1/2
prosječne mjesečne 
isplaćene neto plaće u 
RH u prethodnoj 
godini*1

  s 2 člana 4.304,67 6.456,70

180,00 kn
s 3 člana 6.457,00 9.685,50

sa 4 člana 8.609,33 12.914,00

s 5 člana 10.761,66 16.142,50

3. TREĆA
od 1/2 prosječne 
mjesečne isplaćene 
neto plaće u RH u 
prethodnoj godini*1

s 2 člana 6.457,01 i više

320,00 kn
s 3 člana 9.685,51 i više

sa 4 člana 12.914,01 i više

s 5 člana 16.142,51 i više

*1  Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u RH za razdoblje I.-XII. 2019. godine iznosi 6.457,00 kuna (1/3 = 2.152,33 kune, 1/2 = 
3.228,50 kuna)
*2 Izvor: NN 24/2020 (04.03.2020)

4. Roditelj odnosno staratelj korisnik usluga produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-
obrazovnog rada za učenika koji nema prebivalište na području Grada Rijeke sudjeluje u cijeni 
Programa u iznosu od 450,00 kn mjesečno, i to tijekom deset (10) mjeseci školske 2020./2021. 
godine.

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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