
Z A P I S N I K

65. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 28. srpnja 2020. godine

Kolegij u 9,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju slijedeći članovi: Marko FILIPOVIĆ, , Srđan ŠKUNCA, Irena MILIČEVIĆ,
Denis ŠULINA, Jana SERTIĆ, Sanda SUŠANJ, Ivan ŠARAR, Zdravko IVANKOVIĆ, mr.sc. 
Mladen VUKELIĆ, Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ, Snježana SKOČILIĆ i Nada 
GUNJAČA.

Opravdano odsutni: dr.sc. Nikola IVANIŠ, zamjenik Gradonačelnika, Ljiljana BULJAN,
Karla MUŠKOVIĆ i Ante MAĐERIĆ.

Sjednici također prisustvuju:
1. Hinko MANCE, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i predsjednik 

Stožera civilne zaštite Grada Rijeke
2. Hrvoje ŠĆULAC, ravnatelj Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
3.Karmen MLACOVIĆ, Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog 

uređenja i građenje
4. Dunja KUHAR, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
5. Dženet BRKARIĆ, Odjel gradske uprave za financije
6. Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Aleksandar MERLE, Ivica NIKOLAC Ured Grada

Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red objavljen jučer, 27. srpnja 2020. godine na 
www.rijeka.hr dopunjuje se točkom:

„Informacija o organizaciji gradske karantene i o provođenju mjera nadzora za vrijeme pandemije 
bolesti COVID – 19“

te se utvrđuje konačni 

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 7. do 27. srpnja 2020. godine

2. Informacija o organizaciji gradske karantene i o provođenju mjera nadzora za vrijeme 
pandemije bolesti COVID - 19

3. Izvješće o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 
2019. godinu

4. Informacija o realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina po Programu 
društveno poticane stanogradnje POS Martinkovac I. faza

5. Izvješće o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za 2019. godinu

6. Prijedlog odluke o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke

7. Prijedlog zaključka o dodjeli potpore male vrijednosti po Javnom pozivu za podnošenje 
prijava za dodjelu nepovratne subvencije organizatoru nautičkog sajma na području grada 
Rijeke

8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti TD JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. 
za izvedbu radova u sklopu projekta MUZEJ FARMACIJE

9. Informacija o provedenom Javnom natječaju za prodaju stanova, stanova koje koriste 
najmoprimci i slobodnih poslovnih prostora ( bez zakupnika ) u vlasništvu Grada Rijeke

10. Prijedlog zaključka o financiranju romskog pomagača i pomoćnika za rad s učenicima 
romske nacionalne manjine u Osnovnoj školi Škurinje u školskoj 2020/2021. godini



11.Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću u Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o najmu stanova

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 7. do 27. srpnja 2020. godine.

Točka 2.

Infromacija o organizaciji gradske karantene i o provođenju mjera za vrijeme 
pandemije bolesti COVID - 19

Gradonačelnik je donio sljedeći 
z a k lj u č a k

Prihvaća se Informacija o organizaciji gradske karantene i o provođenju mjera nadzora za 
vrijeme pandemije bolesti COVID – 19

Točka 3.

Izvješće o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2019. 
godinu, obrazložio je Hrvoje ŠĆULAC, ravnatelj APOS-a

Gradonačelnik je donio sljedeći 
z a k lj u č a k

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada 
Rijeke za 2019. godinu

Točka 4.

Informacija o realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina po Programu 
društveno poticane stanogradnje POS Martinkovac I. faza, obrazložio je Hrvoje ŠĆULAC, 
ravnatelj APOS-a

Gradonačelnik je donio sljedeći 

z a k lj u č a k

1. Prihvaća se Informacija o realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina po 
programu društveno poticane stanogradnje POS Martinkovac I.faza.

2. Prihvaća se prijedlog Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta 
gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu koje se grade po programu društveno poticane 
stanogradnje u predloženom (prilog koji čini sastavni dio ovog zaključka).

3. Zadužuje se Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Odjel gradske 
uprave za gospodarenje imovinom, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Odjel gradske 
uprave za  razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Odjel gradske uprave za 
financije za provedbu točke 2. ovog zaključaka.

4. Ovim zaključkom stavlja se van snage zaključak Gradonačelnika Grada Rijeke od 5. 
svibnja 2015. godine (KLASA: 023-01/15-04/32-50, URBROJ: 2170/01-15-00-15-31) i sukladno 
tomu raskida Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje 
višestambenih građevina na Martinkovcu planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 koje se grade po programu 
društveno poticane stanogradnje (UG-0160-A od 18 svibnja 2015. godine).



Točka 5.

Izvješće o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za 2019. godinu, 
obrazložio je Hinko MANCE, zapovjednik JVP

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k lj u č a k

1. Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Rijeke za 2019. godinu.

2. Prihvaća se Izvješće o radu Javnu vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za 2019. godinu. 

Točka 6.

Prijedlog odluke o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Rijeke, obrazložio je mr.sc Mladen VUKELIĆ

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k lj u č a k 

1. Donosi se Odluka o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, 
u predloženom tekstu. 

2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Odluke iz točke 1. ovog zaključka objavi u "Službenim 
novinama Grada Rijeke".

Točka 7.
. Prijedlog zaključka o dodjeli potpore male vrijednosti po Javnom pozivu za 
podnošenje prijava za dodjelu nepovratne subvencije organizatoru nautičkog sajma na 
području grada Rijeke, obrazložila je Jana SERTIĆ

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

. 1. Inspiro Lab, obrtu za usluge vl. Vedran Babić iz Rijeke, Pionirska 2, dodjeljuje se potpora 
male vrijednosti u iznosu od 50.000,00 kuna, sukladno Javnom pozivu za podnošenje prijava za 
dodjelu nepovratne subvencije organizatoru nautičkog sajma na području grada Rijeke.

2. Iznos potpore male vrijednosti iz točke 1. ovog zaključka isplatit će se na teret Proračuna 
Grada Rijeke s pozicija 252 i 253 Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo za sklapanje ugovora s prijaviteljem 
iz točke 1. ovog zaključka, kao i svih potrebnih radnji u svezi dodjele potpore te da izvijesti 
Ministarstvo financija Republike Hrvatske o dodijeljenoj potpori.

Točka 8.

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti TD JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ 
d.d. za izvedbu radova u sklopu projekta MUZEJ FARMACIJE, obrazložio je mr.sc. Vojko 
OBERSNEL

Gradonačelnik je donio sljedeći 
z a k lj u č a k

1. Daje se suglasnost trgovačkom društvu JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d. 
Rijeka, Svilno 20, a u sklopu projekta  „Muzej farmacije za:

- uklanjanje postojeće i postava nove nadstrešnice nad ulaznim vratima na adresi u Rijeci, 
Užarska 11,

- uređenje dijela bočnog zida prizemlja na adresi u Rijeci, Užarska 15
- izvedbu ulaznog portala kojega čine stilizirani prikaz zmije, zaštitnog znaka farmacije, i 

dvokrilna željezna vrata oblikovana primjenom motiva saća na adresi u Rijeci, Užarska 11.



2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti za provedbu ovog zaključka. 

Točka 9.

Informacija o provedenom Javnom natječaju za prodaju stanova, stanova koje 
koriste najmoprimci i slobodnih poslovnih prostora (bez zakupnika) u vlasništvu Grada 
Rijeke, obrazložila je Denis ŠULINA

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k lj u č a k

. 1. Prihvaća se Informacija o provedenim Javnim natječajima od dana 5. srpnja 2020. 
godine za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke, stanova koje koriste najmoprimci i slobodnih 
poslovnih prostora.

2. Utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji temeljem provedenih Javnih natječaja iz točke 1. 
ovog zaključka, kako slijedi:

2.1. Stan broj 11 u Rijeci, Krešimirova 8, ukupne površine 15,04 m², u potkrovlju stambene 
zgrade koja je izgrađena na k.č. br. 1078/1, k.o. Rijeka i upisan je u z.k.ul. broj 12521 iste k.o.
Najpovoljniji ponuditelj je M.P. sa cijenom od 9.707,45 kn/m², odnosno ukupno 146.000,00 kn, s 
jednokratnom isplatom.

2.2. Stan broj 1 u Rijeci, Pećine 15, ukupne površine 45,22 m², u prizemlju stambene 
zgrade koja je izgrađena na k.č. br. 1362/1, k.o. Podvežica i upisana je u z.k.ul. br. 970 iste k.o.
Najpovoljniji ponuditelj je A.M. sa cijenom od 8.248,56 kn/m², odnosno ukupno 373.000,00 kn, s 
jednokratnom isplatom.

3. Zadužuje se djel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za pravne i 
imovinske poslove da po donošenju ovog zaključka zaključi Ugovore o kupoprodaji stanova s 
osobama iz točke 2. ovog zaključka, pri čemu će se, sukladno odredbama Odluke o prodaji 
stanova u vlasništvu Grada Rijeke, na kupoprodajnu cijenu dodatno obračunati popusti koje kupci 
ostvaruju. 

Točka 10.

Prijedlog zaključka o financiranju romskog pomagača i pomoćnika za rad s 
učenicima romske nacionalne manjine u Osnovnoj školi Škurinje u školskoj 2020/2021. 
godini, obrazložila je Sanda SUŠANJ

Gradonačelnik je donio sljedeći 
z a k lj u č a k

1. Prihvaća se financiranje jednog romskog pomagača u Osnovnoj školi Škurinje Rijeka u 
školskoj godini 2020./2021. (za razdoblje od 7.9.2020. do 30.6.2021. godine), na određeno, puno 
radno vrijeme. 

2. Prihvaća se financiranje jednog pomoćnika za rad s učenicima romske nacionalne 
manjine u Osnovnoj školi Škurinje Rijeka u nastavnoj godini 2020./2021. (za razdoblje od 7.9.2020. 
do 18.6.2021. godine), na određeno, nepuno radno vrijeme (četiri sata dnevno). 

3. Sredstva za financiranje pomagača iz točke 1. ovog Zaključka i pomoćnika iz točke 2. 
ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu, u okviru Razdjela 004 -
Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 00404, Aktivnost: A113818: Pomoćnici u nastavi u 
iznosu od 93.000,00 kn.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da u Proračunu Grada Rijeke za 
2021. godinu planira sredstva za nastavak financiranja ovih programa. Sredstva će se isplaćivati 
po nalogu pročelnice Odjela.

5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da s Osnovnom školom Škurinje 
Rijeka sklopi Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.



Točka 11.

Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću u Nacrtu prijedloga odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o najmu stanova, obrazložila je Denis ŠULINA

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k lj u č a k

1. Prihvaća se Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o najmu stanova u utvrđenom tekstu. 

2. Nositelj savjetovanja iz točke 1. ovog zaključka je Odjel gradske uprave za gospodarenje 
imovinom, a savjetovanje će se provesti u trajanju od 30 dana kao internetsko savjetovanje na 
www.rijeka.hr.

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 10,00 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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