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2. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 13. srpnja 2021. godine

Kolegij u 9,30 sati otvara i vodi Gradonačelnik Marko FILIPOVIĆ i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju slijedeći članovi: Goran PALČEVSKI, Ljiljana BULJAN, Denis ŠULINA, 
Ivan ŠARAR, Zdravko IVANKOVIĆ, mr.sc. Mladen VUKELIĆ, Ante MAĐERIĆ, Verena LELAS 
TURAK, Snježana SKOČILIĆ i Nada GUNJAČA.

Opravdano odsutni: Sandra KRPAN, zamjenica Gradonačelnika, Maja MALNAR 
pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Sanda SUŠANJ, pročelnica Odjela 
gradske uprave za odgoj i školstvo, Karla MUŠKOVIĆ, pročelnica Odjela gradske uprave za 
zdravstvo i socijalnu skrb i Željko JURIĆ, pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost.

Kolegiju također prisustvuju:
1. Željko VITAS, Odjel gradske uprave za komunalni sustav
2. Lana GOLOB, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
3. Jasna KALANJ, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
4. Aleksandar TOMULIĆ, Zavod za informatičku djelatnost
5. Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Aleksandar MERLE, Ivica NIKOLAC, Gordana BRKIĆ 

ŽAGAR, Ured Grada

Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red objavljen u ponedjeljak, 12. srpnja 2021. 
godine na www.rijeka.hr dopunjuje se novom točkom 
„Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenje na dijela 
komunalno-servisne zone Škurinje“

te se utvrđuje konačni
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1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 30. lipnja do 12. srpnja 2021. godine

2. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenje
na dijela komunalno-servisne zone Škurinje

3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za razdoblje 
lipanj-prosinac 2021. godine

4. Prijedlog odluke o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina za 2019. i 2020. godinu

5. Informacija o preuzimanju obveza koje zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama-
Kapitalni projekt; POS MARTINKOVAC I. faza - priprema i građenje

6. Prijedlog zaključka o umanjenju zakupnine za ostale djelatnosti socijalne skrbi bez 
smještaja

7. Prijedlog zaključka o produljenju roka za podnošenje zahtjeva za umanjenje plaćanja 
zakupnine (nepravodobni zahtjevi)

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je obrazložioo Informaciju o 
zaključcima donesenim u razdoblju od 12. srpnja 2021. godine.



Točka 2.

Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu 
uređenje na dijela komunalno-servisne zone Škurinje, obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

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

1. Prihvaća se Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja dijela komunalno – servisne zone Škurinje.

2. Utvrđuje se Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom 
planu uređenja dijela komunalno – servisne zone Škurinje.

3. Konačni prijedlog iz točke 2. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada 
Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Točka 3.

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 
članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 
razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine, obrazložila je Verena LELAS TURAK.

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

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 
razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine, u predloženom tekstu.

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

Točka 4.

Prijedlog odluke o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina za 2019. i 2020. godinu, 
obrazložio je Ivan ŠARAR.

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

1. Donosi se Odluka o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina kao u predloženom tekstu.
2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Odluke iz točke 1. ovog zaključka objavi u "Službenim 

novinama Grada Rijeke".
3. Sredstva za novčanu nagradu u visini od 20.000,00 kn bruto isplatit će se na teret  

pozicije PR00553 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, Aktivnost A117314 – Manifestacije, Izvor 
1100 Opći prihodi i primici, konto 3299 Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, prema nalogu 
pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu. 

Točka 5.

Informacija o preuzimanju obveza koje zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama-
Kapitalni projekt; POS MARTINKOVAC I. faza - priprema i građenje, obrazložio je Hrvoje 
ŠĆULAC, ravnatelj Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

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

1. Prihvaća se Informacija o preuzimanju višegodišnje obveze prema ugovoru Agencije za 
društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za financiranje usluge nadzora i konzaltinga nad 
izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višestambenih zgrada na Martinkovcu u Rijeci koje se 
grade po modelu društveno poticane stanogradnje na lokaciji POS MARTINKOVAC - I.faza.

2. Daje se suglasnost Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 
preuzimanje obveza sukladno točki 1. ovog zaključka.  



3. Zadužuje se Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, kao proračunski 
korisnik Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, da obveze koje proizlaze iz točke 1. 
ovog zaključka, uključi u Financijske planove u godinama u kojima obveze budu dospijevale, a sve 
sukladno dinamici tijeka izgradnje.

Točka 6.

Prijedlog zaključka o umanjenju zakupnine za ostale djelatnosti socijalne skrbi bez 
smještaja, obrazložila je Denis ŠULINA.

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

1. Odobrava se umanjenje zakupnine neprofitnim članskim organizacijama koje su 
podnijele zahtjev za umanjenje zakupnine sa šifrom djelatnosti 88.99 – ostale djelatnosti socijalne 
skrbi bez smještaja u 100% iznosu zakupnine za period od siječnja 2021. godine do svibnja 2021. 
godine. 

2. Zadužuje se Odjel Gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija poslovne i 
javne namjene da ispostavi odobrenja iz točke 1. ovog zaključka. 

Točka 7.

Prijedlog zaključka o produljenju roka za podnošenje zahtjeva za umanjenje plaćanja 
zakupnine (nepravodobni zahtjevi), obrazložila je Denis ŠULINA.

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

1. Slijedom činjenice da su i nakon roka utvrđenim zaključcima od 08. travnja 2021. godine i 
od 13. travnja 2021. godine pristigli zahtjevi zakupnika za umanjenje zakupnine za ožujak i travanj 
2021. godine isti se uzimaju u obradu kao zakašnjeli pristigli zahtjevi za ostvarenje prava na 
umanjenje zakupnine koji su zakupnici dostavili putem elektronske pošte s pratećom 
vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom, a sve sukladno zaključcima Gradonačelnika
(KLASA:023-01/21-04//44-77; URBROJ: 2170/01-15-00-21- 57) od 08. travnja 2021. godine i 
(KLASA:023-01/21-04//54-78; URBROJ: 2170/01-15-00-21-3) od 13. travnja 2021. godine.

2. Utvrđuje se da su do zaključno 30. lipnja 2021. godine van roka pristigla ukupno tri 
zahtjeva od kojih svi udovoljavaju uvjetima.

3. Priznaje se pravo na umanjenje zakupnine slijedećim zakupnicima:
a) za ožujak 2021. godine:

b) za travanj 2021. godine:



Svi navedeni ispunili su uvjete i to dokazali dostavljenom knjigovodstvenom 
dokumentacijom. 

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje 
objektima poslovne i javne namjene da ispostave odobrenja iz točke 3. ovog zaključka.

Time je iscrpljen dnevni red te je Kolegij zaključen u 10,00 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

Verena LELAS-TURAK Marko FILIPOVIĆ
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