ZAPISNIK
79. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 27. travnja 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 utorak, 27. travnja 2021. godine u 9,30
sati.
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 13. do 26. travnja 2021. godine
2. Informacija o nadogradnji sustava prikupljanja otpada uvođenjem sustava od vrata do
vrata u gradu Rijeci
3. Informacija o certifikatu "Grad za mlade za razdoblje 2021-2024. godine" dodijeljenom
Gradu Rijeci i sufinanciranju izrade murala u sklopu dodijeljenog certifikata
4. Prijedlog zaključka o dodjeli potpora književnom stvaralaštvu za 2021. godinu
5. Izvješće o realizaciji projekta u okviru "Riječkog programa lokalnog partnerstva" za 2020.
godinu
Točka 1.
Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima
donesenim u razdoblju od 13. do 26. travnja 2021. godine.
Točka 2.
Informacija o nadogradnji sustava prikupljanja otpada uvođenjem sustava „od vrata
do vrata u gradu Rijeci.
zaključak
Prihvaća se Informacija o nadogradnji sustava gospodarenja otpadom uvođenjem sustava
„od vrata do vrata“ u gradu Rijeci.
Točka 3.
Informacija o certifikatu "Grad za mlade za razdoblje 2021-2024. godine"
dodijeljenom Gradu Rijeci i sufinanciranju izrade murala u sklopu dodijeljenog certifikata.
zaključak
1. Prihvaća se Informacija o certifikatu “Grad za mlade za razdoblje 2021.-2024. godine”
dodijeljenom Gradu Rijeci.
2. Grad Rijeka će iznosom od 3.000,00 kn sufinancirati izradu murala s nazivom certifikata
iz točke 1. ovog zaključka.
Sredstva za tu namjenu biti će osiguran u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu, u
okviru Razdjela 004 – Odjel gradske uprave odgoj i školstvo, Glave 00401, Programa 1106;
Program u funkciji odgoja i obrazovanja, Aktivnosti A110619 Osnaživanje mladih za aktivno
sudjelovanje u društvu PR03004 Intelektualne i osobne usluge.
Sredstva će se isplatiti prema nalogu pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za organizacijsku podršku u izradi
murala.
4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da, bez naknade, omogući
grafiterima izradu murala na prostorima kompleksa Benčić.
Točka 4.
Prijedlog zaključka o dodjeli potpora književnom stvaralaštvu za 2021. godinu.
zaključak
1. Na temelju procjene Kulturnog vijeća za književnu djelatnost Grada Rijeke u provedenom
Javnom pozivu za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva dodjeljuju se 4 (četiri)
tromjesečne potpore u ukupnom pojedinačnom iznosu od 15.000,00 kuna bruto Mirti Mataija, Greti
Grakalić Rački, Lauri Marchig i Sandri Holetić.
2. Potpore iz točke 1. ovog zaključka isplatit će se na teret pozicije 628 (konto 323) unutar
Programa: Poticanja književnog stvaralaštva u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu, po
nalogu pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke.
Točka 5.
Izvješće o realizaciji projekta u okviru "Riječkog programa lokalnog partnerstva" za
2020. godinu.
zaključak
Prihvaća se Izvješće o realizaciji projekata u okviru ''Riječkog programa lokalnog
partnerstva'' za 2020. godinu.
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