
Z A P I S N I K  
3. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke 

održane 21. rujna 2017. godine 
 

 Sjednicu je u 12,05 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev.  
 
 Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočan 31 član Gradskog vijeća 
te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Naknadno su pristupila dva člana 
Gradskog vijeća tako su sjednici bila nazočna ukupno 33 člana Gradskog vijeća. 
  
 Sjednici su bili nazočni članovi Gradskog vijeća: Veljko Balaban, Vojko Braut, 
Andrej Briščik, Juraj Bukša, dr.sc. Aleksandar Bulog, Filipa Capan, Ljiljana Cvjetović, Tihomir 
Čordašev, Morana Jokić, Mirjana Jukić, Marinko Koljanin, Sandra Krpan, Josip Kukuljan, 
Petra Mandić, Tamara Martinčić, Tea Mičić Badurina, Predrag Miletić, Ivona Milinović, Duško 
Milovanović, Mile Opačić, Josip Ostrogović, Koraljko Pasarić, mr.sc. Zvonimir Peranić, Damir 
Popov, Andrej Poropat, Dobrica Rončević, Vedran Sabljak, Čedomir Salević, Oskar Skerbec, 
mr.sc. Kristjan Staničić, Danko Švorinić, Mate Tomljanović i Lucian Vukelić. 
 
 Izostanak su opravdali članovi Gradskog vijeća: Hrvoje Burić, dr.sc. Petra 
Karanikić, Tea Opačić i Ana Trošelj. 
 
• Na zapisnik 2. sjednice Gradskog vijeća održane 14. srpnja 2017. godine nije bilo 

primjedbi. 
 

• UVODNE OBAVIJESTI: 
 

Predsjednik Vijeća je obavijestio da su članovima Gradskog vijeća dostavljeni pisani 
odgovori na pitanja članova Gradskog vijeća Zvonimira Peranića i Josipa Ostrogovića 
postavljena na aktualnom satu 2. sjednice Gradskog vijeća, kao i odgovori na pisana pitanja 
člana Vijeća Duška Milovanovića te da je osnovan još jedan klub članova Gradskog vijeća i 
to Klub Akcije mladih i Živog zida koji ima pet članova. Predsjednik Kluba je Andrej Briščik. 

 
• AKTUALNI SAT 
 
1. JOSIP KUKULJAN je iznio kako raspolaže informacijom da će KD Kozala, od svih 
građana koji su zakupili grobno mjesto prije 1998. godine, ponovo zatražiti da uplate novu 
naknadu koja će iznositi nekoliko tisuća kuna, ovisno o veličini i smještaju grobnog mjesta, 
iako su oni do sada za grobno mjesto uredno plaćali godišnju grobnu naknadu. Međutim, 
onima koji su zakupili grobno mjesto poslije 1998. godine ta se naknada neće naplaćivati, pa 
i dalje mogu koristiti grobno mjesto na neodređeno vrijeme, ako uredno plaćaju grobnu 
naknadu. 
Smatra da je tim postupkom učinjena diskriminacija prema jednom dijelu korisnika, pa je 
upitao Gradonačelnika kada će se zaustaviti takva nepravedna i loša praksa KD Kozala? 
Ujedno je napomenuo da se u ostalim gradovima npr. Splitu, Zagrebu, Osijeku, Bakru nikada 
nije naknadno naplaćivala naknada za grobno mjesto kao što se to čini u Gradu Rijeci. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako će članu Vijeća dostaviti 
pisani odgovor na postavljeno pitanje.  
 
2. IVONA MILINOVIĆ je iznijela kako je u pisanom odgovoru na pitanje člana Vijeća gdina 
Josipa Ostrogovića Gradonačelnik naveo da je u očitovanju direktora KANALA RI d.o.o. 
gdina Jerčinovića navedeno da je v.d. glavnog urednika Ernest Marinković već u prva četiri 
mjeseca kao v.d. glavnog urednika odnosno u prvom v.d. mandatu pridonio značajnoj 
promjeni u pomaku kvalitete programa. Naime prema navodima gdina Jerčinovića uvedene 
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su nove emisije, unaprijeđene postojeće, uvedena je nova strategija javljanja uživo kao i 
komercijalizacija projekata te su već viđeni komercijalni efekti programskih promjena. 
Zanima je koji su to komercijalni efekti navodnih programskih promjena obzirom da prema 
informacijama kojima raspolaže plaće zaposlenicima KANALA RI d.o.o. kasne i po više od 
mjesec dana. Upitala je da li su i koliko su kasnile plaće u posljednjih šest mjeseci, te traži da 
se konkretno gdin Jerčinović izjasni o komercijalnim efektima koje je uveo on i njegov v.d. 
urednik kojeg je predlagao tri puta kao glavnog urednika, međutim sva tri puta je bio odbijen 
od redakcije. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se njegov odgovor sastoji od 
onoga što je na pitanje člana Vijeća Josipa Ostrogovića pripremio direktor KANALA RI d.o.o. 
pa će njemu prenijeti i ova dopunska pitanja. 
 
IVONA MILINOVIĆ je izrazila nezadovoljstvo dobivenim odgovorom te je zatražila pisani 
odgovor. 
  
3. VOJKO BRAUT je upitao u kojoj je fazi prikupljanje podataka o nekretninama građana 
vezano uz porez na promet nekretnina te hoće li Grad, s obzirom na odluku Vlade kojom se 
odustaje i odgađa donošenje tog zakona, poduzimati kakve daljnje mjere u tom smjeru. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je uvođenje poreza na 
nekretnine odgovoran posao i nema namjeru procjenjivati politički značaj te odluke, ali je 
podsjetio da je taj porez uveden zadnjim izmjenama Zakona koje su stupile na snagu  
početkom ove godine. U kontekstu tog Zakona Grad je poduzeo čitav niz mjera u smislu 
pripreme provođenja tog Zakona, kako bi se novi porez na nekretnine mogao početi 
obračunavati od siječnja iduće godine. 
Međutim, negdje pred ljeto, predsjednik Vlade je u intervjuu za TV rekao da će se obustaviti 
daljnje aktivnosti oko donošenja Zakona, iako je Grad već poduzeo čitav niz aktivnosti, 
poslao je upitnike prema korisnicima i vlasnicima poslovnih prostora, a u rujnu se 
namjeravalo to isto učiniti i prema 65.000 domaćinstava. Kako je sada neizvjesno što će se 
dešavati s tim porezom, obrasci nisu poslani, iako su pripremljeni. S obzirom na nastale 
troškove i činjenicu da se od uvođenja poreza odustalo iz politikantskih razloga, Grad će 
vjerojatno tražiti od Vlade Republike Hrvatske da nadoknadi dio troškova koje je Grad imao u 
dosadašnjoj pripremi. Grad neće više u tom kontekstu kontaktirati građane, zbog totalne 
neizvjesnosti oko toga što će se dalje dešavati. 

 
4. ČEDOMIR SALEVIĆ je iznio kako je ova sjednica Gradskog vijeća započela u 12 sati, pa 
je upitao Gradonačelnika da li on može utjecati na to da sjednice počnu u neko normalno 
radno vrijeme, kako bi se završile unutar predviđenog radnog vremena, kako bi članovi 
Vijeća mogli ovaj zahtjevan i odgovoran posao obaviti s punom koncentracijom. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako on na to pitanje ne može 
odgovoriti s obzirom da je sazivanje sjednice Gradskog vijeća u nadležnosti predsjednika 
Gradskog vijeća i eventualnog dogovora klubova članova Gradskog vijeća. Međutim, može 
reći da će gradske službe biti na raspolaganju bez obzira na termin u kojem će biti sazvana 
sjednica. 
 
5. TAMARA MARTINČIĆ je iznijela kako je već nekoliko puta na Gradskom vijeću 
postavljano pitanje rotora na Martinkovcu, pa je interesira u kojoj je fazi taj projekt? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako su Hrvatske ceste raspisale 
natječaj za odabir izvođača za izgradnju rotora na Martinkovcu. Radovi će se i financirati 
sredstvima Hrvatskih cesta, iako je bilo pokušaja da se to prebaci na obvezu Grada Rijeke 
obzirom na to da je u međuvremenu mijenjan status te ceste. Grad je, međutim, inzistirao da 
se već započete aktivnosti privedu kraju po proceduri koja je bila predviđena, a što su 
Hrvatske ceste nakon određenih pregovaranja i prihvatile. Prema informacijama koje ima, 
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izvođač je odabran i očekuje se da bi trebao najduže u roku od dva do tri tjedna biti uveden u 
radove, što znači da bi radovi trebali započeti najkasnije sredinom 10-tog mjeseca. 
 
6. JOSIP OSTROGOVIĆ je iznio kako je prije nekoliko dana objavljeno u Novom listu da se 
buvljak s Preluka od 1. listopada o.g. seli nedjeljom na lokaciju kod Hotela Kontinental. Ovom 
odlukom gradske uprave djelomično će se uslišati dugogodišnje molbe većine prodavača i 
dobrog dijela posjetitelja i kupaca na buvljaku koji su u više navrata apelirali da se odredi 
primjerenija lokacija i pokuša uvesti red u prodaju rabljene robe. U tom se tekstu nadalje 
navodi da će biti uklonjeno dosadašnje ruglo od buvljaka, smješteno uz samu cestu prema 
Opatiji na jednoj od potencijalno najatraktivnijih turističkih lokacija u gradu, što će zasigurno 
pridonijeti ljepšoj slici grada Rijeke.  
Međutim, ne zna kako će nova lokacija utjecati da slika grada bude ljepša, ako je na 
sadašnjoj lokaciji ruglo te je zaključio da je prostor koji je određen za buvljak totalno 
neprimjeren jer će ionako osiromašenu Rijeku učiniti još bjednijom u očima posjetilaca i 
gostiju. 
Upitao je Gradonačelnika kada će se preseliti buvljak sa tržnice Brajda koji se nalazi u centru 
grada čiji se problem rješava već godinama i koje su još lokacije za buvljak razmatrane?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je teško zadovoljiti interese 
svih. Činjenica je da većina europskih gradova ima buvljake koji se organiziraju na gradskim 
ulicama i trgovima jednom tjedno, pa je i ovo pokušaj da se vidi kako će to funkcionirati. Za 
razliku od tzv. ilegalnog buvljaka na Preluku, gdje se roba izlagala na podu, šatorskim krilima 
ili nečemu drugome, ovo na mostu će organizirati gradsko TD Rijeka plus, koje će postaviti 
odgovarajući broj štandova na kojima će se izlagati roba. Naravno da će se vidjeti kako će to 
funkcionirati, a ovisit će i o tome koliko će se prodavači pridržavati dogovora i reda koji bi se 
tamo trebao uvesti. 
Napomenuo je kako to nije trajno rješenje već se takvim rješenjem pokušavaju uvažiti 
zahtjevi velikog broja ljudi kojima je upravo takva vrsta prodaje jedan od načina prikupljanja 
dijela svojih prihoda. 
Na tržnici Brajda, nakon zajedničkih akcija gradskog Komunalnog redarstva i Policije u 
principu više nema buvljaka, s tim da ne isključuje mogućnost da se povremeno netko tamo 
ipak pojavi, ali vjeruje da će se s novom lokacijom i to izbjeći. 
Dodao je kako ne želi komentirati mišljenje gdina Ostrogovića o Rijeci kao  siromašnom i 
bijednom gradu jer očito da 40% turista koliko ih ima više ove godine u Gradu Rijeci ne dijeli 
njegovo mišljenje, kao što to mišljenje ne dijele ni brojni članci odnosno impresije o gradu 
koje su objavljene u stranim medijima. 
 
JOSIP OSTROGOVIĆ je ponovno upitao Gradonačelnika, obzirom da mu na to pitanje nije 
odgovorio, koje su još lokacije za buvljak razmatrane, jer je po njemu ova lokacija totalno 
neprimjerena. Osobno misli da bi se taj buvljak možda mogao napraviti ili uz prostor Export 
drva na Delti ili uz neki drugi prostor na Delti koji bi se ogradio i u koji bi se moglo doći s 
autima. Po njemu je prostor ispred Konta mjesto za okupljanje i druženje glazbenika i 
promociju manje poznatih umjetnika koji su taj prostor počeli smatrati svojim prostorom. 
Što se tiče turističkih pokazatelja, po njemu je Grad Rijeka prošle godine bio na razini 
Dobrinja, pa bi Gradonačelnikovo povećanje od 40% prevedeno u brojkama bilo da su ranije 
bila 3 turista, a sada ih je došlo 4. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je dodao da će konačni sud o tome zasigurno 
dati građani. 
 
7. LJILJANA CVJETOVIĆ je iznijela kako dobiva mnogo upita građana, pretežito 
umirovljenika, kojima je povećanje cijene KD Čistoća od 108% veliki udarac na njihove 
mirovine. 
U 2016. godini je odvoz po litri otpada u Rijeci bio 66% skuplji od Pule i 32% skuplji od Splita. 
Misli da je trenutna cijena previsoka te je upitala Gradonačelnika da li bi Grad trebao biti 
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socijalno osjetljiviji prema umirovljenicima jer će se na ovaj način povećati broj korisnika 
socijalne pomoći.  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako je ovo pitanje očekivao u 
kontekstu rasprave o radu KD Čistoća, pa je za tu točku pripremio neke slajdove koje može 
pokazati i sada. 
Ponovio je da je Odluka o povećanju cijene vezana isključivo uz dodatni trošak koji KD 
Čistoća ima, a koji se odnosi na trošak obrade otpada odnosno predaje otpada Centru za 
gospodarenje otpadom Marišćina. Najveći dio troška u strukturi dosadašnje cijene prije 
povećanja, gotovo 60%, otpadao je na prijevoz otpada odnosno na troškove prijevoza u 
sakupljanju i transporta otpada do Marišćine, a sami troškovi zbrinjavanja u ukupnoj su cijeni 
iznosili 6,86%, zato što se na Viševcu otpad zbrinjavao na vrlo jednostavan način tako što se 
samo taložio i prekrivao zemljom i drugim pokrovom.  
Nakon početka rada Marišćine na kojem se otpad zbrinjava na jedan od načina koji je 
propisala Europska unija svojim direktivama, znatno su porasli troškovi obrade otpada koji 
sada iznose gotovo 30%. Znači, svi su troškovi ostali jednaki kao i prije, s time što je 
zbrinjavanje otpada za KD Čistoća povećano za 470 kuna po toni otpada, koliko tu uslugu 
naplaćuje TD EKO Plus. Povećanje cijene u Rijeci dogodilo se isključivo iz razloga što 
Viševac više ne radi i nema nikakve druge alternative nego za zbrinjavanje otpada koristiti 
Marišćinu. Povećanje cijena vrlo brzo će se dogoditi i u drugim gradovima u Primorsko-
goranskoj županiji i u Istri iz istih razloga. Uspoređujući cijenu s drugim gradovima, za sada 
su od Rijeke jeftiniji samo Split i Pula, koje nakon izgradnje centralne zone za gospodarenje 
otpadom isto očekuje poskupljenje. 
Uspoređujući Rijeku s Ljubljanom, koja ima isti način zbrinjavanja otpada, iznio je da u Rijeci 
nova cijena iznosi 0,58 kn po litri, a u Ljubljani 1,2 kune po litri. 
Napomenuo je da se korisnicima Socijalnog programa, koji je znatno veći od državnog 
standarda, neće ništa mijenjati jer će za njih i dalje Grad snositi troškove zbrinjavanja otpada. 
 
8. MARINKO KOLJANIN je iznio kako ga, više od povećanja cijene zbrinjavanja otpada, 
zabrinjava podatak da je samo 2,99 kn namijenjeno za odvajanje smeća uključeno u ukupnu 
cijenu odvoza smeća.  
Ujedno ga interesira kako Rijeka stoji s odvajanjem smeća u 2017. godini te kada će se 
postaviti kontejneri za odvajanje smeća koji su već bili postavljeni u njegovom susjedstvu, ali 
su nestali nakon 6 mjeseci. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je u Izvješću o radu KD 
Čistoća naveden dio podataka o investicijama KD Čistoća u kontekstu selektivnog 
prikupljanja otpada. U tu svrhu je nabavljeno oko 5-6 tisuća kontejnera za selektivno 
prikupljanje otpada koji su postavljeni po cijelom gradu.   
Čudi ga da su kontejneri nestali iz ulice gdina Koljanina pa mora provjeriti zašto. Smatra da 
su možda izmješteni na neku drugu lokaciju jer se netko požalio, ali je siguran da nisu 
uklonjeni bez nekog ozbiljnog razloga. 
Nastavno je iznio kako se provodi čitav niz programa mjera edukacije građana i djece po 
školama kako bi se povećao udio prikupljenog odnosno selektiranog otpada koji sada iznosi 
oko 20%, a cilj je dići ga na puno veći postotak što će podrazumijevati i dodatne edukativne 
akcije kako bi se građani što više uključili u takav vid sakupljanja otpada. 
Naglasio je da će se primjenom novog Pravilnika postepeno uvoditi promjene, na način da će 
oni koji više selektiraju otpad biti nagrađeni manjom cijenom zbrinjavanja otpada koji se 
odvozi na CZGO Marišćina. 
 
9. MATE TOMLJANOVIĆ je iznio kako se Molo longo, šetnica koja je prije 10 godina 
zamišljena kao jedna divna gradska šetnica, i danas koristi kao takva. Međutim, u projektu 
koji je bio zamišljen nedostaje još puno sadržaja pa ga interesira zašto se stalo, gdje je 
zapelo i što će se i da li će se urediti do kraja prema projektu kojim je bilo predviđeno da to 
bude jedna lijepa šetnica u Gradu Rijeci. 
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je poznato da riječkim 
lukobranom ili tzv. Molo longom ne upravlja Grad Rijeka već  Lučka uprava s kojom je Grad 
postigao dogovor oko potrebe uređenja lukobrana i nekih drugih dijelova šetnice uz more. 
Trebao je biti stavljen u funkciju objekt kojeg je nekada koristila Dezinsekcija, dakle negdje 
otprilike na pola lukobrana. Lučka uprava je raspisala natječaj za davanje tog objekta u 
koncesiju. Na natječaj se javio Grad Rijeka putem TD Rijeka sport koji je bio jedini ponuditelj 
i ponudio je veću koncesijsku naknadu od one koju je plaćao prethodni koncesionar. 
Međutim, već više od godinu i pol dana Upravno vijeće Lučke uprave odbija donijeti odluku o 
toj koncesiji. Dobivanjem te koncesije, Grad je namjeravao urediti taj prostor, jednim dijelom 
za jedriličarski klub, a drugim dijelom za ugostiteljski objekt koji bi radio u ljetnim i proljetnim 
mjesecima, čime bi se ispunila želja građana da na pola lukobrana mogu zastati, nešto popiti 
ili iskoristit toalet. 
Na žalost, u zadnjih godinu dana u tom kontekstu se nije ništa dogodilo, pa se nada da će se 
izborom novog ravnatelja Lučke uprave taj projekt dalje nastaviti razvijati. 
 
10. KORALJKO PASARIĆ iznio kako je duga tradicija od snimanja prvog filma u Hrvatskoj, 
koji je snimljen upravo u Rijeci, za što se malo zna čak i u Rijeci. Ove godine se u Rijeci 
snimaju brojni filmovi i serije što ima višestruki pozitivni efekt.  
Zatražio je usporedbu o broju snimljenih filmova i serija u Gradu Rijeci sa stanjem u 2016. 
godini, a posebno ga interesira koliki je angažman riječkih filmskih snaga u tim projektima. 
Ujedno ga zanima koliki je broj dozvola i koliko je naplaćenih taksi za snimanje filmova? 
Zamolio je za malo opširniji pisani odgovor. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da će detaljnije podatke dostaviti 
članu Vijeća u pisanom obliku. Nadalje je iznio da je činjenica da Rijeka postaje sve 
zanimljivija lokacija za snimanje filmova, u što su se mnogi mogli i uvjeriti na brojnim 
lokacijama. Upravo iz tih razloga ove godine je osnovana Kvarnerska filmska komisija, u 
okviru gradske ustanove Art kino, s ciljem pružanja usluga svima onima koji snimaju ili žele 
snimati filmove u Rijeci, kako bi na jednom mjestu mogli dobiti sve dozvole koje produkcija 
jednog filma ili serije zahtijeva. 
Kvarnerska filmska komisija je već sudjelovala u aktivnostima vezano za snimanje dva filma 
u Rijeci i isto tako pri nalaženju statista iz riječkog područja za neke filmove koji su se snimali 
u drugim područjima Hrvatske, što se pokazalo više nego uspješnim. Ta komisija svoje 
usluge ne naplaćuje jer njezinu aktivnost sufinanciraju Grad Rijeka i Primorsko-goranska 
županija, ali se indirektno to itekako vraća. Samo na snimanju ova dva filma u zadnjih 
nekoliko mjeseci ostvareno je preko 4.000 noćenja, a naravno da su svi ti ljudi koji su bili 
ovdje nešto pojeli, popili i kupili, pa su pozitivni efekti toga bili i višestruko veći. 
Filmska komisija je otvorila i svoje web stranice na kojima se nalazi popis sa oko 100-tinjak 
potencijalnih lokacija za snimanje i ostalih usluga koje se nude. Vjeruje da će se i u 
narednom razdoblju nastaviti entuzijazam onih koji rade u komisiji i koji snimaju filmove. 
 
11. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio da ogranak Gradske knjižnice na Zametu ima 
popriličan problem da se temperature unutar tog objekta u ljetnim mjesecima dižu preko 30 
stupnjeva Celzijevih, što jednostavno onemogućava duže korištenje tog ogranka Gradske 
knjižnice. Naveo je da problem može biti dvojak: ili nedostatna klimatizacija ili nedovoljno 
dobra izolacija, pa je zamolio Gradonačelnika da se eventualno nešto poduzme ili po pitanju 
klimatizacije ili po pitanju obnove te izolacije da se temperatura spusti na nekih snošljivih 18 
do 20 stupnjeva Celzijevih.   
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je obećao razmotriti problem i pronaći 
adekvatno rješenje, ili jačom klimatizacijom ili boljom izolacijom ili i jednim i drugim. 
12. ZVONIMIR PERANIĆ je u svezi dobivene titule Grada Rijeke kao Europske prijestolnice 
kulture, za koju vjeruje da je svi podržavaju i na koju su svi izuzetno ponosni, iznio kako je 
jedan od najvažnijih subjekata koji su radili na pripremi ovog projekta tvrtka Case Sensitive. 
Ta tvrtka je radila na izradi idejnog rješenja i koncepta brendiranja i signalizacije objekata 
kulture i kulturne baštine u Rijeci, razrađivala sustav ruta i njihovog razvoja u kontekstu 
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projekta EPK, konceptualizaciju kao podlogu za buduću strategiju i akcijski plan marketinga i 
komunikacije, konceptualizaciju strategije digitalnog komuniciranja EPK, komunikacijsku 
podršku i međunarodno umreženje za potrebe natječaja za imenovanje direktorice Agencije 
EPK, koncipiranje sistema označavanja kulturnih točaka u Gradu i razvoja internetskih 
stranica te koncipiranje aktivnosti za uspostavljanje internetskog komuniciranja, 
konceptualizaciju i idejno rješenje projekta Fashion Week, izdavačku podršku povratku orla 
itd. 
Zanima ga na koji način je operacionalizirana mreža sponzorskih partnerstava sa 
predstavnicima oglašivačkog grozda, kako su uspostavljeni oglašivački sustavi kao 
umjetničke platforme te tko je sačinjavao taj oglašivački grozd? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se radi o aktivnostima koje je 
provodila tvrtka Rijeka 2020 d.o.o., a jednim dijelom i Odjel za kulturu, pa će odgovor 
dostaviti članu Vijeća pisanim putem. 
 
ZVONIMIR PERANIĆ je nadalje dodao kako je lokalnoj zajednici i umjetnicima upućen poziv 
na predstavljanje jednog od projekata EPK-a, te je iznio kako se tu radi o poslovima u 
vrijednosti od oko 19.000,00 kn. Podsjetio je da je većina subjekata u kulturi u Gradu Rijeci, 
gledajući javne potrebe u kulturi, budžet od 20.000 kuna koristila godinama, od tri do šest 
godina. Navedene podatke je iznio kako bi se znalo o kojim se iznosima radi, sve kako bi se 
pozvani mogli što bolje pripremiti i uključiti u aktivnosti vezane uz EPK projekte. 
 
13. PREDRAG MILETIĆ je iznio kako je u uglednom svjetskom časopisu National Geografic,  
direktor sektora za komunikacije i marketing TD RIJEKA 2020 d.o.o. Vuk Ćosić dao jedan 
manji intervju u kojem je izjavio da je u vrijeme slobodne države Rijeka, u vrijeme Gabriele 
D'Annunzia, grad živio od piratstva, da je poznato da je grad tada bio dom izgubljenoj 
generaciji pjesnika, krijumčara, filozofa, zagovornika slobodne ljubavi, narkomana, prostitutki 
i mistika, te da smatra da bi se D'Annunziva energija trebala vratiti u današnjost. 
Upitao je Gradonačelnika da li je upoznat s tim izjavama Vuka Ćosića, s obzirom da svatko 
tko malo bolje poznaje riječku povijest zna tko je bio Gabriele D'Annunzio, profašista, čovjek 
orijentacije koji je bio šovinista, nacionalista, krajnji šovinista i krajnji nacionalista i ne zna 
kako on može biti energija za današnjost po pitanju Europske prijestolnice kulture? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je pročitao taj tekst i smatra 
da se radi o slobodnom razgovoru gdina Ćosića s novinarkom. Iznio je kako se on ne miješa 
u umjetničke doživljaje pojedinaca jer smatra da projekt EPK mora biti iznad politike i da nije 
stvar političara da procjenjuju da li je nešto dobro ili nije, jer bi u tom slučaju bilo vjerojatno 20 
različitih mišljenja, što je, a i nije dobro. Predložio je gdinu Miletiću da osobno upita gdina 
Ćosića  u kojem je kontekstu on to doživio i mislio. 
 
PREDRAG MILETIĆ je iznio da ga čudi da stvaralačka energija za Europsku prijestolnicu 
kulture može biti Gabriele D'Annunzio i to u Rijeci, gradu koji se diči time da je grad 
tolerancije i multikulturalnosti, a još se ponosi i antifašizmom. Stvarno ne zna da li je to 
moguće.  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je dodao kako ne zna što je gdin Ćosić 
razgovarao s novinarkom i koje dijelove razgovora je novinarka prenijela. Jedino zna što je 
službena programska osnova Europske prijestolnice kulture i u tom kontekstu postoji 
programski pravac koji se zove "Doba moći" kroz koji  se želi  progovoriti o svemu onome što 
se u Rijeci događalo kroz njezinu povijest u zadnjih 100 godina, u vrijeme dok je gradom 
upravljao Gabriele D'Annunzio.  
 
14. DAMIR POPOV je iznio kako građani Rijeke na kućnom pragu već nekoliko godina 
odvajaju reciklirani otpad i ostali korisni otpad, kao što je plastika, papir, staklo, metal i sl. 
Budući da je nedavno došlo do poskupljenja odvoza i zbrinjavanja otpada iz domaćinstava 
sa 33 na 70 kuna, zanima ga sljedeće:  
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1. Gdje se zbrinjava tako nastali korisni otpad (plastika, papir itd.) koji savjesni građani 
bez naknade i marljivo razdvajaju? 

2. Koje su to količine otpada na godišnjoj razini? 
3. Koja  je tržišna cijena tako selekcioniranog otpada na tržištu? 
4. Da li je u cijenu od 70 kuna ukalkulirana i dobit tako prodanog korisnog otpada na 

tržištu? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da će članu Vijeća odgovor 
dostaviti pisanim putem. Načelno zna da se sav reciklirani otpad prodaje dobavljačima koji 
su zainteresirani za otkup. Zna da se karton prodaje uglavnom u Belišće, a za ostale vrste 
otpada ne zna točno gdje. Postoji određeni prihod koji je relativno malen zbog toga što je 
otkupna cijena tih sekundarnih sirovina niska. Priča o tome kako se prodajom tog otpada 
moglo ostvariti veliku dobit ne stoji jer je Hrvatska malo tržište. 
Uvođenje selektivnog prikupljanja otpada je dugotrajan i skup proces jer podrazumijeva 
nabavku puno više opreme nego što je to prikupljanje otpada koji se ne selekcionira. Bit će 
potrebno neko vrijeme da se pronađe model, a i novci kojima bi se to moglo unaprijediti te 
kvantificirati i nagraditi one koji odvajaju veću količinu otpada. U svim europskim gradovima u 
prvih 5 do 7 godina uvođenja takvog načina prikupljanja otpada, trošak je bio znatno veći 
nego prihod, što se i tu očekuje ukoliko se žele slijediti europski trendovi. 
 
DAMIR POPOV je dodao da je svjestan problema selekcioniranja otpada te je zatražio pisani 
odgovor na postavljeno pitanje. 
 
15. SANDRA KRPAN je iznijela kako je raduje preseljenje Muzeja moderne i suvremene 
umjetnosti u prostor Rikarda Benčića te je interesira kada se može očekivati preseljenje 
Gradske knjižnice Rijeka u te objekte. Ujedno je napomenula da je, zahvaljujući 
zaposlenicima Gradske knjižnice Rijeka, ravnatelju i Odjelu gradske uprave za kulturu, puno  
učinjeno na podizanju standarda Gradske knjižnice Rijeka. Također je podsjetila da je 
nedavno otvoren novi ogranak Gradske knjižnice na Trsatu, da je Odjel beletristike preseljen 
u prostor Filodrammatice, da je proširen Odjel periodike, te da se Gradska knjižnica od 1966. 
godine nalazi u Palači Modello i da je vrijeme za preseljenje u novi prostor. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se nova lokacija Gradske 
knjižnice Rijeka nalazi u sklopu bivše Tvornice Rikard Benčić. Za rekonstrukciju odnosno 
izgradnju zgrade i uređenje knjižnice izdana je građevinska dozvola, a u završnoj fazi je 
izrada izvedbenog projekta, pa se očekuje da se do kraja godine raspiše natječaj za odabir 
izvođača. 
S obzirom da se radi o velikom projektu koji će biti financiran europskim sredstvima treba 
poštivati proceduru koja je propisana za te natječaje i praktično za svaki korak dobiti 
suglasnost SAFU, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata 
Europske unije, koja kontrolira trošenje i raspolaganje europskim sredstvima, pa će ta 
procedura potrajati nekoliko mjeseci. Očekuje da bi radovi mogli započeti krajem prvog ili 
početkom drugog kvartala iduće godine, a početak rada knjižnice na novoj lokaciji očekuje se  
u prvoj polovini 2020. godine. 
 
 
• UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da je prijedlog dnevnog 
reda dostavljen članovima Vijeća uz poziv za današnju sjednicu te da na prijedlog dnevnog 
reda nije podnesen prigovor. 

Predsjednik Vijeća zatim je izvijestio da je temeljem usmenih konzultacija sa dijelom 
članova Gradskog vijeća zamoljen da se točka 7. "Prijedlog odluke o razrješenju člana i 
imenovanju članice Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke" izostavi iz 
dnevnog reda današnje sjednice i uvrsti u dnevni red iduće sjednice Gradskog vijeća radi 
razmatranja same odluke od strane Odbora za kulturu. 
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Nakon što predsjednik Gradskog vijeća nije otvorio raspravu o predmetnom, član 

Gradskog vijeća Vojko Braut zatražio je riječ i iznio prigovor povrede Poslovnika Gradskog 
vijeća, a izostavljanju točke iz dnevnog reda u svom se očitovanju usprotivio i 
Gradonačelnik kao predlagatelj. 
 

Predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje prijedlog da se iz dnevnog reda 
sjednice izostavi točka 7.: "Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice 
Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke".  

Gradsko vijeće je prijedlog usvojilo VEĆINOM GLASOVA (19 za, 13 protiv). 
 

 Zatim je predsjednik Gradskog vijeća objavio da je Gradsko vijeće usvojilo 
sljedeći  

D N E V N I   R E D 
 

1. Izbori i imenovanja 
Prijedlog za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova stalnih odbora 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 

2. Izvješće o poslovanju KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, KD ČISTOĆA d.o.o. 
Rijeka,TD ENERGO d.o.o. Rijeka, KD KOZALA d.o.o. Rijeka, KD VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, TD RIJEKA PROMET d.d., TD POSLOVNI SUSTAVI 
d.o.o. i TD RIJEKA PLUS d.o.o. za 2016. godinu 

3. Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 2016. 
godinu 

4. Izvješće o poslovanju TD RIJEKA SPORT d.o.o. za 2016. godinu 
5. Izvješće o poslovanju Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. za 2016. godinu 
6. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi 

o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2017./2018. godinu 
7. Prijedlog zaključka o imenovanju mrtvozornika za područje grada Rijeke 
8. Izvješće o poslovanju Smart RI d.o.o. za 2016. godinu 
9. Izvješće o poslovanju CEKOM Brodogradnja d.o.o. za 2016. godinu 
10. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2017. 

godinu za mjesec srpanj 2017. godine 
 
Nakon što je objavio utvrđeni dnevni red sjednice, predsjednik Vijeća je 

obavijestio da će, sukladno ovlaštenju iz članka 126. Poslovnika Gradskog vijeća, 
izmijeniti redoslijed točaka utvrđenog dnevnog reda tako da će Gradsko vijeće točku 
6. "Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o 
djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2017./2018. godinu" 
razmatrati kao 2. točku utvrđenog dnevnog reda današnje sjednice. 

Rad na sjednici se odvijao po izmijenjenom redoslijedu točaka dnevnog reda 
kako je navedeno u nastavku. 
 
 
Napomena: nakon objave dnevnog reda od strane predsjednika Gradskog vijeća, na traženje 
predsjednice Kluba SDP-LABURISTI-SDSS Sandre Krpan, predsjednik Vijeća je odobrio 
stanku zbog održavanja sjednice tog Kluba.  
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TOČKA 1. 
Izbori i imenovanja 

Prijedlog za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova stalnih odbora 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 
Dodatno uvodno obrazloženje prijedloga podnio je Lucian Vukelić, predsjednik 

Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Oskar Skerbec ispred Kluba HSU-

IDS, Sandra Krpan ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, Tea Mičić Badurina ispred Kluba 
PGS, Ivona Milinović ispred Kluba HDZ, Andrej Briščik ispred Kluba Akcije mladih i Živog 
zida, Oskar Skerbec, Danko Švorinić, Duško Milovanović, Josip Kukuljan, Ivona Milinović, 
Sandra Krpan, Vojko Braut, Zvonimir Peranić i Andrej Briščik, Lucian Vukelić ispred Odbora 
za izbor, imenovanja i razrješenja, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno Sandra 
Krpan ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je donijelo sljedeće odluke: 

 
I. 

U Odbor za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke biraju se: 
za predsjednika  
Andrej Poropat 
za potpredsjednika 
Adrijano Rogić    
za članove 
Kristian Čarapić 
Marko Jovanović 
Edo Grubešić 
Milena Kraljević 
Marinko Koljanin.  
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO - 33 za) 
 

II. 
 U Odbor za promet Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se: 

za predsjednika   
Duško Milovanović 
za potpredsjednika 
Robert Urek 
za članove 
Svetozar Kovačević 
Višnja Jelenčić 
Robert Forempoher. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO – 33 za) 
 

III. 
U Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se: 
za predsjednika 
Andrej Briščik   
za potpredsjednika 
Mate Tomljanović 
za članove 
Danijel Imgrund 
Tamara Martinčić 
Sandra Paškvan. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO – 33 za) 
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 IV. 
U Odbor za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke 

biraju se: 
za predsjednika 
Aleksandar Bulog 

 za potpredsjednika 
 Sandro Vizler 
 za članove 
 Igor Buratović 
 Damir Jelić 

Esad Sivro. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO – 33 za) 
 

V. 
U Odbor za komunalno gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se: 
za predsjednika 
Veljko Balaban 

 za potpredsjednicu 
 Irena Vukosavljević 
 za članove 
 Armando Perkić 

Marijan Perica 
Jelena Zorić. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO- 33 za) 
 

VI. 
U Odbor za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se: 
za predsjednika 
Zvonimir Peranić 

 za potpredsjednika 
 Sanjin Matijević 
 za članove 
 Laura Marchig 
 Goran Sišak 

Jana Sertić. 
(Odluka je donesena VEĆINOM GLASOVA 20 za, 13 protiv) 
 

VII. 
U Odbor za sport i tehničku kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se: 
za predsjednicu 
Petra Karanikić 

 za potpredsjednika 
 Vladimir Mudrovčić 
 za članove 
 Aljoša Bratuša 

Daniel Volf 
 Josip Ukalović. 

(Odluka je donesena JEDNOGLASNO – 33 za) 
 

VIII.  
U Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se: 
za predsjednicu 
Ljiljana Cvjetović  

 za potpredsjednicu 
Angela Lovrić 
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za članove 
 Zdravko Ivanković 
 Irene Ujčić-Rob 
 Milodar Kujundžić 
 Goran Žigić 
 Mirjana Jukić. 

(Odluka je donesena JEDNOGLASNO – 33 za) 
 

IX. 
U Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje Gradskog vijeća Grada Rijeke 

biraju se: 
za predsjednika 
Danko Švorinić 

 za potpredsjednicu 
 Dajna Jogan 
 za članove 
 Nataša Košuta 

Astrid Massari 
Morana Jokić 
Božidarka-Matija Čerina 
Vedran Vivoda. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO – 33 za) 
 

X. 
U Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada 

Rijeke biraju se: 
za predsjednicu 
Tea Mičić Badurina 

 za potpredsjednika 
 Marinko Koljanin 
 za članove 
 Igor Sušić 
 Nadja Poropat 
 Dejan Miculinić. 

(Odluka je donesena JEDNOGLASNO – 33 za) 
 

XI. 
U Odbor za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se: 
za predsjednicu 
Ivona Milinović 

 za potpredsjednika 
 Jovica Radmanović 
 za članove 
 Boris Rejec 
 Suada Shahini 
 Čedomir Salević 
 Mile Opačić 

Josip Kukuljan. 
(Odluka je donesena VEĆINOM GLASOVA 20 za, 13 protiv) 
 

XII. 
U Odbor za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se: 
za predsjednika 
Josip Ostrogović 

 za potpredsjednika 
Koraljko Pasarić 
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 za članove 
 Zvonimir Gržeta 

Lucio Eškinja 
Danijela Bradamante. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO – 33 za) 
 

XIII. 
U Odbor za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se: 
za predsjednicu 
Sandra Krpan 

 za potpredsjednicu 
 Dragica Skorupan 
 za članice 
 Aleksandra Lovrić 
 Tanija Čaušević 
 Štefica Jagić. 

(Odluka je donesena JEDNOGLASNO – 33 za) 
 
Zatim je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO (33 za) donijelo sljedeće odluke: 

 
I.  

ODLUKU 
o razrješenju potpredsjednice i izboru potpredsjednika i razrješenju i izboru članova 

Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 
I. 

 Razrješuje se potpredsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog 
vijeća Grada Rijeke IVONA MILINOVIĆ. 

II. 
 Za potpredsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada 
Rijeke bira se IVO PEKIĆ. 

III. 
Razrješuju se članovi Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada 

Rijeke: 
PREDRAG MILETIĆ 
ANDREJ POROPAT. 

IV. 
Za članove Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Rijeke 
biraju se:  
VOJKO BRAUT  
ANA TROŠELJ. 

 
II.  

ODLUKU 
o razrješenju i izboru potpredsjednika i razrješenju i izboru članova 

Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 
I. 

 Razrješuje se potpredsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog 
vijeća Grada Rijeke DANKO ŠVORINIĆ. 

II. 
 Za potpredsjednika Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća 
Grada Rijeke bira se SANDI BASIĆ. 

III. 
Razrješuju se članovi Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća 

Grada Rijeke: 
HRVOJE BURIĆ  
ZVONIMIR PERANIĆ. 
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IV. 
 Za članove Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke 
biraju se: 

WALTER VOLK  
LJUBICA STOJANOVIĆ. 
 

 
TOČKA 2. 

Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o 
djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2017./2018. godinu 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za 

odgoj i školstvo Sanda Sušanj. 
 

U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Morana Jokić ispred Kluba HNS, 
Josip Ostrogović ispred Kluba HDZ i Danko Švorinić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

Danko Švorinić, koji je podnio amandman na Prijedlog programa javnih potreba, u 
raspravi je dodatno obrazložio amandman. 

Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel u raspravi se suglasio s podnesenim 
amandmanom Danka Švorinića. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da je 14 članova 

Gradskog vijeća u pisanom obliku podnijelo Prijedlog dodatnog zaključka kojim se zadužuje 
Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da za pedagošku godinu 2018./2019., u suradnji s 
Odborom za predškolski odgoj i obrazovanje Gradskog vijeća Grada Rijeke, predloži rješenje 
kojim bi se sudjelovanje roditelja u cijeni usluga dječjih vrtića izjednačilo bez obzira na to jesu 
li djeca upisana u Dječji vrtić Rijeka ili u dječje vrtiće drugih osnivača na području grada 
Rijeke. 

 
Nakon zaključene rasprave, a prije prelaska na glasovanje predsjednik Gradskog 

vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da je amandman s kojim se suglasio Gradonačelnik kao 
predlagatelj postao sastavni dio Prijedloga programa javnih potreba o kojem se glasuje. 
 

I. Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (32 za) donijelo Program javnih potreba u 
predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada 
Rijeke za pedagošku 2017./2018. godinu. 

 
II. Zatim je Gradsko vijeće također JEDNOGLASNO (32 za) donijelo sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da za pedagošku godinu 
2018./2019., u suradnji s Odborom za predškolski odgoj i obrazovanje Gradskog vijeća 
Grada Rijeke, predloži rješenje kojim bi se sudjelovanje roditelja u cijeni usluga dječjih 
vrtića izjednačilo bez obzira na to jesu li djeca upisana u Dječji vrtić Rijeka ili u dječje 
vrtiće drugih osnivača na području grada Rijeke. 
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TOČKA 3. 
Izvješće o poslovanju KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka,TD 
ENERGO d.o.o. Rijeka, KD KOZALA d.o.o. Rijeka, KD VODOVOD I KANALIZACIJA 

d.o.o. Rijeka, TD RIJEKA PROMET d.d., TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. i TD RIJEKA 
PLUS d.o.o. za 2016. godinu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je uvodno izvijestio da je pod ovom 

točkom dnevnog reda dostavljen Prijedlog zaključka kojim se traži da se ovo Izvješće vrati 
predlagatelju radi dostave zasebnih izvješća o poslovanju svakog pojedinog društva. 

 
Za povredu Poslovnika javio se član Vijeća Vojko Braut. 
 
Za riječ se javio i Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel kao predlagatelj te je izvijestio 

Vijeće da povlači materijal pod ovom točkom dnevnog reda, kao i sva ostala izvješća o 
poslovanju podnesena pod idućim točkama dnevnog reda. 

 
Predsjednik Vijeća je utvrdio da je pod ovom točkom dnevnog reda PREDLAGATELJ 

POVUKAO PRIJEDLOG. 
 

TOČKA 4. 
Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o.  

za 2016. godinu 
 
Predsjednik Vijeća je utvrdio da je pod ovom točkom dnevnog reda PREDLAGATELJ 

POVUKAO PRIJEDLOG. 
 

TOČKA 5. 
Izvješće o poslovanju TD RIJEKA SPORT d.o.o. za 2016. godinu 

 
Predsjednik Vijeća je utvrdio da je pod ovom točkom dnevnog reda PREDLAGATELJ 

POVUKAO PRIJEDLOG. 
 

TOČKA 6. 
Izvješće o poslovanju Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.  

za 2016. godinu 
 

Predsjednik Vijeća je utvrdio da je pod ovom točkom dnevnog reda PREDLAGATELJ 
POVUKAO PRIJEDLOG. 

TOČKA 7. 
Prijedlog zaključka o imenovanju mrtvozornika  

za područje grada Rijeke 
 

Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (32 za) donijelo sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. Predlaže se da Županijska skupština Primorsko-goranske županije imenuje:  
-  prof. dr. sc. Dražena Cuculića, dr. med., 
-  Alena Malaševića, dr.med, 
-  Dejana Ivoševića, dr.med, 
-  doc.dr.sc. Sanju Štifter,dr. med.,  
-  doc.dr.sc. Valtera Stembergu,dr.med.,  
-  Danijela Marčinka, dr. med.,  
-  Božidara Kandžiju, dr. med.  

za mrtvozornike za područje grada Rijeke.  
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2. Ovim zaključkom stavlja se van snage zaključak Gradskog vijeća Grada 
Rijeke KLASA:021-05/15-01/52,URBROJ:2170-01-16-00-15-2 od 14. svibnja 2015.  

3. Ovaj zaključak prosljeđuje se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske 
županije.  

 
TOČKA 8. 

Izvješće o poslovanju Smart RI d.o.o. za 2016. godinu 
 
Predsjednik Vijeća je utvrdio da je pod ovom točkom dnevnog reda PREDLAGATELJ 

POVUKAO PRIJEDLOG. 
 

TOČKA 9.  
Izvješće o poslovanju CEKOM Brodogradnja d.o.o. za 2016. godinu 

 
Predsjednik Vijeća je utvrdio da je pod ovom točkom dnevnog reda PREDLAGATELJ 

POVUKAO PRIJEDLOG. 
 

TOČKA 10. 
Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke  

za 2017. godinu za mjesec srpanj 2017. godine 
 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Marinko Koljanin i Ivona Milinović. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (32 za) donijelo sljedeći 
 

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke 
za 2017. godinu za mjesec srpanj 2017. godine. 
 
  

Sjednicu je napustio prije završetka član Gradskog vijeća Andrej Briščik. 
  

Sjednica je zaključena u 15,45 sati.  
 

 
 

   Tajnica               Predsjednik 
Gradskog vijeća             Gradskog vijeća 

Mirna Pavlović - Vodinelić, v.r.      Tihomir Čordašev, v.r. 


	1. JOSIP KUKULJAN je iznio kako raspolaže informacijom da će KD Kozala, od svih građana koji su zakupili grobno mjesto prije 1998. godine, ponovo zatražiti da uplate novu naknadu koja će iznositi nekoliko tisuća kuna, ovisno o veličini i smještaju gro...
	Smatra da je tim postupkom učinjena diskriminacija prema jednom dijelu korisnika, pa je upitao Gradonačelnika kada će se zaustaviti takva nepravedna i loša praksa KD Kozala?
	Ujedno je napomenuo da se u ostalim gradovima npr. Splitu, Zagrebu, Osijeku, Bakru nikada nije naknadno naplaćivala naknada za grobno mjesto kao što se to čini u Gradu Rijeci.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako će članu Vijeća dostaviti pisani odgovor na postavljeno pitanje.
	2. IVONA MILINOVIĆ je iznijela kako je u pisanom odgovoru na pitanje člana Vijeća gdina Josipa Ostrogovića Gradonačelnik naveo da je u očitovanju direktora KANALA RI d.o.o. gdina Jerčinovića navedeno da je v.d. glavnog urednika Ernest Marinković već u...
	Zanima je koji su to komercijalni efekti navodnih programskih promjena obzirom da prema informacijama kojima raspolaže plaće zaposlenicima KANALA RI d.o.o. kasne i po više od mjesec dana. Upitala je da li su i koliko su kasnile plaće u posljednjih šes...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se njegov odgovor sastoji od onoga što je na pitanje člana Vijeća Josipa Ostrogovića pripremio direktor KANALA RI d.o.o. pa će njemu prenijeti i ova dopunska pitanja.
	IVONA MILINOVIĆ je izrazila nezadovoljstvo dobivenim odgovorom te je zatražila pisani odgovor.
	3. VOJKO BRAUT je upitao u kojoj je fazi prikupljanje podataka o nekretninama građana vezano uz porez na promet nekretnina te hoće li Grad, s obzirom na odluku Vlade kojom se odustaje i odgađa donošenje tog zakona, poduzimati kakve daljnje mjere u tom...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je uvođenje poreza na nekretnine odgovoran posao i nema namjeru procjenjivati politički značaj te odluke, ali je podsjetio da je taj porez uveden zadnjim izmjenama Zakona koje su stupile na snagu  ...
	Međutim, negdje pred ljeto, predsjednik Vlade je u intervjuu za TV rekao da će se obustaviti daljnje aktivnosti oko donošenja Zakona, iako je Grad već poduzeo čitav niz aktivnosti, poslao je upitnike prema korisnicima i vlasnicima poslovnih prostora, ...
	4. ČEDOMIR SALEVIĆ je iznio kako je ova sjednica Gradskog vijeća započela u 12 sati, pa je upitao Gradonačelnika da li on može utjecati na to da sjednice počnu u neko normalno radno vrijeme, kako bi se završile unutar predviđenog radnog vremena, kako ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako on na to pitanje ne može odgovoriti s obzirom da je sazivanje sjednice Gradskog vijeća u nadležnosti predsjednika Gradskog vijeća i eventualnog dogovora klubova članova Gradskog vijeća. Međutim, mo...
	5. TAMARA MARTINČIĆ je iznijela kako je već nekoliko puta na Gradskom vijeću postavljano pitanje rotora na Martinkovcu, pa je interesira u kojoj je fazi taj projekt?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako su Hrvatske ceste raspisale natječaj za odabir izvođača za izgradnju rotora na Martinkovcu. Radovi će se i financirati sredstvima Hrvatskih cesta, iako je bilo pokušaja da se to prebaci na obvezu G...
	6. JOSIP OSTROGOVIĆ je iznio kako je prije nekoliko dana objavljeno u Novom listu da se buvljak s Preluka od 1. listopada o.g. seli nedjeljom na lokaciju kod Hotela Kontinental. Ovom odlukom gradske uprave djelomično će se uslišati dugogodišnje molbe ...
	Međutim, ne zna kako će nova lokacija utjecati da slika grada bude ljepša, ako je na sadašnjoj lokaciji ruglo te je zaključio da je prostor koji je određen za buvljak totalno neprimjeren jer će ionako osiromašenu Rijeku učiniti još bjednijom u očima p...
	Upitao je Gradonačelnika kada će se preseliti buvljak sa tržnice Brajda koji se nalazi u centru grada čiji se problem rješava već godinama i koje su još lokacije za buvljak razmatrane?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je teško zadovoljiti interese svih. Činjenica je da većina europskih gradova ima buvljake koji se organiziraju na gradskim ulicama i trgovima jednom tjedno, pa je i ovo pokušaj da se vidi kako će t...
	Napomenuo je kako to nije trajno rješenje već se takvim rješenjem pokušavaju uvažiti zahtjevi velikog broja ljudi kojima je upravo takva vrsta prodaje jedan od načina prikupljanja dijela svojih prihoda.
	Na tržnici Brajda, nakon zajedničkih akcija gradskog Komunalnog redarstva i Policije u principu više nema buvljaka, s tim da ne isključuje mogućnost da se povremeno netko tamo ipak pojavi, ali vjeruje da će se s novom lokacijom i to izbjeći.
	Dodao je kako ne želi komentirati mišljenje gdina Ostrogovića o Rijeci kao  siromašnom i bijednom gradu jer očito da 40% turista koliko ih ima više ove godine u Gradu Rijeci ne dijeli njegovo mišljenje, kao što to mišljenje ne dijele ni brojni članci ...
	JOSIP OSTROGOVIĆ je ponovno upitao Gradonačelnika, obzirom da mu na to pitanje nije odgovorio, koje su još lokacije za buvljak razmatrane, jer je po njemu ova lokacija totalno neprimjerena. Osobno misli da bi se taj buvljak možda mogao napraviti ili u...
	Što se tiče turističkih pokazatelja, po njemu je Grad Rijeka prošle godine bio na razini Dobrinja, pa bi Gradonačelnikovo povećanje od 40% prevedeno u brojkama bilo da su ranije bila 3 turista, a sada ih je došlo 4.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je dodao da će konačni sud o tome zasigurno dati građani.
	7. LJILJANA CVJETOVIĆ je iznijela kako dobiva mnogo upita građana, pretežito umirovljenika, kojima je povećanje cijene KD Čistoća od 108% veliki udarac na njihove mirovine.
	U 2016. godini je odvoz po litri otpada u Rijeci bio 66% skuplji od Pule i 32% skuplji od Splita. Misli da je trenutna cijena previsoka te je upitala Gradonačelnika da li bi Grad trebao biti socijalno osjetljiviji prema umirovljenicima jer će se na ov...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako je ovo pitanje očekivao u kontekstu rasprave o radu KD Čistoća, pa je za tu točku pripremio neke slajdove koje može pokazati i sada.
	Ponovio je da je Odluka o povećanju cijene vezana isključivo uz dodatni trošak koji KD Čistoća ima, a koji se odnosi na trošak obrade otpada odnosno predaje otpada Centru za gospodarenje otpadom Marišćina. Najveći dio troška u strukturi dosadašnje cij...
	Nakon početka rada Marišćine na kojem se otpad zbrinjava na jedan od načina koji je propisala Europska unija svojim direktivama, znatno su porasli troškovi obrade otpada koji sada iznose gotovo 30%. Znači, svi su troškovi ostali jednaki kao i prije, s...
	Uspoređujući Rijeku s Ljubljanom, koja ima isti način zbrinjavanja otpada, iznio je da u Rijeci nova cijena iznosi 0,58 kn po litri, a u Ljubljani 1,2 kune po litri.
	Napomenuo je da se korisnicima Socijalnog programa, koji je znatno veći od državnog standarda, neće ništa mijenjati jer će za njih i dalje Grad snositi troškove zbrinjavanja otpada.
	8. MARINKO KOLJANIN je iznio kako ga, više od povećanja cijene zbrinjavanja otpada, zabrinjava podatak da je samo 2,99 kn namijenjeno za odvajanje smeća uključeno u ukupnu cijenu odvoza smeća.
	Ujedno ga interesira kako Rijeka stoji s odvajanjem smeća u 2017. godini te kada će se postaviti kontejneri za odvajanje smeća koji su već bili postavljeni u njegovom susjedstvu, ali su nestali nakon 6 mjeseci.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je u Izvješću o radu KD Čistoća naveden dio podataka o investicijama KD Čistoća u kontekstu selektivnog prikupljanja otpada. U tu svrhu je nabavljeno oko 5-6 tisuća kontejnera za selektivno prikupl...
	Čudi ga da su kontejneri nestali iz ulice gdina Koljanina pa mora provjeriti zašto. Smatra da su možda izmješteni na neku drugu lokaciju jer se netko požalio, ali je siguran da nisu uklonjeni bez nekog ozbiljnog razloga.
	Nastavno je iznio kako se provodi čitav niz programa mjera edukacije građana i djece po školama kako bi se povećao udio prikupljenog odnosno selektiranog otpada koji sada iznosi oko 20%, a cilj je dići ga na puno veći postotak što će podrazumijevati i...
	Naglasio je da će se primjenom novog Pravilnika postepeno uvoditi promjene, na način da će oni koji više selektiraju otpad biti nagrađeni manjom cijenom zbrinjavanja otpada koji se odvozi na CZGO Marišćina.
	9. MATE TOMLJANOVIĆ je iznio kako se Molo longo, šetnica koja je prije 10 godina zamišljena kao jedna divna gradska šetnica, i danas koristi kao takva. Međutim, u projektu koji je bio zamišljen nedostaje još puno sadržaja pa ga interesira zašto se sta...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je poznato da riječkim lukobranom ili tzv. Molo longom ne upravlja Grad Rijeka već  Lučka uprava s kojom je Grad postigao dogovor oko potrebe uređenja lukobrana i nekih drugih dijelova šetnice uz m...
	Na žalost, u zadnjih godinu dana u tom kontekstu se nije ništa dogodilo, pa se nada da će se izborom novog ravnatelja Lučke uprave taj projekt dalje nastaviti razvijati.
	10. KORALJKO PASARIĆ iznio kako je duga tradicija od snimanja prvog filma u Hrvatskoj, koji je snimljen upravo u Rijeci, za što se malo zna čak i u Rijeci. Ove godine se u Rijeci snimaju brojni filmovi i serije što ima višestruki pozitivni efekt.
	Zatražio je usporedbu o broju snimljenih filmova i serija u Gradu Rijeci sa stanjem u 2016. godini, a posebno ga interesira koliki je angažman riječkih filmskih snaga u tim projektima. Ujedno ga zanima koliki je broj dozvola i koliko je naplaćenih tak...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da će detaljnije podatke dostaviti članu Vijeća u pisanom obliku. Nadalje je iznio da je činjenica da Rijeka postaje sve zanimljivija lokacija za snimanje filmova, u što su se mnogi mogli i uvjeriti na ...
	Kvarnerska filmska komisija je već sudjelovala u aktivnostima vezano za snimanje dva filma u Rijeci i isto tako pri nalaženju statista iz riječkog područja za neke filmove koji su se snimali u drugim područjima Hrvatske, što se pokazalo više nego uspj...
	Filmska komisija je otvorila i svoje web stranice na kojima se nalazi popis sa oko 100-tinjak potencijalnih lokacija za snimanje i ostalih usluga koje se nude. Vjeruje da će se i u narednom razdoblju nastaviti entuzijazam onih koji rade u komisiji i k...
	11. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio da ogranak Gradske knjižnice na Zametu ima popriličan problem da se temperature unutar tog objekta u ljetnim mjesecima dižu preko 30 stupnjeva Celzijevih, što jednostavno onemogućava duže korištenje tog ogranka Gra...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je obećao razmotriti problem i pronaći adekvatno rješenje, ili jačom klimatizacijom ili boljom izolacijom ili i jednim i drugim.
	12. ZVONIMIR PERANIĆ je u svezi dobivene titule Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture, za koju vjeruje da je svi podržavaju i na koju su svi izuzetno ponosni, iznio kako je jedan od najvažnijih subjekata koji su radili na pripremi ovog proje...
	Zanima ga na koji način je operacionalizirana mreža sponzorskih partnerstava sa predstavnicima oglašivačkog grozda, kako su uspostavljeni oglašivački sustavi kao umjetničke platforme te tko je sačinjavao taj oglašivački grozd?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se radi o aktivnostima koje je provodila tvrtka Rijeka 2020 d.o.o., a jednim dijelom i Odjel za kulturu, pa će odgovor dostaviti članu Vijeća pisanim putem.
	ZVONIMIR PERANIĆ je nadalje dodao kako je lokalnoj zajednici i umjetnicima upućen poziv na predstavljanje jednog od projekata EPK-a, te je iznio kako se tu radi o poslovima u vrijednosti od oko 19.000,00 kn. Podsjetio je da je većina subjekata u kultu...
	13. PREDRAG MILETIĆ je iznio kako je u uglednom svjetskom časopisu National Geografic,  direktor sektora za komunikacije i marketing TD RIJEKA 2020 d.o.o. Vuk Ćosić dao jedan manji intervju u kojem je izjavio da je u vrijeme slobodne države Rijeka, u ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je pročitao taj tekst i smatra da se radi o slobodnom razgovoru gdina Ćosića s novinarkom. Iznio je kako se on ne miješa u umjetničke doživljaje pojedinaca jer smatra da projekt EPK mora biti iznad...
	PREDRAG MILETIĆ je iznio da ga čudi da stvaralačka energija za Europsku prijestolnicu kulture može biti Gabriele D'Annunzio i to u Rijeci, gradu koji se diči time da je grad tolerancije i multikulturalnosti, a još se ponosi i antifašizmom. Stvarno ne ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je dodao kako ne zna što je gdin Ćosić razgovarao s novinarkom i koje dijelove razgovora je novinarka prenijela. Jedino zna što je službena programska osnova Europske prijestolnice kulture i u tom kontekstu postoji ...
	14. DAMIR POPOV je iznio kako građani Rijeke na kućnom pragu već nekoliko godina odvajaju reciklirani otpad i ostali korisni otpad, kao što je plastika, papir, staklo, metal i sl. Budući da je nedavno došlo do poskupljenja odvoza i zbrinjavanja otpada...
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