
Z A P I S N I K

71. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 1. prosinca 2020. godine

Zbog daljnjeg pogoršavanja epidemiološke situacije izazvane bolešću 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, 1. 
prosinca 2020. godine u 10,00 sati.

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 20. do 30. studenog 2020. godine

2. Prijedlog mjera pomoći poduzetnicima za ublažavanje posljedica zbog provođenja mjera 
u suzbijanju epidemije bolesti COVID 19

3. Prijedlog zaključka o nastavku mjere umanjenja zakupnine za nakladničku djelatnost

4. A) Informacija o izvršenju Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima 
Kozala i Trsat za 2019. i 2020. godinu; 
B) Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog poziva za dostavu prijava za sufinanciranje 
Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2021. godini

5. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

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

7. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

8. Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

9. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

10. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu

11. Prijedlog akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim 
promjenama Grada Rijeke - SECAP

12. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za osnivanje prava 
služnosti u k.o. Sušak Nova

13. Prijedlog akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke

Točka 1.

Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 20. do 30. studenog 2020. 
godine objavljena je na mrežnim stranicama Grada Rijeke (www.rijeka.hr).

Točka 2.

Prijedlog mjera pomoći poduzetnicima za ublažavanje posljedica zbog provođenja 
mjera u suzbijanju epidemije bolesti COVID 19.



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

1. Zakupnici kojima je obustavljeno obavljanje djelatnosti sukladno Odluci Stožera civilne 
zaštite Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. godine oslobađaju se od plaćanja zakupnine za 
korištenje poslovnih prostora na upravljanju Grada Rijeke počevši od 1. prosinca 2020. godine pa 
do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do ukidanja mjera obustave obavljanja djelatnosti od strane 
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te im se za isto razdoblje neće ispostavljati računi za 
zakupninu. Mjerom oslobađanja od plaćanja zakupnine obuhvaćeni su zakupnici koji obavljaju 
sljedeće djelatnosti:

- ugostiteljske objekte svih kategorija – NKD 56.10 i 56.30
- djelatnost kockanja i klađenja (kasina, automat klubovi i uplatna mjesta za klađenje – NKD 

92.00)
- djelatnost teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara - NKD 93.1 - 93.19, 

93.2 – 93.29
- djelatnosti dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola – NKD 94.99 – za 

subjekte koji u poslovnim prostora pod navedenom šifrom obavljaju zabranjenu djelatnost.
- djelatnost svih amaterskih kulturno umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija te proba 

amaterskih sastava i družina, uključujući i zborove – NKD 93.29, uz izuzetak izložba u muzejskih, 
galerijskim i ostalim izložbenim prostorima.

2. Ukoliko se naknadnom provjerom utvrdi da je neki od zakupnika kojemu nije izdan račun 
za vrijeme trajanja spomenutih mjera, neovisno o mjerama obustave rada obavljao djelatnost istom 
će se izdati račun i isti će biti uvećan za zakonsku zateznu kamatu.

3. U Zaključku od 27. listopada 2020. godine (KLASA:023-01/20-04/104-69 URBROJ: 
2170/01-15-00-20-2) dopunjava se točka 3. alineja 2. na način da se kao referentni mjeseci za 
dokazivanje pada prometa za one zakupnike koji nisu obavljali djelatnost u studenom i prosincu 
2019. godine odnosno veljači 2020. godine utvrđuje mjesec listopad 2020. 

4. Odredbe ovoga zaključka primjenjuju se i na poslovanja trgovačkih društava Rijeka Plus 
d.o.o. i Rijeka sport d.o.o.

Točka 3.

Prijedlog zaključka o nastavku mjere umanjenja zakupnine za nakladničku djelatnost.

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

1. Odobrava se umanjenje ugovorene zakupnine za 50% svim zakupnicima koji sa Odjelom 
gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcijom za upravljanje objektima poslovne i javne 
namjene imaju sklopljene ili će sklopiti ugovore za djelatnosti trgovina na malo knjigama u 
specijaliziranim prodavaonicama – 47.61 i trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim 
prodavaonicama, aktivnost: trgovina na malo rabljenim knjigama – 47.79 za razdoblje od 01. 
siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

2. Zakupnici će temeljem ovog zaključka biti pozvani da dostave izjavu solemniziranu od 
javnog bilježnika kojom izjavljuju da je pretežita djelatnost koju obavljaju u poslovnom prostoru 
djelatnost trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama – 47.61 ili trgovina na 
malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama, aktivnost: trgovina na malo rabljenim 
knjigama – 47.79, te će sukladno navedenom sklopiti Dodatak ugovora o zakupu.

Točka 4.

A) Informacija o izvršenju Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima 
Kozala i Trsat za 2019. i 2020. godinu; B) Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog poziva 
za dostavu prijava za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na 
grobljima Kozala i Trsat u 2021. godini.

Gradonačelnik je donio sljedeći



z a k l j u č a k

A
1. Prihvaća se informacija o izvršenju Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na 

grobljima Kozala i Trsat za 2019. i 2020. godinu.
2. Za provedbu programa planirana sredstva u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu 

osigurana su iz prihoda spomeničke rente, pozicija 1844 - konto 3822, Odjela gradske uprave za 
kulturu.

B
1. Prihvaća se prijedlog objave Javnog poziva za dostavu prijava za sufinanciranje 

programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2021. godini, u 
predloženom tekstu.

2. Tekst javnog poziva iz točke 1. ovog zaključka, objavit će se na web stranici Grada 
Rijeke , a obavijest o objavljenom javnom pozivu objavit će se u dnevnom tisku.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu za provedbu ovog zaključka.

Točka 5.

Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. 
godinu.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 
2020. godinu prema predloženom tekstu.

2. Prijedlog izmjena i dopuna Plana iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom 
vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. 

Točka 6.

Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. 
godinu, u priloženom tekstu.

2. Prijedlog izmjena Programa iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću 
Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Točka 7.

Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. 
godinu, u predloženom tekstu.

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



Točka 8.

Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, u 
predloženom tekstu.

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

Točka 9.

Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, u 
predloženom tekstu.

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

Točka 10.

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, u 
predloženom tekstu.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada 
Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Točka 11.

Prijedlog akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim 
promjenama Grada Rijeke – SECAP.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe na 
klimatske promjene za Grad Rijeku

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

Točka 12.

Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za osnivanje prava 
služnosti u k.o. Sušak Nova.

Na temelju članka 16. stavka 1. Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 48/09 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14)
Gradonačelnik je donio sljedeću

O D L U K U

1. Raspisuje se javni natječaj za osnivanje prava služnosti polaganja i imanja vodova na 
zemljištu označenom kao: 
- k.č. 1443 površine 4469 m2, upisana u zk.ul. 3913, k.o. Sušak-Nova, u površini služnosti od 4.05 
m2



- k.č. 1447/1 površine 49659 m2, upisana u zk.ul. 302, k.o. Sušak-Nova, u površini služnosti od  
373.32 m2

- k.č. 1125/2 površine 944 m2, upisana u zk.ul. 301, k.o. Sušak-Nova, u površini služnosti od  1.54 
m2

- k.č. 1447/3 površine 7899 m2, upisana u zk.ul. 302, k.o. Sušak-Nova, u površini služnosti od  5.00 
m2.

Naknada za osnovanu služnost u svrhu polaganja i imanja vodova iznosi 10,00 kn/m2 

zauzetog dijela zemljišta, odnosna za ukupno 383.91 m2 iznosi 3.839,10 kuna i plaća se godišnje.
Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova.
2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu

Grada Rijeke, za provedbu ove odluke sukladno odredbama Odluke o građevinskom zemljištu i 
uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove odluke.

Točka 13.

Prijedlog akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke.

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

Donosi se Akcijski plan za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke, u 
predloženom tekstu.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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