
Z A P I S N I K 
6. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke 
održane 20. i 21. prosinca 2017. godine 

 
Sjednicu je u 9,10 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev.  
 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno 36 članova Gradskog 

vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Naknadno je pristupio jedan 
član Gradskog vijeća tako da je sjednici bilo nazočno ukupno 37 članova Gradskog vijeća. 

 
Sjednici su bili nazočni članovi Gradskog vijeća: Veljko Balaban, Vojko Braut, 

Andrej Briščik, Juraj Bukša, dr.sc. Aleksandar Bulog, Hrvoje Burić, Filipa Capan, Ljiljana 
Cvjetović, Tihomir Čordašev, Morana Jokić, Mirjana Jukić, dr.sc. Petra Karanikić, Marinko 
Koljanin, Sandra Krpan, Josip Kukuljan, Petra Mandić, Tamara Martinčić, dr.sc. Ivan 
Mencer, Tea Mičić Badurina, Predrag Miletić, Ivona Milinović, Duško Milovanović, Mile 
Opačić, Tea 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 Ana Trošelj. 

 
Na zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća održane 28. studenoga nije bilo primjedbi. 
 
• UVODNE OBAVIJESTI 

 
Sukladno odredbi članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća predsjednik Gradskog 

vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio Vijeće o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća i 
početku mandata zamjenika člana Gradskog vijeća te naveo da je član Gradskog vijeća 
Lucian Vukelić dostavio dana 7. prosinca 2017. godine obavijest da je prihvatio imenovanje 
za vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje. Kako je ta 
dužnost nespojiva s dužnosti člana Gradskog vijeća Grada Rijeke, Lucianu Vukeliću mandat 
u Gradskom vijeću Grada Rijeke miruje. 

Lucian Vukelić izabran je za člana Gradskog vijeća Grada Rijeke s kandidacijske liste 
političke stranke HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ. 

Na temelju članka 81. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima, politička stranka  
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ odredila je Ivana MENCERA za 
zamjenika člana Gradskog vijeća Luciana Vukelića kojem mandat miruje. 

Ivan Mencer neizabrani je kandidat pod rednim brojem 9. kandidacijske liste političke 
stranke HDZ. 

S obzirom na navedeno, predsjednik Vijeća je izvijestio Vijeće da su ispunjeni uvjeti 
za početak obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća Ivana MENCERA.  

Nakon što je Gradsko vijeće primilo na znanje obavijest, predsjednik Gradskog vijeća 
je pročitao tekst svečane prisege, a član Gradskog vijeća Ivan MENCER dao je pred Vijećem 
prisegu i tekst svečane prisege potpisao. 
 

Predsjednik Vijeća zatim je obavijestio Gradsko vijeće: 
• da su članovima Vijeća, sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni 

odgovori na pitanja članova Gradskog vijeća Marinka Koljanina, mr.sc. Zvonimira 
Peranića i Ivone Milinović postavljena na aktualnom satu 5. sjednice Gradskog 
vijeća, 

• da je osnovan novi Klub članova Vijeća u Gradskom vijeću – Klub vijećnika Liste za 
Rijeku (RI), Mosta nezavisnih lista (MOST) i nezavisnog vijećnika Josipa Kukuljana 
(Nezavisni). Predsjednik Kluba je Danko Švorinić, zamjenica predsjednika je Petra 
Mandić, a članovi Predrag Miletić, Zvonimir Peranić i Josip Kukuljan, 

• da je član Gradskog vijeća Hrvoje Burić dostavio obavijest da u Gradskom vijeću 
predstavlja novoosnovanu političku stranku NEZAVISNA LISTA BURA (skraćeni 
naziv BURA). 
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• 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 za točku 1. predloženog dnevnog reda 
IZBORI I IMENOVANJA dostavljen jedan materijal: "Prijedlog odluke o imenovanju 
predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Grada Rijeke". 

 
Predsjednik Vijeća je zatim podsjetio da su naknadno, sukladno odredbi članka 125. 

stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća, članovima Vijeća dostavljeni prijedlozi za DOPUNU 
DNEVNOG REDA SJEDNICE SLJEDEĆIM TOČKAMA:  
• Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za 2016. godinu, 
• Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova 

održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke, 
• Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD 

Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih 
voda na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje „GRAD“ podsustav 
„BRAJDICA“ – objekt  

• Prijedlog tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci. 
 Uz prijedloge za dopunu dnevnog reda dostavljeni su i materijali za predložene točke 
dnevnog reda. 
 Kako je u međuvremenu dostavljena obavijest da je Gradonačelnik kao predlagatelj 
povukao Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD 
Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda 
na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje „GRAD“ podsustav „BRAJDICA“ – 
objekt, predsjednik Vijeća je izvijestio da o uvrštenju te točke po prijedlogu za dopunu 
dnevnog reda Vijeće neće glasovati. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća stavio je na glasovanje prijedloge za dopunu 
dnevnog reda sjednice kako slijedi: 

 
1. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: "Izvješće o radu 

Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za 2016. godinu", koju bi Vijeće 
razmatralo kao 27. točku dnevnog reda. 

Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO 
(36 za). 

 
2. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: "Prijedlog odluke o 

izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih 
površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke", koju bi Vijeće razmatralo kao 
28. točku dnevnog reda. 

Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO 
(36 za). 

 
3. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: "Prijedlog tržnog reda 

na tržnicama na malo u gradu Rijeci", koju bi Vijeće razmatralo kao posljednju, 29. 
točku dnevnog reda. 

Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO 
(36 za). 
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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 odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za javna priznanja 
Grada Rijeke  

2. Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. 
godinu 

3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu 
4. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu 
5. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2018. godinu 
6. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2018. 

godinu 
7. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. 

godinu 
8. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 
9. Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih 

odbora u 2018. godini 
10. Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu 
11. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke 
za 2018. godinu 

12. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice 
češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2018. godini 

13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke 
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 
15. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i 

projekcija za 2018. i 2019. godinu 
16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. 

godinu 
17. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2017. 

godinu 
18. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. godinu 
19. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 

2017. godinu 
20. Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Izmjene i dopune Detaljnog 

plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu 
Grada Rijeke za 2017. godinu 

21. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. 
godinu 

22. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu 

23. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. 
godini 

24. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2017. godini 

25. a) Informacija o projektu "Žičara na Učku" i namjeri povećanja temeljnog kapitala 
trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.  
b) Prijedlog odluke o stjecanju novog poslovnog udjela u trgovačkom društvu 
Žičara Učka d.o.o. u postupku povećanja temeljnog kapitala 

26. Prijedlog statutarne odluke o promjeni naziva Mjesnog odbora Školjić 
27. Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za 2016. 

godinu 
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28. Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih 
poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 

29. Prijedlog tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci. 
 

TOČKA 1.  
Izbori i imenovanja 

Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova  
Odbora za javna priznanja Grada Rijeke 

 
Dodatno uvodno obrazloženje prijedloga podnio je član Odbora za izbor, imenovanja 

i razrješenja Walter Volk. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (36 za) donijelo sljedeću 

 
O  D  L  U  K  U 

o imenovanju predsjednika i članova Odbora 
za javna priznanja Grada Rijeke 

 
I. 

 U Odbor za javna priznanja Grada Rijeke imenuju se: 
- Tihomir Čordašev, za predsjednika, 
- Sandra Krpan, za članicu, 
- Mirjana Jukić, za članicu, 
- Predrag Miletić, za člana, 
- Tea Mičić Badurina, za članicu, 
- Oskar Skerbec, za člana, 
- Akademik Daniel Rukavina, professor emeritus, za člana, 
- Zoran Roje, za člana, 
- Mladen Urem, za člana. 

II. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

TOČKA 2. 
Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i 

projekcija za 2019. i 2020. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, da su amandmane 
podnijeli Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel kao predlagatelj, Klub članova Gradskog 
vijeća HNS-a (2 amandmana), članovi Gradskog vijeća (Milinović, Rončević, Ostrogović – 1 
amandman), članovi Gradskog vijeća (Rončević, Milinović, Ostrogović, Popov – 1 
amandman), članovi Gradskog vijeća (Čordašev, Balaban, Briščik, Koljanin, Miletić, Švorinić, 
Peranić, Mandić – 2 amandmana) i Klub Akcije mladih i Živog zida (2 amandmana), dok je 
amandman Kluba PGS u međuvremenu povučen. Amandmani su dostavljeni članovima 
Vijeća i Gradonačelniku kao predlagatelju. Amandmani koje je podnio Gradonačelnik kao 
predlagatelj postali su sastavni dio prijedloga Prijedloga proračuna Grada Rijeke za 2018. 
godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Andrej Briščik ispred Kluba Akcije mladih i 

Živog zida, Juraj Bukša ispred Kluba HNS, Tamara Martinčić ispred Kluba SDP-LABURISTI-
SDSS, Ana Trošelj ispred Kluba PGS, mr.sc. Kristjan Staničić ispred Kluba HDZ, Oskar 
Skerbec ispred Kluba HSU-IDS, Danko Švorinić ispred Kluba RI-MOST-NEZAVISNI, 
Marinko Koljanin, Duško Milovanović, Danko Švorinić, Andrej Poropat, Petra Mandić, Andrej 
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Briščik, Tihomir Čordašev, Veljko Balaban, Vojko Braut, Ana Trošelj, Vedran Sabljak, mr.sc. 
Zvonimir Peranić, Morana Jokić, Sandra Krpan, Ivona Milinović, dr.sc. Aleksandar Bulog, 
dr.sc. Petra Karanikić, Čedomir Salević, Mate Tomljanović, Josip Kukuljan i Ivona Milinović, 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno Andrej Briščik ispred Kluba Akcije mladih i 
Živog zida. 

 
Napomena: Za vrijeme rasprave pod ovom točkom dnevnog reda održane su dvije 

stanke na traženje Kluba RI-MOST-NEZAVISNI i jedna stanka na traženje Kluba HNS-a 
zbog održavanja sjednica tih klubova, jedna stanka zbog održavanja sjednice predsjednika 
svih klubova u Gradskom vijeću te jedna stanka zbog konzultacija predsjednika Gradskog 
vijeća s Gradonačelnikom. 

 
Vedran Sabljak se u raspravi osvrnuo na podnesene amandman grupe članova 

Gradskog vijeća "Srednjeg bloka" te je predložio kompromisno rješenje da se dodatno proširi 
krug djece kojoj će se pomoći pri nabavci udžbenika na način da se ostvarenje prava na 
pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike osnovnih škola riješi preko gradskog cenzusa 
na način da se gradski cenzus povisi u iznosu od 50% u odnosu na onaj koji sada stoji u 
članku 9. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke. 

Nadalje je predložio da se izvidi koje bi bile mogućnosti da se, u godini u kojoj se 
objavljuje Javni poziv za uvrštavanje udžbenika u Katalog, odnosno kojom započinje 
četverogodišnji ciklus primjene novih udžbenika, iznađu dodatna sredstva u iznosu od cca 
1,5 milijuna kuna iznad ovih sredstava koja su predložena u navedenom amandmanu čime 
bi se osigurali udžbenici za barem četiri generacije učenika i opravdala ekonomska i 
ekološka komponenta nabavke udžbenika jer ovaj trenutačni prijedlog na žalost ne pokriva 
te komponente već samo komponentu profita izdavača. 

Vezano na prijedlog koji se tiče nagrađivanja učenika koji sudjeluju na natjecanjima 
predložio je da Gradsko vijeće donese zaključak koji bi se odnosio na poticanje učenika na 
izvrsnost i nagrađivanje njihove darovitosti u okviru dodjele stipendija darovitim učenicima III 
i IV razreda srednjih škola i studentima. Točnije, Grad Rijeka dijeli 100 takvih stipendija, a 
zaključkom Gradskog vijeća taj bi se broj stipendija povećao na 120. 

 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel se kao predlagatelj u raspravi očitovao o 

podnesenim amandmanima te izvijestio:  
- da je suglasan odnosno prihvaća amandmane koje je podnio Klub članova 

Gradskog vijeća HNS-a; 
- da mu je amandman članova Gradskog vijeća HDZ-a koji se odnosi na 

izgradnju/dogradnju spomenika na Mostu hrvatskih branitelja prihvatljiv na način da se kroz 
postojeću stavku sredstava predviđenih u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 
održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, a u okviru koje su predviđena i 
sredstva za održavanje spomenika, na IV razini Proračuna planira 200.000 kuna za uređenje 
tog spomenika na Mostu branitelja. Dakle, ta pozicija koja je za sada na IV razini iznosila 
98.000 kuna mijenja se i iznosit će 298.000. Naravno, to podrazumijeva i želju Udruge s 
kojom je Grad već puno puta komunicirao po tom pitanju da se spomenik uredi na način da 
na njemu budu ispisana imena poginulih branitelja. U okviru realizacije navedenog on 
osobno smatra da je tamo mjesto za branitelje s područja Grada Rijeke odnosno bivše 
Općine Rijeka, dakle Riječkog prstena, iako postoji nekakva inicijativa da to bude centralni 
županijski objekt. Nema ništa protiv, ali ako je to centralni županijski objekt onda bi netko 
trebao sudjelovati u pokriću troškova Grada Rijeke koji je investirao 12 milijuna kuna u 
izgradnju Mosta hrvatskih branitelja kao spomenika hrvatskim braniteljima iz Grada Rijeke 
odnosno bivše Općina Rijeka. 

U svakom slučaju, tih 200.000 kuna planiralo bi se na IV. razini Proračuna, a on 
preuzima obvezu da se, ukoliko postoji točna informacija da će Ministarstvo branitelja 
osigurati razliku u financiranju u tijeku 2018. godine, ta obaveza i izvrši; 

- što se tiče amandmana vezano za uređenje Kliničkog bolničkog centra naglasio je 
da Klinički bolnički centar nije gradska ustanova i da Grad Rijeka nije osnivač Kliničkog 
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bolničkog centra, a da je unatoč tome bezbroj puta pomagao Klinički bolnički centar u koji je 
do sada samo u opremu investirano više od 10 milijuna kuna.  

Unatoč tome, svjestan potrebe da se neki dijelovi Kliničkog bolničkog centra obnove, 
podnio je vlastiti amandman kojim se uvodi pozicija unutar Odjela gradske uprave za 
zdravstvo i socijalnu skrb na kojoj se osigurava 500.000 kuna, dok će se, kao što je 
navedeno i u tekstualnom dijelu obrazloženja amandmana, dodatni iznos od 1.500.000 kuna 
osigurati kroz donacije trgovačkih društva u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu Grada 
Rijeke tako da time smatra da je ispunjena želja predlagatelja da se osigura 2 milijuna kuna 
za nabavku opreme za KBC; 

- što se tiče opreme planirane za osnovnu školu Gornja Vežica vezano za djecu s 
poremećajem u ponašanju, to će biti realizirano kroz raspodjelu decentraliziranih sredstava. 
Provedbeni dokument u tom smislu nije do sada mogao biti pripremljen jer Grad još uvijek 
nije dobio odluku Vlade iz koje bi bilo vidljivo koliko će sredstva biti dobiveno za 
decentralizirane funkcije, ali kroz taj iznos će sigurno biti osigurano 50.000 kuna za nabavku 
te opreme; 

- što se tiče nužnog smještaja smatra da su sredstva koja su za sada osigurana u 
Proračunu dovoljna da se taj nužni smještaj uredi na adekvatan način. Problem je u 
upravljanju tim prostorima jer na žalost sve ono što je Grad do sada poduzimao nije bilo 
dobro, odnosno nije pokazalo nekakve pomake. Pokušava se već duži niz godina naći 
udrugu koja bi preuzela brigu i na adekvatan način vodila računa o korisnicima, ne samo u 
smislu održavanja reda, nego i nekakve socijalizacije i svega što je korisnicima potrebno. Na 
žalost, za sada bez nekih uspjeha; 

- što se tiče amandmana oko školskih udžbenika, stoji na stanovištu da u ovim 
okolnostima kada se ne mogu osigurati novci da svi učenici dobiju besplatno knjige, iako bi 
to prije svega trebala biti obaveza države u kontekstu činjenice da je osnovno školstvo 
besplatno, smatra da je puno poštenije da se taj segment pokriva vodeći računa o 
socijalnom statusu u obitelji. Naravno da bi svakome dobro došlo da dobije nešto novaca za 
nabavku knjiga, ali kada je to nemoguće iz puno razloga, ne vidi razloga da se to osigurava i 
onima kojima to zasigurno nije potrebno te je izvijestio da je u tom kontekstu podnio 
amandman koji je dostavljen članovima Vijeća i u pisanoj formi, a kojim je predviđeno da se 
ne ide na davanje poklon bona svim učenicima nego da se to realizira kroz Socijalni 
program, na način da se povećaju ukupna sredstva na aktivnosti Pomoći za kupnju školskih 
udžbenika na način da se postojeći uvjeti prihoda za korištenje te mjere iz članka 47. Odluke 
o socijalnoj skrbi povećaju za 75%. Na taj način će se bitno povećati obuhvat ljudi koji će 
moći koristiti ovu mjeru, a pozicija koja je u Proračunu bila predviđena po ovom socijalnom 
kriteriju se povećava za 1.200.000 kuna na ukupno 2.000.000 kuna; 

- da je podnio još jedan amandman kojim je pokušao naći nekakav kompromis u 
okvirima mogućeg i kojim je uvažio prijedlog da se vrate nagrade učenicima i mentorima, s 
time što ne dijeli mišljenje da učenici trebaju dobivati novčanu nagradu, jer ona u toj dobi nije 
i ne smije biti stimulirajuća, tako da ostaje pri stavu da učenici trebaju kao nagradu dobivati 
knjigu, a mentori bi bili nagrađeni novčanim nagradama za što se u Odjelu za školstvo 
osigurava dodatnih 100.000 kuna, dok je u tekstu amandmana taksativno nabrojeno s kojih 
se stavki ta sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 kuna skidaju; 

- da je podnio i amandman kojim su povećana sredstva za rad Kulturnih vijeća za 
40.000 kuna tako da će sada iznositi 100.000 kuna, a u tekstu amandmana koje će članovi 
Vijeća do kraja rasprave dobiti i u pisanom obliku je taksativno nabrojeno s kojih se stavki ta 
sredstva skidaju; 

- te da je podnio amandman koji se odnosi na sredstva za održavanje nužnog 
smještaja kojim se sredstva za tu namjenu sa 400.000 kuna povećavaju na 500.000 kuna. 

Zaključno je naglasio da je, uz pretpostavku da predlagatelji povuku svoje 
amandmane, spreman na definiranje još nekih aktivnosti iz tih amandmana koje nisu 
direktno vidljive na Proračunu III razine, ali će biti vidljive u Proračunu IV razine. Riječ je o 
osiguravanju 200.000 kuna za uređenje Klobučarićevog trga kroz Program održavanja 
komunalnih aktivnosti odnosno javnih površina, kao i za planiranje rasvjete i postavljanje 
jedne igračke za djecu u parku na Školjiću, a u razmatranju bi bio i projekt koji postoji i koji je 
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dosta velik, ali bi se u dogovoru s Mjesnim odborom definirale aktivnosti koje bi bile 
provedene djelomično u 2018.-toj, a djelomično u 2019.-toj godini, a koje se tiču uređenja 
parka Školjić. 

Također je prihvatio da se kroz Odjel za komunalni sustav i komunalne aktivnosti 
osigura 50.000 kuna za Idejno rješenje uređenja parka Mlaka, što treba, između ostalog, 
dogovoriti i s Konzervatorskim odjelom obzirom da se park Mlaka nalazi u zaštićenoj 
arhitektonsko urbanističkoj cjelini. 

Jednako tako, kroz Odjel za komunalni sustav osiguralo bi se i 50.000 kuna za izradu 
odnosno sufinanciranje Idejnog rješenja Centra za životinje koje vodi Primorsko-goranska 
županija na lokaciji koju su u zadnjim informacijama odabrali. Dakle, odustalo se od lokacije 
na području Općine Klana, a nađena je neka lokacija na području Grada Kastva. Bilo bi 
osigurano 50.000 kuna za izradu Idejnog rješenja, a kada gradnja krene financijski će se 
pratiti i gradnja tog centra za životinje, kao i njegovo financiranje. 

Što se tiče subvencioniranja kamata za poduzetnike, u ovoj je godini već povećano 
subvencioniranje Programa za poduzetnike za nekih 500.000 kuna u odnosu na 
prošlogodišnji proračun, u okviru iznosa koji je sada planiran jedan dio od cca. 500.000 kuna 
mogao bi se predvidjeti za subvencioniranje kamata. Podsjetio je da je taj program već 
postojao ali se na žalost nije pokazao posebno efikasnim. Ako Grad subvencionira kamate, 
onda najprije poduzetnik mora dobiti kredit i dokazati banci da je njegov program ili njegov 
projekt ekonomski izvediv, da ima novaca da kredit vraća i tek u toj fazi Grad može 
subvencionirati kamate. Nema ništa protiv da se jedan dio iznosa koji je namijenjen za 
povećanje kroz Program potpore poduzetnicima namijeni za sufinanciranje kamata.  

Također je prihvatio da se kroz Odjel za sport i tehničku kulturu osigura 50.000 kuna 
za ponovno sudjelovanje u sportskim igrama mladih. Podsjetio je da je Grad prije 5-6 godina 
u 2-3 godine sufinancirao održavanje tih sportskih igara mladih, što se na žalost nije 
pokazalo posebno efikasnim, ali prihvaća da se to učini ponovo s iznosom od 50.000 kuna. 

I kao posljednje je prihvatio da se za uređenje gradske vijećnice unutar Odjela za 
samoupravu predvidi 30.000 kuna za izradu Idejnog rješenja. Smatra da u nema potrebe da 
se u ovom trenutku definira točan iznos za uređenje vijećnice dok se ne vidi koliko to stvarno 
košta i kakve su potrebe. U narednim proračunima planirali bi se iznosi potrebni za uređenje, 
kada budu poznati stvarni troškovi. 

Razriješen je i problem oko rješavanja oborinske odvodnje na području Gornjeg 
Zameta koji je ionako već definiran u Proračunu sa nekih 330.000 kuna. 

 
Tihomir Čordašev je, ispred predlagatelja osam članova Gradskog vijeća (Čordašev, 

Balaban, Briščik, Koljanin, Miletić, Švorinić, Peranić, Mandić) i ispred Klub Akcije mladih i 
Živog zida, izvijestio da povlači sve podnesene amandmane na Prijedlog proračuna Grada 
Rijeke za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu. 

 
• Izjašnjavanje o amandmanima na Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2017. 

godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i glasovanje: 
 

 I. Amandmani Gradonačelnika, u tekstu kako su dostavljeni članovima Vijeća, 
postali su sastavni dio Prijedloga proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija 
za 2018. i 2019. godinu i o njima se nije posebno glasovalo. 
  
 II. Amandmani Kluba članova Gradskog vijeća HNS-a u tekstu kao su dostavljeni 
članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se suglasio s amandmanima. 
Amandmani su postali sastavni dio Prijedloga proračuna Grada Rijeke za 2018. 

godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, tako da se o amandmanima nije glasovalo.  
 

 III. Amandman članova Gradskog vijeća (Milinović, Rončević, Ostrogović) 
 Predlagatelji su amandman povukli odnosno nisu ustrajali na prihvaćanju 
amandmana tako da se o amandmanu nije glasovalo. 
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 IV. Amandman članova Gradskog vijeća (Rončević, Milinović, Ostrogović, 
Popov) 
 Predlagatelji su amandman povukli odnosno nisu ustrajali na prihvaćanju 
amandmana tako da se o amandmanu nije glasovalo. 
 
 V. Amandmani članova Gradskog vijeća (Čordašev, Balaban, Briščik, Koljanin, 
Miletić, Švorinić, Peranić, Mandić) 
 Predlagatelji su amandman povukli odnosno nisu ustrajali na prihvaćanju 
amandmana tako da se o amandmanu nije glasovalo. 
 
 VI. Amandmani Kluba Akcije mladih i Živog zida 
 Predlagatelji su amandmane povukli odnosno nisu ustrajali na prihvaćanju 
amandmana tako da se o amandmanima nije glasovalo. 
 

I. 
 

Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA 
(29 za, 6 protiv) donijelo Proračun Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 
2020. godinu.  

II. 
 

Zatim je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO (35) donijelo sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
Predlaže se Gradonačelniku da se broj stipendija za darovite učenike trećih i 

četvrtih razreda srednjih škola i redovite studente u školskoj akademskoj godini 
2018./2019. poveća sa 100 na 120 te da se u skladu s navedenim povećanjem 
osiguraju sredstva u Proračunu Grada Rijeke. 

 
TOČKA 3. 

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su zaključci odbora koji 
su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća. Članovima Vijeća 
dostavljen je i amandman kojeg je na Prijedlog odluke podnio Gradonačelnik kao 
predlagatelj. Amandman Gradonačelnika, u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća, 
postao je sastavni dio Prijedloga odluke pod ovom točkom dnevnog reda. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (29 za, 6 protiv) donijelo 

Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu.  
 
Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Hrvoje Burić i 

Kristjan Staničić. 
 
Sjednica je zaključena u 21,40 sati. 
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NASTAVAK 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke 
održan je 21. prosinca 2017. godine 

 
Nastavak sjednice je u 9,10 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Tihomir 

Čordašev.  
 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno 30 članova Gradskog 

vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Naknadno su pristupila četiri 
člana Gradskog vijeća tako da su nastavku sjednice bila nazočna ukupno 34 člana 
Gradskog vijeća. 

 
Nastavku sjednice bili su nazočni članovi Gradskog vijeća: Veljko Balaban, 

Vojko Braut, Andrej Briščik, dr.sc. Aleksandar Bulog, Filipa Capan, Ljiljana Cvjetović, 
Tihomir Čordašev, Morana Jokić, Mirjana Jukić, dr.sc. Petra Karanikić, Marinko Koljanin, 
Sandra Krpan, Josip Kukuljan, Petra Mandić, Tamara Martinčić, dr.sc. Ivan Mencer, Tea 
Mičić Badurina, Predrag Miletić, Ivona Milinović, Duško Milovanović, Mile Opačić, Tea 
Opačić, Josip Ostrogović, Koraljko Pasarić, mr.sc. Zvonimir Peranić, Damir Popov, Andrej 
Poropat, Dobrica Rončević, Vedran Sabljak, Čedomir Salević, Oskar Skerbec, Danko 
Švorinić, Mate Tomljanović i Ana Trošelj. 

 
Izostanak su opravdali članovi Gradskog vijeća: Juraj Bukša, Hrvoje Burić i 

mr.sc. Kristjan Staničić. 
 
Predsjednik Vijeća je uvodno podsjetio da je dan ranije članovima Vijeća, sukladno 

odredbi članka 127. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljen prijedlog za DOPUNU 
DNEVNOG REDA SJEDNICE TOČKOM: "Prijedlog odluke o odbijanju ponude prodavatelja 
Stichting Social Sport za ostvarivanje prava prvokupa i kupoprodaju suvlasničkog poslovnog 
udjela u HNK Rijeka s.d.d." 

 
Predsjednik Gradskog vijeća stavio je na glasovanje Prijedlog da se dnevni red 

sjednice dopuni točkom: "Prijedlog odluke o odbijanju ponude prodavatelja Stichting 
Social Sport za ostvarivanje prava prvokupa i kupoprodaju suvlasničkog poslovnog 
udjela u HNK Rijeka s.d.d." 

Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO 
(30 za).  

TOČKA 4. 
Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke  

za 2018. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda te da je amandman 
na Prijedlog programa javnih potreba podnio Odbor za kulturu. 
 

Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je pročelnik Odjela gradske uprave za 
kulturu Ivan Šarar. 

 
 Predsjednik Odbora za kulturu mr.sc. Zvonimir Peranić dodatno je izvijestio Vijeće o 
zaključcima i o podnesenom amandmanu tog Odbora, kao i o činjenici da je Odbor za 
kulturu dan ranije održao još jednu sjednicu Odbora na kojoj je donio zaključak o povlačenju 
podnesenog amandmana.  

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić, Vojko Braut, Morana 

Jokić, Tihomir Čordašev i Danko Švorinić te pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan 
Šarar. 
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Napomena: nakon rasprave Tihomira Čordaševa, na traženje predsjednika Kluba RI-
MOST-NEZAVISNI Danka Švorinića, predsjednik Vijeća je odobrio stanku zbog održavanja 
sjednice tog Kluba.  

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (19 za, 6 protiv, 6 

suzdržanih) donijelo Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu. 
 

TOČKA 5. 
Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke  

za 2018. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je predsjednik Zajednice sportskih udruga 

Grada Rijeke Samir Barać. 
 
Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovala članica Vijeća Filipa Capan ispred Kluba 

HDZ, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (32 za, 1 suzdržan) donijelo Program 
javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2018. godinu. 

 
TOČKA 6. 

Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke  
za 2018. godinu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 

Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za 
sport i tehničku kulturu Vera Begić Blečić. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (30 za) donijelo Program 

javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu. 
 

TOČKA 7. 
Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2018. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (25 za, 6 protiv) donijelo 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 
 

TOČKA 8. 
Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture 

u 2018. godini 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda te da je amandman na 
Prijedlog programa podnio Klub članova Gradskog vijeća HNS-a. 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
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Prije prelaska na glasovanje predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je 
izvijestio da se Gradonačelnik kao predlagatelj suglasio s amandmanom Kluba članova 
Vijeća HNS-a koji je, u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća, postao sastavni dio 
Prijedloga programa pod ovom točkom dnevnog reda. 

 
Gradsko vijeće je, VEĆINOM GLASOVA (28 za, 2 suzdržana) donijelo Program 

održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini. 
 

TOČKA 9. 
Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 

mjesnih odbora u 2018. godini 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (30 za) donijelo Plan 

raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2018. 
godini. 

TOČKA 10. 
Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente  

za 2018. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je pročelnik Odjela gradske uprave za 

kulturu Ivan Šarar. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (23 za, 5 protiv, 2 

suzdržana) donijelo Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu. 
 

TOČKA 11.  
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke  
za 2018. godinu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (30 za) donijelo Odluku o 

raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste 
grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2018. godinu. 
 

TOČKA 12. 
Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice 

češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2018. godini 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (29 za) donijelo Odluku o 

načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne 
manjine za Grad Rijeku u 2018. godini. 
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TOČKA 13. 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (29 za) donijelo Odluku o 

izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke. 
 

TOČKA 14. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da je predlagatelj ove 

točke dnevnog reda član Gradskog vijeća Josip Kukuljan te da je prijedlog podržalo još 
sedam članova Gradskog vijeća. 

Predsjednik Vijeća nadalje je izvijestio da su članovima Vijeća dostavljeni zaključci 
odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda i očitovanje Gradonačelnika te da je 
amandman na Prijedlog odluke podnio Klub članova Gradskog vijeća HNS-a. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je predlagatelj član Gradskog vijeća Josip 

Kukuljan. 
 
Napomena: za vrijeme uvodnog izlaganja, na traženje Josipa Kukuljana ispred Kluba 

RI-MOST-NEZAVISNI, predsjednik Vijeća je odobrio stanku zbog održavanja sjednice tog 
Kluba.  

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vojko Braut ispred Kluba SDP-LABURISTI-

SDSS, Ivona Milinović ispred Kluba HDZ, Vojko Braut, Ivona Milinović, Tamara Martinčić, 
dr.sc. Aleksandar Bulog, Ana Trošelj, Danko Švorinić i Josip Kukuljan te Gradonačelnik 
mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
• Izjašnjavanje o amandmanu na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o grobljima 
  

I. Amandman Kluba članova Gradskog vijeća HNS-a u tekstu kako je dostavljen 
članovima Vijeća. 

Predlagatelj Josip Kukuljan se nije suglasio. 
Predlagatelj je ustrajao na prihvaćanju amandmana. 
Sa 2 glasa za amandman nije prihvaćen. 
 
II. Sa 17 glasova za i 17 glasova protiv Gradsko vijeće nije donijelo Odluku o 

izmjenama i dopunama Odluke o grobljima.  
 

TOČKA 15. 
Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu  

i projekcija za 2018. i 2019. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ivona Milinović ispred Kluba HDZ, Petra 

Mandić ispred Kluba RI-MOST-NEZAVISNI, Vojko Braut, dr.sc. Aleksandar Bulog, Duško 
Milovanović i Ivona Milinović te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
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Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA 
GRADSKOG VIJEĆA (25 za, 6 protiv) donijelo Prve izmjene i dopune Proračuna Grada 
Rijeke za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu. 

 
 

TOČKA 16. 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke  

za 2017. godinu 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (25 za, 6 protiv) donijelo 

Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu.  
 
 

TOČKA 17. 
Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba  

u kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (19 za, 9 suzdržanih) 

donijelo Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2017. 
godinu. 

 
TOČKA 18. 

Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke  
za 2017. godinu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (22 za, 7 suzdržanih) 

donijelo Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. godinu. 
 
 

TOČKA 19. 
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke  

za 2017. godinu 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (22 za, 7 suzdržanih) 

donijelo Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. 
godinu. 
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TOČKA 20. 
Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Izmjene i dopune Detaljnog plana 

raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu  
Grada Rijeke za 2017. godinu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (23 za, 6 suzdržanih) 

donijelo Odluku o davanju naknadne suglasnosti na Izmjene i dopune Detaljnog plana 
raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada 
Rijeke za 2017. godinu. 

 
TOČKA 21. 

Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente 
za 2017. godinu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (23 za, 6 suzdržanih) 

donijelo Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. 
godinu. 

 
TOČKA 22.  

Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (24 za, 6 suzdržanih) 

donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu. 

 
TOČKA 23.  

Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  
u 2017. godini 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (24 za, 6 suzdržanih) 

donijelo Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. 
godini. 

 
TOČKA 24.  

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2017. godini 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
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Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (30) donijelo Odluku o 
izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda 
osnovnih škola Grada Rijeke u 2017. godini. 

 
TOČKA 25.  

a) Informacija o projektu "Žičara na Učku" i namjeri povećanja temeljnog kapitala 
trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.  
b) Prijedlog odluke o stjecanju novog poslovnog udjela u trgovačkom društvu Žičara 
Učka d.o.o. u postupku povećanja temeljnog kapitala 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (17 za, 14 suzdržanih) 

donijelo: 
a) 
 

Zaključak kojim je Gradsko vijeće prihvatilo Informacija o projektu "Žičara na 
Učku“ i namjeri povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. 
 

b) 
 

Odluku o stjecanju novog poslovnog udjela u trgovačkom društvu Žičara Učka 
d.o.o. u postupku povećanja temeljnog kapitala. 

 
TOČKA 26.  

Prijedlog statutarne odluke o promjeni naziva Mjesnog odbora Školjić 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (24 za) donijelo Statutarnu 

odluku o promjeni naziva Mjesnog odbora Školjić. 
 

TOČKA 27.  
Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka  

za 2016. godinu 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 

Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je intendant Hrvatskog narodnog kazališta 
Ivana pl. Zajca Rijeka dr.sc. Marin Blažević. 

 
 Predsjednik Odbora za kulturu mr.sc. Zvonimir Peranić je izvijestio Gradsko vijeće da 
Odbor za kulturu nije podržao Izvješće pod ovom točkom dnevnog reda. 
 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ivona Milinović ispred Kluba HDZ, Vedran 
Sabljak ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, Tamara Martinčić, Vedran Sabljak, Ivona 
Milinović, Petra Mandić, mr.sc. Zvonimir Peranić, Čedomir Salević i Marinko Koljanin, 
intendant dr.sc. Marin Blažević, pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar te 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
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Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 5 protiv, 7 
suzdržanih) prihvatilo Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca 
Rijeka za 2016. godinu. 

 
TOČKA 28.  

Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova 
održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (29 za) donijelo Odluku o 

izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih 
površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke. 

 
TOČKA 29.  

Prijedlog tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za 

komunalni sustav Irena Miličević. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Kukuljan i Ivona Milinović, direktor 

RIJEKA plus d.o.o. dr.sc. Željko Smojver i pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav Irena Miličević. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (25 za, 1 protiv) 

donijelo Tržni red na tržnicama na malo u gradu Rijeci. 
 

TOČKA 30. 
Prijedlog odluke o odbijanju ponude prodavatelja Stichting Social Sport za 
ostvarivanje prava prvokupa i kupoprodaju suvlasničkog poslovnog udjela  

u HNK Rijeka s.d.d. 
 

Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Tihomir Čordašev ispred Kluba Akcije mladih 

i Živog zida, Marinko Koljanin i Andrej Briščik te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (28 za) donijelo Odluku o 

odbijanju ponude prodavatelja Stichting Social Sport za ostvarivanje prava prvokupa i 
kupoprodaju suvlasničkog poslovnog udjela u HNK Rijeka s.d.d. 

 
 
Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Predrag Miletić, 

Tea Opačić, Josip Ostrogović, mr.sc. Zvonimir Peranić i Danko Švorinić. 
 

Sjednica je zaključena u 14,10 sati. 
 

        Tajnica               Predsjednik 
     Gradskog vijeća             Gradskog vijeća 

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