ZAPISNIK
70. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 20. studenog 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 petak, 20. studenog 2020.
godine u 10,00.
Elektroničkim putem utvrđen je dnevni red te su doneseni zaključci prema obrazloženim
prijedlozima odjela gradske uprave.

DNEVNI RED
1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 27. listopada do 19. studenog 2020.
godine
2. Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
3. Prijedlog zaključka o financiranju poklon-bonova za umirovljenike i starije osobe bez
prihoda u gradu Rijeci za božićne i novogodišnje blagdane
4. Nacrt prijedloga odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog područja
Rujevica
5. Prijedlog akcijskog plana upravljanja bukom okoliša na naseljenom području "Grad
Rijeka" - 3. krug
6. Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o korištenju i upravljanju spremnicima za
odvojeno prikupljanje otpada na području grada Rijeke
Točka 1.
Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 27. listopada do 19. studenog
2020. godine objavljena je na mrežnim stranicama Grada Rijeke (www.rijeka.hr).
Točka 2.
Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.
zaključak
1. Utvrđuje se Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcije za 2022. i
2023. godinu.
2. Prijedlog iz točke 1 ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na
razmatranje i usvajanje.
Točka 3.
Prijedlog zaključka o financiranju poklon-bonova za umirovljenike i starije osobe bez
prihoda u gradu Rijeci za božićne i novogodišnje blagdane.
zaključak
1. Povodom božićno-novogodišnjih blagdana dodjeljuje se novčana pomoć u obliku poklonbona u vrijednosti od 300,00 kuna za oko 750 umirovljenika koji u 2020. godini ostvaruju pravo na

novčanu pomoć za umirovljenike Grada Rijeke, te oko 130 osoba starijih od 65 godina koji
ostvaruju pravo na novčanu pomoć za osobe bez prihoda.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb da s tvrtkom "Plodine"
d.d. Rijeka sklopi ugovor o korištenju poklon-bonova.
3. Daje se suglasnost Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za preuzimanje
obveza na teret proračuna Odjela u 2021. godini u ukupnom iznosu do 300.000,00 kuna. Sredstva
za namjenu iz točke 1. ovog Zaključka teretit će Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenika
Proračuna Grada Rijeke, Financijskog plana Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
za 2021. godinu.
4. Za provedbu ovoga zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu
skrb.
Točka 4.
Nacrt prijedloga odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog
područja Rujevica.
zaključak
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog
područja Rujevica, u predloženom tekstu.
2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica prosljeđuje se na
javnu raspravu.
Točka 5.
Prijedlog akcijskog plana upravljanja bukom okoliša na naseljenom području "Grad
Rijeka" - 3. krug.
zaključak
1. Prihvaća se Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti i Izvješće o
provedenom javnom uvidu (Prilog 1 i 2 u prijedlogu ovog zaključka) u postupku izrade Akcijskog
plana upravljanja bukom okoliša na naseljenom području „Grad Rijeka“ – 3. krug.
2. Usvaja se Akcijski plan upravljanja bukom okoliša na naseljenom području „Grad Rijeka“
– 3. krug (u daljnjem tekstu Akcijski plan).
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem da sukladno odredbama članka 7. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj
30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) Akcijski plan iz točke 2. ovog zaključka s pripadajućim rezultatima i
podacima potrebnim za izvještavanje Europske komisije dostavi Ministarstvu zdravstva Republike
Hrvatske.
4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem da po usvajanju Akcijskog plana, elaborat Akcijskog plana dostavi svim dionicima koji
su uz Grad Rijeku uključeni u scenarije i mjere upravljanja bukom po područjima upravljanja
bukom definiranim elaboratom Akcijskog plana.
Obrasci sa mjerama i scenarijima upravljanja bukom čine sastavni dio elaborata.
5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem za praćenje provedbe Akcijskog plana.
6. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem da Akcijski plan objavi na mrežnim stranicama Grada Rijeke (www.rijeka.hr).
.
Točka 6.
Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o korištenju i upravljanju spremnicima za
odvojeno prikupljanje otpada na području grada Rijeke.
zaključak
1. Komunalnom društvu Čistoća d.o.o. Dolac 14, Rijeka, OIB: 06531901714 daju se na
korištenje i upravljanje spremnici za odvojeno prikupljanje otpada sukladno predloženom Ugovoru
o korištenju i upravljanju spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Rijeke,
koji čini sastavni dio ovog zaključka.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za sklapanje i provedbu Ugovora
iz točke 1. ovog zaključka.
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