
Z A P I S N I K

77. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 23. 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 16. do 22. ožujka 2021. godine

2. Očitovanje na prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2020. godini

3. Prijedlog zaključka o financiranju prijevoza osoba s invaliditetom u 2021. godini

4. Izvješće o lokacijama, količini i troškovima uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na 
području grada Rijeke za 2020. godinu

5. Prijedlog zaključka o produženju roka važenja Liste reda prvenstva za kupnju stana po 
programu društveno poticane stanogradnje i Dopunske Liste reda prvenstva za kupnju 
stana po programu društveno poticane stanogradnje

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 16. do 22. ožujka 2021. godine.

Točka 2.

Očitovanje na prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2020. godini.

z a k l j u č a k

1. Gradonačelnik podržava prijedlog Odbora za javna priznanja Grada Rijeke da se u 2021. 
godini dodijele dvije Nagrade za životno djelo i to sjedećim dobitnicima:

 Orlando Rivetti, posmrtno,
 mons. dr.sc. Ivan Devčić.
2. Gradonačelnik podržava prijedlog Odbora za javna priznanja Grada Rijeke da se u 2021. 

godini Zlatna plaketa „Grb Grada Rijeke“ dodijeli sljedećim dobitnicima:
 Ivo Usmiani, mr.ph.,
 Udruga za razvoj visokog školstva Universitas,
 prof. dr. sc. Neda Vitezić,
 mr.sc. Ivan Vukić, 
 Kulturno-umjetnička udruga „Jeka Primorja“ Rijeka,
 Antonio Mozina.
3. Gradonačelnik podržava prijedlog Odbora za javna priznanja Grada Rijeke da se u 2021. 

godini dodijele Godišnje nagrade Grada Rijeke sljedećim dobitnicima:
 Velid Đekić,
 Damir Čargonja Čarli,
 Slaven Tolj,
 izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović,
 izv. prof. dr. sc. Marko Medved.



4. Ovaj zaključak dostavlja se Gradskom vijeću Grada Rijeke sukladno odredbi članka 66. 
stavka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Točka 3.

Prijedlog zaključka o financiranju prijevoza osoba s invaliditetom u 2021. godini.

z a k l j u č a k

1. Grad Rijeka u 2021. godini financirat će prijevoz osoba s invaliditetom (osobe koje se 
kreću pomoću invalidskih kolica i teško pokretne osobe) s prebivalištem na području Grada Rijeke, 
kao posebnog oblika skrbi za osobe s invaliditetom u gradu Rijeci, u ukupnom iznosu od 
610.000,00 kuna.

2. Prijevoz je za osobe iz točke 1. ovog zaključka besplatan, a obavljat će se prilagođenim 
kombi vozilima u organizaciji KD Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika.  

3. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovoga zaključka teretit će poziciju PR00418
(aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom) Proračuna Odjela gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb, a isplaćivat će se po nalogu pročelnice Odjela.

4. Grad Rijeka i KD Autotrolej d.o.o. sklopit će ugovor kojim će se pobliže utvrditi 
međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana glede obavljanja i financiranja prijevoza 
iz točke 1. ovoga zaključka. 

5. KD Autotrolej d.o.o. pružat će po potrebi usluge prijevoza iz točke 1. ovoga zaključka 
osobama s invaliditetom koje nemaju prebivalište na području Grada Rijeke već na području 
susjednih općina i gradova, koje će uslugu prijevoza plaćati izravno "Autotroleju" po cijeni od 2,00 
kune (ukupno s PDV-om) za 1 km vožnje.  

6. Grad Rijeka u 2021. godini financirat će usluge servisnog održavanja i popravka 
motornih vozila za prijevoz osoba s invaliditetom, u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna.

7. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 6. ovoga zaključka teretit će pozicije PR00419 i 
PR01852 (aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom) Proračuna Odjela gradske uprave za 
zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se po nalogu pročelnice Odjela.

8. Grad Rijeka i TD RIJEKA plus d.o.o. sklopit će ugovor kojim će se pobliže utvrditi 
međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana glede usluga servisnog održavanja i 
popravka motornih vozila za prijevoz osoba s invaliditetom iz točke 6. ovoga zaključka. 

9. Za provedbu ovoga zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb.

Točka 4.

Izvješće o lokacijama, količini i troškovima uklanjanja nepropisno odbačenog otpada 
na području grada Rijeke za 2020. godinu.

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se izvješće o lokacijama, količini i troškovima uklanjanja nepropisno odbačenog 
otpada na području grada Rijeke za 2020. godinu.

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

Točka 5.

Prijedlog zaključka o produženju roka važenja Liste reda prvenstva za kupnju stana 
po programu društveno poticane stanogradnje i Dopunske Liste reda prvenstva za kupnju 
stana po programu društveno poticane stanogradnje.

z a k l j u č a k

1. Produžuje se rok važenja Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno 
poticane stanogradnje i Dopunske liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno 
poticane stanogradnje na rok do okončanja postupka prodaje stanova na lokaciji POS Martinkovac 
I. faza.



2. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju 
stanova u stambenim zgradama koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje u 
sastavu:

Članovi Povjerenstva
1. Jasminka Franki, predsjednica
2. Ingrid Krnić
3. Andrej Brala

Zamjenici članova Povjerenstva:
1. Dražen Jukić
2. Vanja Medica Kosanović
3. Vanja Morić Beštak

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom za provedbu ovog 
zaključka.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

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