ZAPISNIK
73. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 13. siječnja 2021. godine
Zbog epidemiološke mjera prevencije daljnjeg širenja bolesti COVID 19 Gradonačelnik je
sazvao Kolegij koji se održao elektroničkim putem, bez fizičkog prisustva pročelnika upravnih tijela,
u informatičkom sučelju documentum sustava (tzv. e Room). Kako bi se ostvarila transparentnost
rada, Gradonačelnik je sazvao konferenciju za medije u srijedu, 13. siječnja 2021. godine u 10,00
sati na kojoj je izvijestio o održanom kolegiju i donesenim zaključcima.
Elektroničkim putem utvrđen je dnevni red te su doneseni zaključci prema obrazloženim
prijedlozima odjela gradske uprave.
Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red objavljen na www.rijeka.hr 12. siječnja 2021.
godine dopunjen je sljedećom točkom
„Prijedlog zaključka o iznimnoj dodjeli prava iz socijalne skrbi Grada Rijeke osobama s područja
pogođenog potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji“

te je utvrđen konačni

DNEVNI RED
1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 9. prosinca 2020. godine do 11.
siječnja 2021. godine
2. Prijedlog zaključka o iznimnoj dodjeli prava iz socijalne skrbi Grada Rijeke osobama s
područja pogođenog potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji
3. Prijedlog zaključka o sufinanciranju posebnih dežurstava primarne zdravstvene zaštite pedijatara koncesionara
4. Prijedlog zaključka o novčanoj potpori za opremu novorođenog djeteta za 2021. godinu
5. Prijedlog zaključka o visini iznosa poklon-bona za nabavu opreme novorođenčeta za
2021. godinu
6. Prijedlog zaključka o utvrđivanju visine umanjenja mjesečne cijene vrtića za korisnike
koji ispunjavaju uvjet doplatka na djecu za 2021. godinu
7. Prijedlog zaključka o određivanju visine novčane pomoći redovitim učenicima srednje
škole i redovitim studentima za 2021. godinu
8. Prijedlog zaključka o visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova zaštićene
najamnine i slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe za 2021.
godinu
9. Prijedlog zaključka o visini novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova slobodno
ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (podstanarina) za 2021. godinu
10. Prijedlog zaključka o visini novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova električne
energije za 2021. godinu
11. Prijedlog zaključka o visini iznosa poklon-bona za nabavu kućanskog uređaja za 2021.
godinu
12. Prijedlog zaključka o visini iznosa novčane pomoći za starije osobe bez osobnog
prihoda za 2021. godinu
13. Prijedlog zaključka o visini iznosa novčane pomoći za umirovljenike u 2021. godini

14. Prijedlog zaključka o podmirivanju troškova godišnje karte za osobe starije od 65
godina u 2021. godini
15. Prijedlog zaključka o određivanju kriterija za sudjelovanje u podmirenju troškova
smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača te visini mjesečnog novčanog iznosa
namijenjenog za osobne potrebe za 2021. godinu
16. Prijedlog godišnjeg plana raspisivanja natječaja za dodjelu financijskih sredstava
udrugama – Godišnji plan Grada Rijeke
17. Informacija o suorganizaciji i sufinanciranju manifestacije RIJEKA PSIHOLOGIJE u 2021.
godini
Točka 1.
Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima
donesenim u razdoblju od 9. prosinca 2020. godine do 11. siječnja 2021. godine.
Točka 2.
Prijedlog zaključka o iznimnoj dodjeli prava iz socijalne skrbi Grada Rijeke osobama
s područja pogođenog potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji
zaključak
1. Iznimno, zbog specifičnih životnih okolnosti građana stradalih u potresu koji borave u
gradu Rijeci a imaju prebivalište/stalni boravak u gradu/općini u Sisačko-moslavačkoj županiji,
Grad Rijeka će na njihov osobni zahtjev odobravati korištenje sljedećih prava iz Odluke o socijalnoj
skrbi:
- pravo na besplatnu hranu za dojenčad,
- pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima u 100%
iznosu pune mjesečne cijene za usluge redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima čiji je
osnivač Grad Rijeka,
- pravo na pomoć za podmirenje troškova rada učitelja koji izvode programe u produženom
boravku učenika osnovnih škola te marende i/ili prehrane u produženom boravku učenika osnovnih
škola,
- pravo na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole – poklon-bon u
iznosu ustanovljenom za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet – zajamčena minimalna naknada.
2. Građanima koji privremeno borave u gradu Rijeci i evidentirani su pri Gradskom društvu
Crvenog križa Rijeka zbog napuštanja potresom pogođenih područja u Sisačko-moslavačkoj
županiji, osigurat će se besplatan javni gradski prijevoz temeljem predočenja iskaznice Gradskog
društva Crvenog križa Rijeka komunalnom društvu „Autotrolej“ d.o.o. Rijeka.
3. Za provedbu točke 1. ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i
socijalnu skrb, a za provedbu točke 2. ovoga zaključka zadužuje se komunalno društvo Autotrolej
d.o.o. Rijeka.
Točka 3.
Prijedlog zaključka o sufinanciranju posebnih dežurstava primarne zdravstvene
zaštite - pedijatara koncesionara.
zaključak
1. Odobravaju se financijska sredstva za sufinanciranje dežurstava primarne zdravstvene
zaštite – pedijatara koncesionara u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn.
2. Financijska sredstva za namjenu iz točke 1. ovog zaključka osigurana su u Proračunu
Grada Rijeke za 2021. godinu Razdjel: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, na
aktivnosti Dežurstva primarne zdravstvene zaštite sa stavke rashoda 323 Rashodi za usluge, a
isplaćivat će se po računima pedijatara - koncesionara.
3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu
skrb.

Točka 4.
Prijedlog zaključka o novčanoj potpori za opremu novorođenog djeteta za 2021.
godinu.
zaključak
1. Grad Rijeka će roditelju, hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području grada
Rijeke, strancu i osobi bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke te azilantu
i strancu pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području grada Rijeke kojemu je
međunarodna zaštita odobrena posebnim propisom, za dijete rođeno nakon 01. siječnja 2020.
godine, dodijeliti novčanu potporu za opremu novorođenčeta.
2. Visina novčane potpore za opremu novorođenčeta iz točke 1. ovog zaključka u 2020.
godini iznosi:
- za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva – 1.500,00 kuna koje će se isplatiti
jednokratno,
- za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva – 2.000,00 kuna koje će se isplatiti
jednokratno,
- za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva -3.000,00 kuna koje će se
isplatiti jednokratno.
3. Radi ostvarivanja prava na novčanu potporu za opremu novorođenčeta podnositelj
zahtjeva je dužan u roku godine dana od rođenja djeteta za koje se dodjeljuje novčana potpora
dostaviti Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb: osobnu iskaznicu podnositelja
zahtjeva (original na uvid ili preslika), OIB sve djece u zajedničkom kućanstvu podnositelja
zahtjeva (preslika), uvjerenje o prebivalištu/stalnom boravku podnositelja zahtjeva i svakog djeteta
u kućanstvu (ne prilaže stranka), izvadak iz matice rođenih podnositelja zahtjeva i svakog djeteta u
kućanstvu (ne prilaže stranka ako su njezini podaci upisani u Maticu rođenih RH), broj bankovnog
tekućeg ili zaštićenog računa (preslika). Posvojitelj malodobnog djeteta je dužan dostaviti zahtjev
Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb u roku od šest mjeseci od dana pravomoćnosti
rješenja o posvojenju.
4. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se prema nalogu
pročelnice Odjela sa pozicije Proračuna 482 Grada Rijeke za 2021. godinu.
5. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu
skrb.
Točka 5.
Prijedlog zaključka o visini iznosa poklon-bona za nabavu opreme novorođenčeta za
2021. godinu.
zaključak
1. Sukladno odredbi članka 31. stavka 4. Odluke o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada
Rijeke" broj 3/17, 9/18 i 6/20) utvrđuje se iznos poklon-bona za nabavu opreme novorođenčeta u
2021. godini u visini od 2.000,00 kuna.
2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se prema nalogu
pročelnice Odjela.
3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu
skrb.
Točka 6.
Prijedlog zaključka o utvrđivanju visine umanjenja mjesečne cijene vrtića za
korisnike koji ispunjavaju uvjet doplatka na djecu za 2021. godinu.
zaključak
1. Sukladno odredbi članka 33. stavka 2. točke 2. Odluke o socijalnoj skrbi (“Službene
novine Grada Rijeke" broj 3/17, 9/18 i 6/20) za korisnike koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu
u suglasju s propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu, utvrđuje se

umanjenje mjesečne cijene boravka u jaslicama i vrtićima u iznosu od 30% pune mjesečne cijene
u 2021. godini.
2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se prema nalogu
pročelnice Odjela.
3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu
skrb.
Točka 7.
Prijedlog zaključka o određivanju visine novčane pomoći redovitim učenicima
srednje škole i redovitim studentima za 2021. godinu.
zaključak
1. Sukladno odredbi članka 48. stavka 3. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada
Rijeke" broj 3/17, 9/18 i 6/20) utvrđuje se visina novčane pomoći redovitim učenicima srednje škole
i redovitim studentima, u 2021. godini, u visini od 1.000,00 kuna.
2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovoga zaključka teretit će proračunska sredstva
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se po nalogu
pročelnice Odjela.
3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu
skrb.
Točka 8.
Prijedlog zaključka o visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova
zaštićene najamnine i slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe za
2021. godinu.
zaključak
1. Sukladno odredbi članka 21. stavka 1. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada
Rijeke" broj 3/17, 9/18 i 6/20) utvrđuje se visina naknade za troškove zaštićene i slobodno
ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe, u 2021. godini, u visini od 50% iznosa
najamnine, odnosno najviše do iznosa od 1.000,00 kuna mjesečno.
2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se prema nalogu
pročelnice Odjela.
3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu
skrb.
Točka 9.
Prijedlog zaključka o visini novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova
slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (podstanarina) za 2021.
godinu.
zaključak
1. Sukladno odredbi članka 22. stavka 3. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada
Rijeke" broj 3/17, 9/18 i 6/20) utvrđuje se visina novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova
slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (podstanarina) u 2021. godini na
slijedeći način:
Za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,
ovisno o broju članova kućanstva i to:
- za samca u iznosu od 500,00 kuna mjesečno,
- za dvočlano kućanstvo u iznosu od 750,00 kuna mjesečno,
- za tročlano kućanstvo u iznosu od 750,00 kuna mjesečno,
- za četveročlano kućanstvo u iznosu od 800,00 kuna mjesečno,
- ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakoga člana povećava se
za 100,00 kuna mjesečno do maksimalnog iznosa od 1.500, 00 kuna mjesečno.
Za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet: pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na
osobnu invalidninu, pravo na naknadu do zaposlenja i pravo na socijalnu uslugu – uslugu rane

intervencije ili uvjet prihoda u iznosu od 500,00 kuna mjesečno za samca te za višečlano
kućanstvo u iznosu od 750,00 kuna mjesečno.
Za korisnike koji ispunjavaju uvjet jednoroditeljstva u iznosu od 750,00 kuna mjesečno.
2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se prema nalogu
pročelnice Odjela.
3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu
skrb.
Točka 10.
Prijedlog zaključka o visini novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova
električne energije za 2021. godinu.
zaključak
1. Sukladno odredbi članka 24. stavka 2. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada
Rijeke" broj 3/17, 9/18 i 6/20) utvrđuje se visina iznosa naknade za troškove električne energije u
2021. godini za korisnike iz članka 23. Odluke u iznosima kako slijedi:
- samcu u iznosu do najviše 150,00 kuna mjesečno,
- dvočlanom kućanstvu u iznosu do najviše 200,00 kuna mjesečno,
- tročlanom kućanstvu u iznosu do najviše 300,00 kuna mjesečno,
- četveročlanom kućanstvu u iznosu do najviše 400,00 kuna mjesečno,
- ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakog člana povećava do najviše za
50,00 kuna mjesečno.
2. Za korisnike nužnog smještaja Grada Rijeke, koji pravo na nužni smještaj ostvaruju
sukladno odluci kojom se uređuje davanje nužnih smještaja na korištenje, naknada za troškove
električne energije nadoknađuje u dvostrukom iznosu od iznosa iz točke 1. ovog zaključka.
3. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. i 2. ovog zaključka teretit će proračunska
sredstva kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se po
nalogu pročelnice Odjela.
4. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu
skrb.
Točka 11.
Prijedlog zaključka o visini iznosa poklon-bona za nabavu kućanskog uređaja za
2021. godinu.
zaključak
1. Sukladno odredbi članka 46. stavka 4. Odluke o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada
Rijeke" broj 3/17, 9/18 i 6/20) utvrđuje se iznos poklon-bona za nabavu kućanskog uređaja u
2021. godini u visini od 1.000,00 kuna.
2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se prema nalogu
pročelnice Odjela.
3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu
skrb.
Točka 12.
Prijedlog zaključka o visini iznosa novčane pomoći za starije osobe bez osobnog
prihoda za 2021. godinu.
zaključak
1. Sukladno odredbi članka 49. stavka 2. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada
Rijeke" broj 3/17, 9/18 i 6/20) utvrđuje se visina novčane pomoći za starije osobe bez osobnog
prihoda, u 2021. godini, u visini od 150,00 kuna mjesečno.
2. Visina novčane pomoći za starije osobe bez osobnog prihoda utvrđene u točki 1. ovog
zaključka isplaćivat će se, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec.

3. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se po nalogu
pročelnice Odjela.
4. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu
skrb.
Točka 13.
Prijedlog zaključka o visini iznosa novčane pomoći za umirovljenike u 2021. godini.
zaključak
1. Sukladno odredbi članka 45. stavka 3. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada
Rijeke" broj 3/17, 9/18 i 6/20) utvrđuje se, visina novčane pomoći za umirovljenike u 2021.godini
po skupinama kako slijedi :
- umirovljenici I. skupine (umirovljenik samac), ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini
razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.700,00 kuna, pri čemu ako
je ta razlika manja od 200,00 kuna ostvaruju novčanu pomoć u iznosu od 200,00 kuna.
- umirovljenici II. skupine (umirovljenik član kućanstva) ostvaruju pravo na novčanu pomoć
u iznosu od 200,00 kuna.
2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se prema nalogu
pročelnice Odjela.
3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu
skrb.
Točka 14.
Prijedlog zaključka o podmirivanju troškova godišnje karte za osobe starije od 65
godina u 2021. godini.
zaključak
1. Iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu za građane grada Rijeke starije od 65
godina koji imaju prebivalište, odnosno stalni boravak na području grada Rijeke i imaju prihode
niže od 2.000,00 kuna mjesečno, u visini od 30,00 kuna, podmirit će se iz Proračuna Grada Rijeke.
2. Iznos godišnje karte prijevoza u javnom prometu, za građane grada Rijeke starije od 65
godina koji ispunjavaju uvjete iz članka 41. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada
Rijeke" broj 3/17, 9/18 i 6/20) podmirit će se iz Proračuna Grada Rijeke i to u visini od 30,00 kuna.
3. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovog zaključka teretit će proračunska sredstva
kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se prema računu
Komunalnog društva „Autotrolej“ d.o.o. Rijeka.
4. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu
skrb.
Točka 15.
Prijedlog zaključka o određivanju kriterija za sudjelovanje u podmirenju troškova
smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača te visini mjesečnog novčanog iznosa
namijenjenog za osobne potrebe za 2021. godinu.
Gradonačelnik je donio sljedeći
zaključak
1. Sukladno odredbi članka 44. stavka 3. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada
Rijeke" broj 3/17, 9/18 i 6/20) utvrđuju se slijedeći kriteriji za sudjelovanje u podmirenu troškova
smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača te visina mjesečnog prihoda namijenjenog za
osobne potrebe u 2021. godini:
- Korisnik- samac koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode)
sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača u visini od 80%
mjesečnog prihoda;
- Korisnik koji ima obitelj i s kojom živi u zajedničkom kućanstvu u visini od 40% mjesečnog
prihoda;

- Korisnik koji ima obitelj koja se uzdržava samo od prihoda Korisnika u visini od 20%
mjesečnog prihoda.
2. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu
skrb.
Točka 16.
Prijedlog godišnjeg plana raspisivanja natječaja za dodjelu financijskih sredstava
udrugama – Godišnji plan Grada Rijeke.
zaključak
1. Donosi se Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja Grada Rijeke za dodjelu financijskih
sredstava udrugama, u predloženom tekstu.
2. Zadužuje se Ured Grada da Godišnji plan iz točke 1. ovog zaključka objavi na web
stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr te isti dostavi Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske.
3. Zadužuju se nadležni odjeli koji provode javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava
udrugama da po raspisivanju istih informaciju o objavljenom javnom natječaju dostave i Uredu za
udruge Vlade Republike Hrvatske.
Točka 17.
Informacija o suorganizaciji i sufinanciranju manifestacije RIJEKA PSIHOLOGIJE u
2021. godini
zaključak
1. Prihvaća se informacija o održavanju manifestacije Rijeka psihologije od 15. do 21.
veljače 2021. godine u Rijeci.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za organizacijsku podršku u
provedbi manifestacije Rijeka psihologije 2021.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da, bez naknade, omogući
postavljanje uličnih bannera na prostorima grada Rijeke gdje Grad ima koncesiju za vrijeme
trajanja manifestacije.
4. Zadužuje se Hrvatski kulturni dom na Sušaku da, bez naknade, omogući korištenje
vlastitog prostora za potrebe održavanja svečanog otvaranja manifestacije na dan 15. veljače
2021. u periodu od 17 do 21 sat.
5. Zadužuje se Ured Grada da omogući korištenje postamenata na Korzu i postavljanje
izložbe o psihologiji u periodu od 3. do 11. svibnja 2021.
6. Sredstva za sufinanciranje troškova organizacije manifestacije iz točke 1. ovog Zaključka
osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu, u okviru Razdjela 004 - Odjel gradske
uprave za odgoj i školstvo, Glave 00401, 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.
7. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da s Filozofskim fakultetom
Sveučilišta u Rijeci zaključi Ugovor o suorganizaciji i sufinanciranju manifestacije Rijeka
psihologije.
Time je iscrpljen dnevni red Kolegija i isti je zaključen.
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Verena LELAS-TURAK
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