
Z A P I S N I K

69. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 27. listopada 2020. godine

elektroničkim putem

Zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane bolesti COVID 19, Gradonačelnik je 
sazvao Kolegij koji se održao elektroničkim putem, bez fizičkog prisustva pročelnika i drugih 
izvjestitelja, u informatičkom sučelju documentum sustava (tzv. eRoom). Kako bi se ostvarila 
transparentnost rada, Gradonačelnik je sazvao konferenciju za medije u utorak, 27. listopada 
2020. godine u 9,30. 

Elektroničkim putem utvrđen je dnevni red te su doneseni zaključci prema obrazloženim 
prijedlozima odjela gradske uprave.

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 6. do 26. listopada 2020. godine

2. Prijedlog zaključka o mjerama pomoći zakupnicima poslovnih prostora Grada Rijeke u 
razdoblju od 1. studenog do 31. prosinca 2020. godine

3. Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga akcijskog plana 
održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Rijeke - SECAP

4. Prijedlog godišnjeg plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije 
Grada Rijeke za 2021. godinu

5. Prijedlog zaključka o realizaciji projekta Udruge DELTA "Akcija za 5!"

6. Prijedlog zaključka o suorganizaciji i pokroviteljstvu Sajma stipendija i visokog 
obrazovanja - Special Online Edition 2020. godine

7. A) Prijedlog zaključka o smanjenju cijene i oslobađanju roditelja odnosno staratelja-
korisnika usluga od plaćanja usluge programa produženog boravka/cjelodnevnog odgojno-
obrazovnog rada za vrijeme izrečene mjere samoizolacije cijelog razrednog odjela
B) Prijedlog zaključka o smanjenju cijene i oslobađanju roditelja od plaćanja usluga dječjih 
vrtića Grada Rijeke kod pojave izdvojenog slučaja zaraze COVID 19, odnosno izrečene 
mjere samoizolacije te u kod izrečene mjere samoizolacije cijele odgojno-obrazovne 
skupine. 

8. Prijedlog operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih 
površina u zimskim uvjetima 2020/2021. godine

9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva s 
primjenom od 1. studenog 2020. godine te Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe -
obrtnike te ostale korisnike koji nisu kućanstva s primjenom od 1. studenog 2020. godine

10. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza 
pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke za razdoblje od 1. siječnja 2021. 
godine do 31. prosinca 2024. godine



Točka 1.

Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 6. do 26. listopada 2020. godine
objavljena je na mrežnim stranicama Grada Rijeke (www.rijeka.hr).

Točka 2.

Prijedlog zaključka o mjerama pomoći zakupnicima poslovnih prostora Grada Rijeke 
u razdoblju od 1. studenog do 31. prosinca 2020. godine.

z a k l j u č a k

1. Zbog daljnjeg razvoja pandemije virusa COVID 19, a u svrhu pomoći poduzetnicima za 
razdoblje od 1. studenog 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine utvrđuju se slijedeći kriteriji za 
umanjenje plaćanja zakupnine zakupnicima i korisnicima površina javne namjene za postavu 
privremenih objekata  te reklamnih i oglasnih predmeta kojima upravlja Grad Rijeka.

a) sa padom prometa od 40-60% odobriti će se umanjenje zakupnine za 30%;
b) sa padom prometa od 60,01-100% odobriti će se umanjenje zakupnine za 50%.
2. Korisnici površina javne namjene koji imaju postavljene privremene objekte i ugostiteljske 

terase oslobađaju se od plaćanja naknade za korištenje u periodu od 1. studenog 2020. do 31. 
prosinca 2020. godine. 

3. Zahtjev za ostvarenje prava na umanjenje zakupnine zakupnici dostavljaju isključivo putem 
ON LINE obrasca s pratećom vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom kao dokazom 
smanjenja prometa (na primjer: obrazac porezne prijave za traženi mjesec, mjesečni ispis prometa 
fiskalne blagajne, pojedinačni pregled prometa po transakcijskom računu i slično), a sve pečatirano 
i potpisano od strane zakupnika. 

Referentno razdoblje za dokaz pada pometa utvrđuje se mjesečno na način da se promet za
mjesec za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine uspoređuje s istim tim kalendarskim 
mjesecom 2019. godine. Iznimno, zakupnici koju svoju djelatnost nisu obavljali u 2019. godini u 
mjesecima koji bi bili referenti za mjere umanjenja dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji 
su imali u veljači 2020. godine, koji mjesec prethodi pandemiji corona virusa.

4. Zahtjevi za ostvarivanje prava na umanjenje zakupnine podnositi će se sukladno slijedećim 
rokovima:

a) Zahtjevi za studeni 2020. – od 7. prosinca 2020. godine do zaključno 20. prosinca 2020. 
godine,

b) Zahtjevi za prosinac 2020. – od 4. siječnja 2021. godine do zaključno 17. siječnja 2021. 
godine.

5. Od prava na umanjenje zakupnine izuzete su slijedeće grupe djelatnosti:
a. Garaže – NKD 00.33
b. Ljekarne – NKD 47.73
c. Središnje bankarstvo – NKD 64.11
d. Ostalo novčarsko poslovanje – NKD 64.19 (sve osim djelatnosti mjenjačnica) 
e. Opće djelatnosti javne uprave – NKD 84.11
f. Sudske i pravosudne djelatnosti – NKD 84.23
g. Djelatnosti političkih organizacija – NKD 94.92
h. Djelatnosti izvan teritorijalnih organizacija – NKD 99.00 (konzulati)

kao i djelatnosti za koje se sukladno zaključku Gradonačelnika od (KLASA: 023-01/19-04/125-54, 
URBROJ: 2170/01-15-00-19-135) od 30. listopada 2019. godine s primjenom od 01. siječnja 2020. 
godine priznaje umanjenje ugovorene zakupnine u iznosu od 50%,  a to su:

a. Djelatnost trgovine na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama – 47.61,
b. Djelatnost trgovina na malo rabljenom  robom u specijaliziranim prodavaonicama, aktivnost: 

trgovina na malo rabljenim knjigama – 47.79
6. Zaključak Gradonačelnika o navedenoj mjeri umanjenja zakupnine dostaviti će se 

zakupnicima uz račun zakupnine za mjesec studeni 2020. godine.
7. Mjere pomoći zakupnicima iz ovog zaključka ovisno o pandemiji bolesti COVID 19 i 

epidemiološkim mjerama moguće je produljiti o čemu će se donijeti poseban zaključak. 



Točka 3.

Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga akcijskog plana 
održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Rijeke – SECAP.

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga akcijskog 
plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Rijeke – SECAP u 
utvrđenom tekstu.

2. Nositelj savjetovanja iz točke 1. ovog zaključka je Ured Grada, a savjetovanje se provodi 
u trajanju od 30 dana (od 16. listopada do 16. studenog 2020. godine) kao internetsko 
savjetovanje na www.rijeka.hr.

Točka 4.

Prijedlog godišnjeg plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije 
Grada Rijeke za 2021. godinu.

z a k l j u č a k

Donosi se Godišnji plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Grada 
Rijeke za 2021. godinu, u predloženom tekstu.

Točka 5.

Prijedlog zaključka o realizaciji projekta Udruge DELTA "Akcija za 5!. 

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se prijedlog o sufinanciranju Projekta Udruge DELTA "AKCIJA ZA 5!" u  online 
obliku na temu "Mladi za mlade u coroni!" u ukupnom iznosu od 25.000,00 kuna
(slovima:dvadesetpettisućakuna).

2. Zadužuje se Ured Grada kao koordinator realizacije Projekta te za izradu Ugovora o 
sufinanciranju Projekta "AKCIJA ZA 5!" iz točke 1. ovog zaključka.

3. Zadužuje se korisnik iz točke 1. ovog zaključka po realizaciji Projekta „AKCIJA ZA 5!“ 
dostaviti Uredu Grada Izvješće o provedbi Projekta.

Točka 6.

Prijedlog zaključka o suorganizaciji i pokroviteljstvu Sajma stipendija i visokog 
obrazovanja - Special Online Edition 2020. godine.

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se suorganizacija i pokroviteljstvo Grada Rijeke u iznosu od 5.000,00 kuna za 
potrebe realizacije šesnaestog po redu Sajma stipendija i visokog obrazovanja – Special Online 
Edition 2020. godine.

2. Sredstva za sufinanciranje troškova organizacije manifestacije iz točke 1. ovog zaključka 
osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu, u okviru 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, u iznosu od 5.000,00 kn. 

Sredstva će se isplatiti prema nalogu pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.

Točka 7.

A) Prijedlog zaključka o smanjenju cijene i oslobađanju roditelja odnosno staratelja-
korisnika usluga od plaćanja usluge programa produženog boravka/cjelodnevnog odgojno-
obrazovnog rada za vrijeme izrečene mjere samoizolacije cijelog razrednog odjela, B) 
Prijedlog zaključka o smanjenju cijene i oslobađanju roditelja od plaćanja usluga dječjih 



vrtića Grada Rijeke kod pojave izdvojenog slučaja zaraze COVID 19, odnosno izrečene 
mjere samoizolacije te u kod izrečene mjere samoizolacije cijele odgojno-obrazovne 
skupine. 

z a k l j u č a k

A
1. U slučajevima nemogućnosti provođenja produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-

obrazovnog rada u osnovnim školama zbog izricanja mjere samoizolacije čitavog razrednog odjela 
od strane nadležne epidemiološke službe, za roditelja odnosno staratelja-korisnika usluga 
produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada mjesečna cijena obračunava se 
sukladno broju dana korištenja usluge produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-obrazovnog 
rada, i to na način da za roditelje odnosno staratelje-korisnike usluga koji sudjeluju u cijeni: 

- u iznosu od 100,00 kn, cijena po danu provođenja Programa iznosi 5,71 kn,
- u iznosu od 180,00 kn, cijena po danu provođenja Programa iznosi 10,29 kn,
- u iznosu od 320,00 kn, cijena po danu provođenja Programa iznosi 18,29 kn i
- u iznosu od 450,00 kn, cijena po danu provođenja Programa iznosi 23,14 kn.

Roditelj odnosno staratelj-korisnik usluga produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-
obrazovnog rada sudjeluje u cijeni usluge na način određen točkom 3. i 4. zaključka 
Gradonačelnika od 7. srpnja 2020. godine (KLASA: 023-01/20-04/72-64, URBROJ: 2170/01-15-00-
20-3).

2. Mjesečna cijena usluge produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada
izračunava se množenjem iznosa po danu iz točke 1. ovog zaključka s brojem dana u kojima je 
roditelj odnosno staratelj-korisnik usluga koristio uslugu produženog boravka ili cjelodnevnog 
odgojno-obrazovnog rada.

3. Roditelj odnosno staratelj-korisnik usluga produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-
obrazovnog rada u potpunosti se oslobađa plaćanja usluge za mjesece u kojima usluga nije 
korištena. 

4. Ovaj način izračuna mjesečne cijene usluge programa produženog boravka i 
cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada primjenjuje se počevši od mjeseca listopada 2020. godine 
za svo vrijeme trajanja proglašene epidemije.

B
1. Za dane kada dijete odsustvuje iz dječjeg vrtića zbog oboljenja COVID-19 ili jer mu je 

izrečena mjera samoizolacije, iznos dnevnog sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u mjesečnoj 
cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 20%, pod uvjetom da roditelj-korisnik usluga po 
povratku djeteta u vrtić, dostavi potvrdu nadležnog liječnika-pedijatra da je dijete sposobno za 
povratak u kolektiv (ispričnicu).

2. U slučajevima nemogućnosti provođenja odgojno-obrazovnog rada zbog izricanja mjere 
samoizolacije čitavoj odgojno-obrazovnoj skupini od strane nadležne epidemiološke službe, 
mjesečna cijena za roditelja-korisnika usluga obračunat će se sukladno broju dana korištenja 
usluge. Za obračun mjesečne cijene primijenjivat će se isti način obračuna bez obzira koju uslugu 
roditelj plaća. Ukupni iznos ugovorenih usluga u mjesecu dijelit će se s brojem radnih dana u tom 
mjesecu te će se množenjem dobivenog iznosa (rezultat zaokružen na dvije decimale) s brojem 
radnih dana u kojima je roditelj koristio uslugu vrtića, dobiti mjesečna cijena usluge za taj mjesec.

3. Ukoliko mjerama i uputama Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH bude obustavljen rad 
dječjih vrtića, mjesečna cijena obračunat će se sukladno broju dana korištenja usluge. 

4. Predloženi način izračuna mjesečne cijene usluge dječjih vrtića Grada Rijeke, primjenjuje 
se počevši od mjeseca listopada, a vrijedit će do izmjene Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke, 
odnosno do njegovog stavljanja van snage, sve sukladno epidemiološkoj situaciji u RH. 

5. Zaključak Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/20-04/11-59, URBROJ: 
2170/01-15-00-20-189) od 27. ožujka 2020. godine i zaključak o izmjeni zaključka Gradonačelnika
(KLASA: 023-01/20-04/11-59, URBROJ: 2170/01-15-00-20-261) od 5. svibnja 2020. godine, 
stavljaju se van snage.



Točka 8.

Prijedlog operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-
prometnih površina u zimskim uvjetima 2020/2021. godine.

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih 
površina na području Grada Rijeke i obavljanja javnog gradskog prijevoza putnika u zimskim 
uvjetima 2020./2021. godine.

2. Osniva se Stožer zimske službe Grada Rijeke u sastavu kako slijedi:
 Siniša Fućak - TD Hrvatske ceste d.o.o.,
 Elio Biasiol - TD Rijeka promet d.d., rukovoditelj Stožera zimske službe Grada Rijeke, 

zamjenik Stasio Scarpa – TD Rijeka promet d.d.,
 Boris Skeledžić - MUP, Policijska uprava Rijeka, Služba za sigurnost cestovnog prometa,
 Denis Grenko, zamjenik - MUP, Policijska uprava Rijeka, Služba za sigurnost cestovnog 

prometa,
 Ivica Filipović – MUP, Policijska uprava Rijeka, Prometna policija,
 Mladen Komadina, zamjenik Alen Nikšić, TD HAC-ONC Zagreb d.o.o.,
 Mišel Šćuka – Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Služba za inspekcijske 

poslove,
 Jasna Kukuljan, zamjenik Hrvoje Kogoj, KD Čistoća d.o.o.,
 Alberto Kontuš, zamjenik Nenad Mušić – KD Autotrolej d.o.o.,
 Alen Razum, zamjenik Zoran Mažar Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni 

sustav, Direkcija za komunalno redarstvo,
 Marko Drpić, zamjenik Jurica Mršić – Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni 

sustav, Direkcija za prometno redarstvo,
 Višnja Mohorovičić, zamjenik Ivan Šimatović, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za 

komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti,
 Kristina Prijić , glasnogovornica Stožera – KD Autotrolej d.o.o.,
 Goran Spoja –rukovoditelj zimske službe Operativnog centra Kukuljanovo, zamjenik Hrvoje 

Berdik TD Ceste Rijeka d.o.o.
Točka 9.

Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za 
kućanstva s primjenom od 1. studenog 2020. godine te Cjenik javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke 
osobe - obrtnike te ostale korisnike koji nisu kućanstva s primjenom od 1. studenog 2020. 
godine.

z a k l j u č a k

1. U skladu s člankom 33. stavak 6. i 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) te člankom 19. stavkom 3. Uredbe o 
gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17,84/19 i14/20 - Rješenje USRH)
daje se suglasnost Komunalnom društvu Čistoća d.o.o. na Cjenik javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva i Cjenik javne 
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i 
fizičke osobe - obrtnike te ostale korisnike koji nisu kućanstva, s primjenom od dana 1. studenog 
2020. godine.

2. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada za kućanstva i Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe - obrtnike te ostale korisnike koji 
nisu kućanstva prilažu se i čine sastavni dio ovog zaključka.



Točka 10.

Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza 
pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke za razdoblje od 1. siječnja 2021. 
godine do 31.prosinca 2024. godine.

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se tekst javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se 
financiraju iz proračuna Grada Rijeke za razdoblje od dana 01. siječnja 2021. godine do dana 31. 
prosinca 2024. godine.

2. Imenuje se povjerenstvo za provedbu javnog natječaja iz točke 1. ovog zaključka u 
sljedećem sastavu:

 Snježana Baždarić, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke 
komunalne djelatnosti

 Adriana Šneler, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke 
komunalne djelatnosti,

 Branislava Dželajlija, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija 
zajedničke komunalne djelatnosti.

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

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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