
Z A P I S N I K

76. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 16. ožujka 2021. godine

Zbog 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 srijedu, 10. veljače 2021. godine u 10,30 
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 23. veljače do 15. ožujka 2021. 
godine

2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu

3. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

4. Prijedlog za produženje roka važenja Liste prioriteta za davanje stanova u najam utvrđene 
za razdoblje od 2018.-2021. godine

5. Prijedlog Liste prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada 
Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i 
Trsat u 2021. godini

6. Izvješće o radu Direkcije za prometno redarstvo za 2020. godinu

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 23. veljače do 15. ožujka 2021. godine.

Točka 2.

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu.

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. 
godinu, u predloženom tekstu.

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

Točka 3.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. 
godinu.

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



Točka 4.

Prijedlog za produženje roka važenja Liste prioriteta za davanje stanova u najam 
utvrđene za razdoblje od 2018.-2021. godine.

z a k l j u č a k

1. Produžuje se rok važenja Liste prioriteta za davanje stanova u najam za razdoblje od 
dvije godine, tako da sada važi od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2023. godine.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje 
objektima stambene namjene za provedbu ovog zaključka.

Točka 5.

Prijedlog Liste prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada 
Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i 
Trsat u 2021. godini.

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Lista prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada 
Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 
2021. godini prema tablici u prilogu (Prilog 1).

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu da sklopi s korisnicima grobnih mjesta s 
Liste prioriteta ugovore o sufinanciranju Programa sanacije i obnove grobnih mjesta u kojem će se 
regulirati omjeri i uvjeti sufinanciranja Programa.

3. Sredstva za provedbu Programa s Liste prioriteta iz točke 1. ovog zaključka, osigurat će 
se iz sredstava spomeničke rente sukladno uvjetima Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke 
rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat.

Točka 6.

Izvješće o radu Direkcije za prometno redarstvo za 2020. godinu.

z a k l j u č a k

Prihvaća se izvješće o radu Direkcije za prometno redarstvo za 2020. godinu.
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