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

održane 27. veljače 2018. godine 
 

Sjednicu je u 10,05 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 je pristupilo 5 članova 
Gradskog vijeća tako da je sjednici bilo nazočno ukupno 36 članova Gradskog vijeća. 

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

Andrej Briščik, 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, Danko 
Švorinić, Mate Tomljanović, Ana Trošelj i Sandro Vizler. 

 
Izostanak je opravdao član Gradskog vijeća mr.sc. Kristjan Staničić. 
 
Na zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća održane 20. i 21. prosinca 2017. godine nije 

bilo primjedbi. 
 

• UVODNE OBAVIJESTI 
 

Sukladno odredbi članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća predsjednik Gradskog 
vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio Vijeće da je član Gradskog vijeća Juraj Bukša podnio  
ostavku na dužnost člana Gradskog vijeća. Ostavka člana Gradskog vijeća Juraja Bukše 
dostavljena je dana 18. siječnja 2018. godine, s kojim danom je članu Vijeća Juraju Bukši 
prestao mandat u Gradskom vijeću Grada Rijeke.  

Juraj Bukša je izabran u Gradsko vijeće Grada Rijeke s kandidacijske liste političkih 
stranaka Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati – HNS, Autonomna regionalna 
stranka Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke – ARS i Stranka demokratske 
akcije Hrvatske -SDA HRVATSKE. 

Na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima, politička stranka 
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati – HNS odredila je Sandra VIZLERA za 
zamjenika člana Gradskog vijeća kojem je prestao mandat.  

Sandro VIZLER neizabrani je kandidat pod rednim brojem 35. kandidacijske liste 
političkih stranaka HNS-ARS-SDA HRVATSKE. 

Zaključno je izvijestio da su ispunjeni uvjeti za početak obnašanja dužnosti člana 
Gradskog vijeća Sandra VIZLERA. 

Nakon što je Gradsko vijeće primilo na znanje obavijest, predsjednik Gradskog 
vijeća je pročitao tekst svečane prisege, a član Gradskog vijeća Sandro VIZLER 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 Gradonačelnika na pisana pitanja članova Gradskog vijeća mr.sc. 
Zvonimira Peranića i Danka Švorinića postavljena u razdoblju između dvije sjednice 
Gradskog vijeća, 

- da je Klub HNS-a dostavio obavijest da je novi predsjednik tog Kluba Andrej 
Poropat. 
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AKTUALNI SAT 
 
1. TEA MIČIĆ BADURINA je iznijela kako je Rijeka grad koji se ne može pohvaliti sa 
velikim brojem parkova i zelenih površina, posebno u blizini centra grada, što je razlog više 
da im se treba pridavati posebna pažnja. Međutim, na društvenim mrežama su se nedavno 
pojavile fotografije Parka Vladimira Nazora na kojima se vide oštećeni koševi za smeće, 
uginule kornjače, šahte začepljene pijeskom, što je jednim dijelom kriv ljudski faktor, a 
jednim dijelom oni koji ga trebaju adekvatno održavati, što ne ide na čast niti građanima koji 
se nedopustivo ponašaju prema gradskoj imovini, niti KD Čistoća, koje je nadležno za 
njegovo održavanje. 
 Zanima je da li je Gradonačelnik upoznat s tim problemom i da li može nešto 
poduzeti po tom pitanju kako bi Grad Rijeka priličio jednom gradu kulture? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je upoznat s fotografijama 
koje su se pojavile na društvenim mrežama, te iznio kako ne poriče da nema problema u 
održavanju zelenih površina, ali je činjenica da veliki problem postoji zbog neodgovornih 
građana. Dodao je kako su fotografije snimljene u vrijeme burnih dana kada je svugdje po 
parku bilo lišća i vrećica, te šljunka na šahtama. Sigurno je da će KD Čistoća to sve sanirati 
po nekakvim prioritetima, kada prođu ovi nemogući meteorološki uvjeti.  
Svjestan činjenice da treba povećati kvalitetu čišćenja grada i održavanja zelenih površina, 
prihvatio je amandman na Prijedlog proračuna, kojim je dodatno izdvojeno tri miliona kuna 
za pojačanje intenziteta čišćenja i održavanja zelenih površina u gradu.  
Pozivajući se na činjenicu da će Rijeka biti Europska prijestolnica kulture i da zbog toga sve 
mora biti savršeno, iznio je kako je osobno obišao dosta gradova koji su bili Europske 
prijestolnice kulture i da  kod njih također nisu bili riješeni svi komunalni problemi. 
 
2. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio kako je Rijeka po vlastitom modelu uvela 
građanski odgoj, koji je pokazao izuzetno dobre rezultate u znanju učenika petih razreda, 
vezano za znanje o civilnom društvu, funkcioniranju države, grada, županije odnosno 
općenito znanja vezanih za funkcioniranje jednog civilnog društva. Taj model su preuzele i 
uvode Primorsko-goranska županija, Istarska županija i Grad Sisak. Budući da Grad Rijeka 
uvodi informatiku u prve razrede, interesira ga da li u drugim sredinama postoji interes i za 
to? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako Rijeka već dugi niz godina 
ulaže znatna sredstva u obrazovni sustav, iznad standarda kojeg osigurava Ministarstvo, u 
iznosu od preko deset milijuna kuna, a taj iznos planira povećati za još milijun i pol kuna 
više što ukupno iznosi jedanaest i pol milijuna, radi uvođenja informatike.  
Podsjetio je kako je građanski odgoj pobudio veliki interes i proširio se jednim dijelom 
Hrvatske, te će se zainteresiranim gradovima i onima s kojima je Grad potpisao sporazum, 
ustupiti sve ono što se može od udžbenika, programa, te načina kojim se provodila 
edukacija nastavnika i na koji je to uvedeno u osnovne škole, i to sve bez ikakve naknade, 
smatrajući da je građanski odgoj bitan element demokratski uređenog društva.  
Napomenuo je kako Grad Rijeka već šesnaest godina provodi rano učenje informatike od 1. 
razreda osnovne škole, što je nekada bilo besplatno, a ponekad uz participaciju roditelja. 
Sada je u pripremi novi program za učenje informatike koji će se od jeseni uvesti u osnovne 
škole od 1. do 4. razreda koji će za sve polaznike biti besplatan. Nada se da će i taj 
program pobuditi interes, poput građanskog odgoja, te će ukoliko bude interesa i to 
prepustiti ostalim zainteresiranima. Ministarstvo je najavilo da će ove školske godine 
informatiku uvesti od 5. razreda nadalje, a Grad Rijeka se odlučio da bez obzira na to 
nastavi s učenjem informatike od 1. razreda jer smatra da se učenje informatike danas 
može usporediti s učenjem čitanja i pisanja. 
 
3. PREDRAG MILETIĆ je iznio kako je 12. veljače obilježena jedna važna obljetnica iz 
povijesti grada Rijeke, kada je u zgradi Municipija formiran Gradski narodni odbor Rijeke i 
gradska vlada na čelu sa prvim Gradonačelnikom poslijeratne Rijeke Petrom 
Klausbergerom. Tog dana formirana je jedinstvena gradska vlast za Grad Rijeku i Grad 
Sušak i od tada Rijeka funkcionira kao jedinstvena gradska cjelina. Upitao je 
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Gradonačelnika da li se taj veliki datum iz povijesti Grada mogao obilježiti na jedan malo 
ljepši, dostojanstveniji način, a ne panoima koji su, po njemu, zbrda-zdola postavljeni na 
Korzu? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako su izložbu na Korzu 
postavljali Pa, povjesničari i povjesničari umjetnosti iz Muzeja grada, prema dostupnoj 
arhivskoj građi. Svjesni su važnosti tog dana, ali je izložba otvorena 26. veljače, zbog 
povezivanja dva jednako važna dana, 12. veljače kada je formiran Gradski odbor Rijeka i 
28. veljače kada je izmijenjen Zakon o teritorijalnom ustroju ondašnje Republike Hrvatske 
kojim je potvrđena odluka koja je donesena 12. veljače o uspostavi Rijeke kao jedinstvenog 
grada.  
Napomenuo je kako  Muzej grada Rijeke priprema opsežniju izložbu sa puno više 
dokumenata koja će biti otvorena u narednih nekoliko mjeseci, a tema će biti nastanak 
Rijeke kao jedinstvenog grada nakon što je bila razdvojena više od dvadeset godina što je 
rezultat dogovora velikih sila nakon Prvog svjetskog rata. 
 
PREDRAG MILETIĆ je naveo kako su prošle jeseni u Gradskoj vijećnici imali priliku 
obilježiti 70-godišnjicu potpisivanja mirovnog sporazuma između sa FNR Italijom, pa ne vidi 
razloga zašto se to nije moglo obaviti i vezano za ujedinjenje Rijeke, kao vrlo važnog 
datuma u povijesti Grada. Ne zna zašto se nije mogla održati neka svečana sjednica 
Gradskog vijeća. 
 Podsjetio je Gradonačelnika kako će iduće godine biti dvije važne obljetnice iz 
povijesti Grada te se nada da će ih gradska uprava na dostojan način obilježiti. Jedna je  
300-godišnjica povelje cara Karla VI 18. ožujka, koji je tada Rijeci i Trstu dao status 
slobodne carske luke, što predstavlja za pomorsku privredu i razvoj Grada najznačajniji 
datum u povijesti te 6. lipnja 360-godišnjica riječkog grba, 
 
4. MARINKO KOLJANIN je vezano za park Vladimira Nazora, u čijoj neposrednoj blizini 
živi, dodao kako ga ne zabrinjava čistoća koja je po njemu u redu, već ga zabrinjava da u 
dvadeset godina nije vidio niti jedno posađeno novo stablo, što po njemu predstavlja veći 
problem. 
Nadalje je, vezano za prosvjedni skup protiv gradnje plutajućeg LNG terminala koji će u 
Rijeci biti organiziran, iznio kako je u i prošlosti isto bilo nametnuto pitanje izgradnje 
Koksare u Bakru koja se pokazala ekološkim i gospodarskim disasterom. Dodao je kako je 
LNG strateški interes Republike Hrvatske, a za njega osobno strateški interes je čuvanje 
resursa i prirode.  Međutim, on u tome ne vidi da je zadovoljen niti jedan niti drugi interes, 
pa je upitao Gradonačelnika što on misli o gradnji LNG terminala, te je iznio da bi bilo važno 
da se i Gradsko vijeće o toj temi očituje, pa će pokrenuti inicijativu da se o toj temi 
raspravlja na Gradskom vijeću.  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako članovi Vijeća mogu inicirati da 
predsjednik Vijeća sazove sjednicu, a isto tako su mogli organizirati raspravu o LNG 
terminalu, ali nisu. On je jasno rekao što misli o LNG terminalu, a u novinama se moglo 
pročitati da će u subotu u Rijeci biti prosvjedni skup na kojem će, uz načelnicu općine 
Omišalj i Župana, govoriti i on. Naravno da se ne slaže sa načinom na koji se nameće 
izgradnja jednog važnog energetskog projekta za Hrvatsku i za ovaj kraj, ali misli da se  
odstupilo od nekih elemenata koji su definirani prostorno-planskom dokumentacijom, a to je 
izgradnja LNG terminala na kopnu, a da se odjednom forsira izgradnja plutajućeg LNG 
terminala koji nije predviđen prostornim planom i koji sigurno ima čitav niz negativnih 
elemenata, od narušavanja same vizure tog područja pa do problema koje može izazvati za 
ekološki sustav, povećane količine klora koje se koriste za dezinfekciju i sl. Misli da način 
na koji se želi provesti i na silu uvesti taj energetski važan objekt nije adekvatan i zbog toga 
podržava taj prosvjed te smatra da se treba vratiti na početne pozicije koje su definirane 
prostornim planom, a to je LNG terminal na kopnu. 
 
5. FILIPA CAPAN je iznijela kako je prema Programu društveno poticane stanogradnje na 
području Grada Rijeke za razdoblje od 2017. do 2020. godine, na području MO Srdoči, 
planirana izgradnja POS-ovih stanova na dvije lokacije. Prva je Martinkovac - I faza sa 90 
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stanova u dvije ili tri zgrade, druga je Martinkovac – II. faza na kamionskom terminalu sa 96 
stanova u tri zgrade. Planirani početak gradnje i prodaje stanova je u travnju 2018. godine, 
a useljenje u 2019. godini. Evidentno je da će se povećanjem stambenog kapaciteta 
povećati i broj stanovnika na Srdočima.  
Međutim, razvoj stanogradnje ne prati i adekvatan razvoj prometnica koje bi apsolvirale 
povećani promet i broj vozila na prometnicama do kojeg će zasigurno doći. Ceste kojima se 
misli preusmjeravati promet prema centru grada, a da se rastereti južni dio, kružni tok i 
Martinkovac, je cesta koja spaja ulicu Tina Ujevića na Dražičku, čime se cijeli promet 
preusmjerava na naselje Grbci, koje će onda postati tranzitno naselje. Stanovnici tog 
naselja nemaju nikakve sadržaje za svoje stanovnike, a prema planu komunalnih prioriteta 
su upravo u toj zelenoj zoni, kroz koju će spomenuta prometnica prolaziti, planirali napraviti 
park za djecu, vanjsku teretanu i park za odmor. Smatra da je neprikladno pristupati 
ovakvim privremenim rješenjima kao što je spoj Tina Ujevića i Dražičke, a cesta 233 koja je 
u planovima, mrtvo je slovo na papiru. Cestom 233 protočnost prometnica bila bi optimalna 
jer se promet preusmjerava u dva pravca, na kružni tok Martinkovac prema zaobilaznici i na 
cestu 233 koja bi se spojila na trak 231 koji vodi direktno u centar. 
Upitala je u kojoj je fazi razvoj ceste 233, te da li je problem u neriješenim imovinsko 
pravnim pitanjima te na kojim dionicama je točno došlo do problema? Budući da se na 
Martinkovcu još grade stanovi na južnom dijelu, interesira je u kojoj je fazi razvoj prometnice 
spoja Martinkovac sa zapadnim Zametom jer bi se time rasteretio promet kod kružnog toka 
sa zaobilaznicom. Zatražila je pisani odgovor. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je cesta 233 davno planirana 
nekim urbanističkim planovima i danas stoji kao prometnica koja prolazi kroz Srdoče. 
Međutim, ta cesta prolazi između škole i velikog stambenog naselja i trebala bi biti blizu 
brze prometnice, što nije dobro rješenje pa se zbog toga pristupilo planiranju te ceste od 
Dražičke ceste kao jedno alternativno rješenje, što se onima koji žive uz tu cestu ne sviđa. 
Smatra da je to u ovom trenutku puno bolja varijanta od inzistiranja na cesti 233. S druge 
strane, izgradnja POS-ovih stanova prati i izgradnju infrastrukture, što znači da za ono što 
se sada planira na Martinkovcu kao prva faza, već su izgrađene prometnice koje se spajaju 
na cestu koja vodi prema gradu. Vjeruje da će rotor koji bi trebao ubrzo biti gotov osigurati 
brži i sigurniji spoj na glavnu prometnicu, a detalje u svezi toga dostavit će u pisanom 
odgovoru. 
 
FILIPA CAPAN se zahvalila na odgovoru, te dodala da, ukoliko se sada zaključilo da cesta 
233 možda i nije neko najbolje rješenje, ne zna onda čemu se pristupalo izradi prve dionice 
ceste 233 koja je na spoju sa gradom Kastvom koji se planira spojiti na tu cestu pa ne zna 
gdje će se sav taj promet preusmjeravati, ako ne na Grbce ili na kružni tok. Sa sjeverne 
strane na kružni tok dolazi kastavski dio stanovništva, pa misli da to zaista nije dobro 
planirano. 
 
6. HRVOJE BURIĆ je iznio kako je Grad u 2010. godini prodao Poslovnoj banci dospjela 
potraživanja za zakup poslovnih prostora i komunalne naknade u iznosu od 75 milijuna 
kuna te je bio u obvezi poduzimati mjere za naplatu prodanih potraživanja i naplaćena 
sredstva vraćati banci.  
S obzirom da Grad nije vraćao sredstva, u 2014. godini u poslovnim knjigama evidentirana 
je obaveza za povrat sredstava u iznosu od 75 milijuna kuna. U 2016. godini vraćeno je 6 
milijuna kuna, a revizijom je utvrđeno da i dalje stoji otplata obveza evidentirana putem 
računa novčanih sredstava. 
Obzirom na to da je Gradonačelnik 2010. godine podigao 75 milijuna kuna na ime 
spomenutih potraživanja, zanima ga kada će vratiti dug u iznosu od 69 milijuna kuna banci, 
budući je ta potraživanja prodao. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se sredstva koja su tada 
korištena postepeno vraćaju banci i bit će vraćena kako je to s bankom i dogovoreno, a sve 
detalje oko toga dostavit će u pisanom odgovoru. 
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HRVOJE BURIĆ nadalje je dodao kako otplate nisu planirane niti proračunom niti 
projekcijama proračuna, te je zatražio pisani odgovor s točnim datumima otplate i točnim 
iznosima za otplatu, jer je od toga prošlo već osam godina, a Gradonačelnik ne planira 
vratiti niti rezervirati sredstva u proračunu za tu namjenu. 
 
7. dr.sc. PETRA KARANIKIĆ je upitala u koje svrhe će biti utrošeno 43,7 milijuna eura koje 
će povući Urbana aglomeracija Rijeka i za koja je Gradonačelnik nedavno potpisao ugovor? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je 43,7 miliona kuna dio 
sredstava koje je Riječka urbana aglomeracija dobila iz Europskog fonda za  regionalni 
razvoj i Kohezionog fonda. Ta sredstva će biti upotrijebljena za izgradnju različitih objekata 
infrastrukture, po operativnim planovima, kako u Rijeci tako i u drugim gradovima odnosno 
općinama, članovima aglomeracije. U Rijeci će ta sredstva biti iskorištena za nabavku 32 
nova autobusa za potrebe Autotroleja, za obnovu više od 16 kilometara plinovoda i 
rekonstrukciju toplana Energa radi povećanja efikasnosti toplinskog sustava, za izgradnju 
objekata u kompleksu Benčića, konkretno za izgradnju nove Gradske knjižnice u T-objektu i 
izgradnju Dječje kuće u Ciglenom objektu, te u poduzetništvu za izgradnju Inkubatora 
kreativnih industrija u bivšoj energani Tvornice papira.  
 To su riječki projekti na koje se odnosi  43,7 miliona kuna. Međutim i ostali članovi 
Urbane aglomeracije imaju dio svojih projekata. Tako Opatija ima uređenje tzv.  
Amerikanskih vrtova, Kastav ima uređenje postrojenja bivše tvornice Preda itd. Ne zna 
napamet sve projekte drugih gradova i općina članova Urbane aglomeracije.  
Još se očekuje potpisivanje ugovora za još oko sedam miliona eura koje će aglomeracija 
dobiti iz Europskog socijalnog fonda, a koji su namijenjeni uglavnom za programe 
edukacije, a dio programa je vezan uz socijalnu i zdravstvenu zaštitu. 
 
8. JOSIP OSTROGOVIĆ se prvo osvrnuo na rad odbora Gradskog vijeća Grada Rijeke 
gdje po njegovom mišljenju nije omogućeno kvalitetno djelovanje u svrhu poboljšanja  
područja koja su u nadležnosti tih odbora. Jedan je Odbor za sport i tehničku kulturu,  a 
drugi je Odbor za gospodarstvo. Svima su jako puna usta demokracije i poziva na dijalog, a 
nekima se čini da čim se kamere ugase počinju voditi dvostruke kriterije obilježene 
stranačkim bojama. Ipak je to unutarstranačka stvar SDP-a ili HNS-a u Odboru za 
gospodarstvo, ali bilo bi dobro da pojedini članovi riječ demokracija ne koriste samo kao 
floskulu nego da to pokažu svojim djelima.  
Nadalje je iznio kako je u Reviziji za 2016. godinu konstatirano da su rashodi za naknadu za 
upravljanje i održavanje sportskih i drugih objekata ostvareni u iznosu od 8.860.800 kuna, 
što je mjesečno 734.400,00 kuna. U 2016. godini naknada se obračunavala i plaćala u 
jednakim mjesečnim iznosima neovisno o vrijednosti radova na održavanju i upravljanju. Za 
tu naknadu od 734.400,00 kuna mjesečno nisu utvrđeni troškovi koje trgovačko društvo ima 
za obavljanje spomenutih poslova i koji bi bili temelj za izračun visine te naknade, a godišnji 
plan održavanja po pojedinim sportskim objektima nije donesen, što znači da se nešto 
plaćalo napamet.  
Zanima ga koja se metoda koristila za plaćanje, da li je to metoda rekla-kazala ili neka 
druga, te je zatražio pisani odgovor na pitanje. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se on kao nositelj izvršne 
vlasti ne miješa u rad odbora Gradskog vijeća, a sve eventualne pritužbe na rad odbora 
treba uputiti predsjedniku Gradskog vijeća.  
U svezi nalaza Državne revizije iznio je da se niti on, a niti predstavnici gradske uprave u 
mnogo čemu ne slažu s nalazima, o čemu u materijalima postoji i njegovo očitovanje. 
Budući da bi odgovor na ovo pitanje zahtijevao malo duže obrazloženje odgovor će 
pripremiti i dostaviti u pisanom obliku. 
 
9. VEDRAN SABLJAK je, u svezi informacije o trenutačnom stanju i budućnosti 
brodogradilišta 3. maj, iznio kako je poznato da je krajem 2017. godine završio petogodišnji 
proces restrukturiranja Brodogradilišta 3. maj, u sklopu kojeg je 3. maj postao dio Uljanik 
Grupe, zajedno sa Uljanik brodogradilištem i ostalim povezanim društvima. Tom prilikom 
došlo je do sinergije na više nivoa između ta dva brodogradilišta, kako poslovnom, 
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informatičkom, tako i na financijskom planu i došlo je do veza koje je u ovom trenutku jako 
teško, gotovo nemoguće raskinuti. Zanima ga, u svjetlu nedavnih događanja vezano za 
brodogradilište Uljanik, koje je također završilo u procesu restrukturiranja, da li 
Gradonačelnik ima informaciju kako će se trenutačno stanje reflektirati na Brodogradilište 
3. maj, kakva je budućnost poslovanja 3. maja u tom periodu i koje su  aktivnosti koje 
poduzima Gradonačelnik kako bi se osigurao kontinuitet proizvodnje brodova u 3. maju i 
nastavak poslovanja. Iako je to privatna firma, poznato je koliko znači za grad Rijeku i 
Primorsko-goransku županiju u gospodarskom smislu.  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da su njegove  mogućnosti kao 
gradonačelnika i kao člana skupštine 3. maja ograničene, obzirom da je Grad Rijeka vlasnik 
jednog malog dijela dionica, ali je unatoč toga, svjestan važnosti 3. maja i brodogradnje za 
Rijeku. Od prvih naznaka problema koji su se javili, imao je sastanak sa Upravom 3. maja i 
Uljanika i sa predstavnicima Sindikata 3. maja, kako bi dobio informaciju iz više različitih 
izvora. Nedavno je održana i skupština 3. maja na kojoj je inzistirao da se u dnevni red 
uvrsti i informacija o stanju društva, što je na neki način i prihvaćeno na toj skupštini na 
kojoj su osim predsjednika uprave 3. maja bili i članovi uprave Uljanik Grupe, koji su sve 
prisutne na skupštini uvjeravali da poduzimaju sve kako bi se nastavila brodograđevna 
djelatnost na lokaciji u Puli i u Rijeci. To je bilo prije održavanja skupštine Uljanik Grupe na 
kojoj je donesena odluka o restrukturiranju odnosno dokapitalizaciji i traženju strateškog 
partnera. Dogovoreno je da se nakon te skupštine održi jedan zajednički sastanak, te 
očekuje da će u narednih tjedan ili dva ponovno imati sastanak sa predstavnicima Uljanika.  
Bili su i na sastanku sa potpredsjednicom vlade Martinom Dalić, na kojem se također 
raspravljalo o budućnosti Uljanika i 3. maja, na kojem su bili prisutni, osim gradova Rijeke i 
Pule, i predstavnici Primorsko-goranske i Istarske županije. Na tom sastanku su ih uvjerili 
da će Vlada učiniti sve da se taj problem riješi. Nakon toga je uslijedilo davanje jamstva za 
daljnje osiguravanje djelatnosti Uljanika. Nažalost, problemi još uvijek postoje, jer iako je 
Brodogradilište 3. maj završilo program restrukturiranja, naravno da 3. maj kao član Uljanik 
Grupe slijedi budućnost Uljanik Grupe. Prema tome, u ovom trenutku je vrlo važno da se 
nađe adekvatan strateški partner koji bi preuzeo jedan značajni udio u Uljanik Grupi i time 
omogućio nastavak brodograđevne djelatnosti u Puli i u Rijeci. Uvjeravaju ga da su 
osigurana sredstva koja su dostatna za isplatu plaća i za nabavku materijala, kako bi se 
normalno odvijao tehnološki proces izgradnje brodova. Svjestan je činjenice da dio za 
nabavku materijala nije adekvatan što će sigurno biti tema njegovog skorog sastanka sa 
članovima uprave Uljanik Grupe.  
 
10. DAMIR POPOV je upitao zašto kasni izgradnja ceste A i koji su razlozi? Prema 
planovima cesta je trebala biti završena u prvoj polovici veljače o.g. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da su razlozi kašnjenja  problem 
rješavanja vlasničkih odnosa sa državom odnosno sa Državnim uredom za upravljanje 
imovinom, a sada Ministarstvom državne imovine. Jedan dio zemljišta, preko kojeg prolazi 
ta cesta, je vlasništvo Republike Hrvatske i bez rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nije 
se moglo krenuti u punu aktivnost radova na toj cesti. Radovi su započeli na područjima 
koja su u vlasništvu Grada i dok se ne dobije suglasnost Ministarstva državne imovine ne 
mogu se obavljati radovi na cijeloj dionici. 
 
Predsjednik Vijeća TIHOMIR ČORDAŠEV je zatražio da se pojasni koja je to cesta A? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je cesta A dionica koja 
povezuje Ulicu Ive Lole Ribara sa Drenovskom cestom, na velikom zavoju. Nakon izgradnje 
te ceste bit će omogućen bolji pristup stambenom naselju Bok i bolja povezanost cijele 
Drenove sa Drenovskom cestom koja ide uz Streljanu. 
 
DAMIR POPOV je dodao kako su predstavnici MO Drenova bili na sastanku kojeg su 
sazvale gradske službe na kojem je rečno da su dobivene sve dozvole i da su riješeni svi 
imovinsko-pravni odnosi i da se kreće u izgradnju ceste, pa mu nije jasno zašto se krenulo 
u izgradnju ako nisu riješeni svi imovinsko-pravni odnosi. 
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11. OSKAR SKERBEC je iznio kako je svima poznato da je prije deset i više godina INA 
ugasila svoje industrijsko postrojenje na zemljištu bivše Rafinerije nafte na Mlaci. Sad se 
tamo nalazi samo to zemljište na kojem se u biti ništa ne zbiva. Obzirom da je ta lokacija 
veoma važna za interese građana i za grad Rijeku, zanima ga u kojoj je fazi dovođenje te 
lokacije u funkciju? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je vlasnik cijelog tog 
područja INA i da se bez suglasnosti i dobre volje INA-e na tom zemljištu ne može ništa. 
Grada već dugi niz godina upozorava  različite uprave INA-e da bi nešto trebalo početi 
poduzimati, jer osim potrebne sanacije zemljišta već dolazi u upit i sigurnost svih onih 
napuštenih postrojenja koja tamo stoje već deset godina. Grad je kroz  Generalni 
urbanistički plan ostavio dosta široku mogućnost za namjenu tog prostora. Zajedno sa 
Sveučilištem Grad se javio na jedan natječaj koji je INA bila raspisala, nudeći 
zainteresiranima da sami ponude rješenja za uređenje tog prostora.  
Grad i Sveučilište misle da bi tamo trebalo razviti znanstveno-tehnološki park, uz još neke 
prateće sadržaje, što je INA i prihvatila, a već je napravljeno i jedno idejno rješenje tog 
znanstveno-tehnološkog parka. Grad je sa INA-om pregovarao o mogućnosti formiranja 
jedne zaklade, u koju bi sa Gradom ušla INA i  Sveučilište te zajedno razvijali taj projekt. 
Nažalost, zbog svih odnosa koji već duže vremena traju između INA-e i države oko 
mogućnosti otkupa dijela kojim raspolaže MOL i problema koji nastaju na toj relaciji, na neki 
način su zamrle i ove aktivnosti Grada prema INA-i. Po njemu, teško je da će se tu napraviti 
neki konkretan iskorak, dok se ne riješe odnosi koji su u ovom trenutku vezani za vlasničku 
strukturu INA-e.  
 
12. IVONA MILINOVIĆ je iznijela kako prva koristi novo poslovničko pravo te je pozvala 
direktora TD  Energo gdina Kirigina da odgovori na njeno pitanje. Podsjetila je kako su na 4. 
sjednici Gradskog vijeća, prilikom rasprave o Izvješću o poslovanju TD Energo, došli do 
zaključka da je Izvješće sadržavalo neke netočne informacije, točnije u Izvješću je 
najavljivana  izgradnja nove kogeneracijske energane na Trsatu, uz pomoć EBRD-ovog 
kredita u iznosu od 6,15 milijuna eura, kojem je jamac Grad Rijeka. Ujedno se najavljivalo 
da će KBC Sušak i novi KBC Sušak biti korisnici te energane, što se ispostavilo netočnim, 
obzirom da ne postoji nikakav ugovor, a KBC planira projektom vlastitu toplanu. Upitala je 
da li je projekt nove energane isplativ bez KBC-a kao korisnika i hoće li biti realiziran 
odnosno zanima je da li će se ići u realizaciju projekta ukoliko KBC ne pristane potpisati 
ugovor? 
 
Direktor TD Energo SANJIN KIRIGIN je odgovorio da je točna informacija da oni imaju 
rezervirana sredstva preko EBRD-a u iznosu od 6 miliona eura koji već niz godina čekaju 
na realizaciju projekta Kampus, odnosno energane koja je trebala biti napravljena na 
sveučilišnom dijelu kampusa. Dobro je što na te novce ne plaćaju nikakve kamate i da 
nemaju nikakve financijske obligacije. Istina je da je ugovor koji su oni predložili za spajanje 
na taj objekt Sveučilište u Rijeci prihvatilo, dok KBC iz nekih razloga nije. Ujedno su 
predložili da se u ovom trenutku KBC može spojiti na postojeću toplanu Vojak, što također 
nisu prihvatili. Ukoliko se KBC odluči za izgradnju vlastite energane, onda Energo neće 
graditi energanu jer to ne bi imalo nikakvog smisla, osim u slučaju da se ITU sredstvima ne 
dozvoli izgradnja jedne energane na već predviđenoj lokaciji, onda bi se moglo objediniti 
proizvodnju kompletnog Sušaka u jednu novu energanu. Ukratko, neće se graditi energana  
ukoliko se KBC ne spoji, ali se nada da će KBC shvatiti koliko im se to isplati. 
 
IVONA MILINOVIĆ je dodala da je prilično zadovoljna njegovim odgovorom, što svjedoče i 
njegovi  dopisi prema Ministarstvu zdravlja, tadašnjem ministru Ostojiću, od 1. travnja 2014. 
godine, kada je on inteervenirao, da taj projekt ne može ići ukoliko KBC ne potpiše ugovor 
jer Energu neće biti  moguće povući dogovorena sredstva. Unatoč vrlo brzoj intervenciji 
gospodina Ostojića, tadašnje sanacijsko vijeće, nije pristalo na to jer bi tada bila preduga 
ugovorna obaveza, suprotno Zakonu o javnoj nabavi. Ono što žalosti u cijeloj priči je što na 
istoj toj 4. sjednici Gradskoga vijeća,  na to isto pitanje kada je ona ukazala da to nije 
isplativo jer je u Novom listu bila izjava gospodina Obersnela koji je rekao da se u projekt ne 
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bi ulazilo bez sigurnosti u izgradnju novog KBC-a, joj je gospodin Obersnel rekao da mediji 
svašta pišu i da često prenose netočne informacije te da se ona ništa ne brine, da je projekt 
isplativ i bez KBC-a kao korisnika, što se može provjeriti naYoutubeu gdje su snimljene sve 
sjednice. Za kraj je iznijela da oni u  Hrvatskoj demokratskoj zajednici, ali i oni kao velika 
stranka SDP, kažu da se bore protiv populizma, a upravo ovako ponašanje, obmanjivanje 
javnosti je uzrok nastanka populističkih stranki. Iznijela je da se Gradonačelnik ne treba 
čuditi da pojedine stranke u Rijeci sada imaju već preko petnaest posto zato što građani 
vjeruju u ta prazna obećanja, nego zato što misle da su svi oni isti i da lažu. Nada se da će 
u ovom zadnjem mandatu Gradonačelnik početi davati točne informacije i iskrene odgovore 
na vijećnička i medijska pitanja i da će iskreno istupati u javnosti.  
 
13. SANDRA KRPAN je na prijedlog MO Srdoči upitala da li postoji mogućnost otvaranja 
zelene tržnice na Srdočima, budući da su stanovnici tog dijela grada iskazali interes za 
njom?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da, osim velike tržnice u centru 
grada, već sada postoji tržnica na Zametu, na Vežici, te privremene tzv. eko-tržnice na 
Drenovi i čini mu se na Kozali. Obzirom da je Grad preuzeo brigu o tržnicama, svakako će 
se razmotriti prijedlog Mjesnog odbora i ukoliko to bude  moguće i ukoliko postoji interes za 
tim, nema razloga da TD Rijeka plus, ukoliko nađe lokaciju,  ne krene u takvu djelatnost, što 
će se ispitati u narednom razdoblju. Jedino bi trebalo biti jasno da li se govori o pravoj 
zelenoj tržnici, poput one na Zametu ili se radi o povremenoj prodaji tzv. eko-tržnici kao što 
je na Drenovi. U svakom slučaju će se razmotriti ta mogućnost i ukoliko postoji stvarni 
interes nema razloga da se ne uspostavi zelena tržnica i na Srdočima. 
 
14. DUŠKO MILOVANOVIĆ je, u svezi požara većih razmjera koji se nedavno dogodio na 
području Škurinja, u pogonu tvrtke Elgrad, pohvalio vrlo brzu i kvalitetnu reakciju riječkih 
vatrogasaca i njihovih kolega iz riječkoga prstena, čime je spriječen požar većih razmjera. 
Njegovo pitanje nije vezano za sam požar, već za neke preduvjete koje su vlasnici i 
korisnici prostora dužni, kao i Grad osigurati za neometano obavljanje takvih djelatnosti. 
Obzirom da se na društvenim mrežama pojavila netočna informacija koju su preuzele i neke 
medijske kuće, zamolio je Gradonačelnika da prokomentira problematiku vezanu uz 
hidrantsku mrežu, koja je spominjana kao glavni razlog zbog kojeg je do tako velikog 
požara uopće došlo.  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako su se pojavile informacije 
da na tom području uopće ne postoji hidrantska mreža što nije točno jer na tom području 
ona postoji, ali nažalost nije dostatna. To nije krivnja Grada jer je gradsko KD Vodovod i 
kanalizacija zaduženo za izgradnju javne hidrantske mreže, što znači da se tamo gdje 
postoji javni vodovod, kojim upravlja Vodovod i kanalizacija,  postavlja i hidrantska mreža, 
tako da se na svakih 150 metara nalazi jedan hidrant, ili nadzemni ili podzemni sa 
mogućnošću priključka. Svaki taj hidrant, osim što se koristi u slučaju potrebe gašenja 
požara,  koristi se i za pražnjenje vodovodne mreže odnosno ispiranje vodovodne mreže 
kada je to potrebno. 
U Gradu Rijeci, u sustavu javne hidrantske mreže, postoji više od 6100 hidranata. Kao i u 
slučaju opskrbe vodom, ako se radi o čestici koja je u privatnom vlasništvu, odnosno nije 
javna čestica, nije javno zemljište, Vodovod osigurava priključak na vodovodnu mrežu na 
granici sa cestom ili javnom mrežom. Znači, ono što je privatno vlasništvo ili vlasništvo neke 
tvrtke, to više nije javni prostor i u tom slučaju hidrantsku mrežu, kao niti interni vodovod ili 
internu kanalizaciju, ne gradi i ne održava Vodovod i kanalizacija nego vlasnik zemljišta. 
Vlasnik zemljišta na kojem su se nalazili prostori tvrtke Elgrad je tvrtka Cvjećarstvo, koja je 
bila dužna imati adekvatnu hidrantsku mrežu. Za druge objekte koji se nalaze u okolini, a 
koji su građeni kasnije, poput Konzuma, je u postupku izdavanja građevinske dozvole 
tražena i izgradnja hidrantske mreže, tako da Konzum ima dva hidranta i unutrašnju 
hidrantsku mrežu, tzv sprinklere, koji su razvedeni po cijelom objektu. Hidrantska mreža 
koju vodi Vodovod godišnje se kontrolira i godišnje je predmet nadzora nadležne službe 
Policijske uprave. Zadnja kontrola te mreže je bila negdje u 11. Mjesecu prošle godine kada 
je dobivena potvrda da je javna hidrantska mreža ispravna.  
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Prema tome, treba razlikovati javnu hidrantsku mrežu, za koju je odgovoran Grad, odnosno 
Vodovod i kanalizacija i hidrantsku mrežu koju moraju graditi investitori odnosno privatne 
osobe, tvrtke, koje su vlasnici ili upravljaju određenim prostorom. Naravno da će KD 
Vodovod i kanalizacija svakom takvom vlasniku osigurati i adekvatne uvjete odnosno 
dovoljnu količinu vode i dovoljan pritisak za takvu hidrantsku mrežu. Koliko mu je poznato,  
u ovom trenutku je još uvijek u tijeku policijski nadzor te hidrantske mreže na tom području 
pa će se nakon toga znati više detalja o stanju hidrantske mreže na tom području.  
U svakom slučaju i na tom području je postojala hidrantska mreža, ne pod nadležnosti KD 
Vodovod i kanalizacija, ali je očito da je bila nedovoljna. Iako, iz razgovora s vatrogascima, 
bilo je teško za očekivati da bi ta hidrantska mreža mogla opskrbiti punjenje istovremeno 
sedam vatrogasnih vozila za tako veliki požar. 
 
15. VOJKO BRAUT je upitao Gradonačelnika da li će se, kada i pod kojim uvjetima graditi 
energana na Trsatu i kakve veze ima sa  KBC-om? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako će se energana na 
istočnom dijelu grada graditi zbog potrebe Sveučilišta i zbog bolje opskrbe stanovništva koji 
su sada prikopčani na energanu Vojak i energanu Gornja Vežica. 
Ukoliko KBC ne bude pristao da se spoji na tu energanu neće se graditi tako velika 
energana, kakva je bila planirana. Ono što njega brine je činjenica, što je s energetskog 
stanovišta neprihvatljivo, da na udaljenosti od nekoliko stotina metara imamo dva različita 
energetska subjekta o čemu je pred nešto više od mjesec dana pisao ministru Kujundžiću 
koji je nadležan za KBC i ministru Ćoriću koji jenadležan za energetiku. Dakle, nema 
razloga zašto bi, prije svega iz ekološkog i energetskog aspekta, trebali graditi dva 
energetska sustava udaljena nekoliko stotina metara jedan od drugoga. Drugo, ne vidi 
razlog zašto bi trebalo trošiti novce koje KBC može iskoristiti za neke druge investicije koje 
mu trebaju, kada već postoje osigurani novci putem Europske banke za obnovu i razvoj. 
Znači, osim što je to energetski apsolutno neprihvatljivo, ovakvo ponašanje na neki način 
ugrožava i jedan planirani energetski projekt koji bi zasigurno imao benefit i za Sveučilište i 
za KBC, ali i za sve stanovnike istočnog dijela grada koji se griju na toplinsku energiju 
putem Energa, jer bi izgradnja jednog ovakvog objekta zasigurno bitno smanjila troškove 
centralnog grijanja u odnosu na ono što imaju sada. 
 
16. TAMARA MARTINČIĆ je iznijela kako je Gradonačelnik nedavno potpisao ugovor sa 
Riječkim sportskim savezom o financiranju raznih sportskih aktivnosti, pa je zanima koje su 
to točno aktivnosti koje će se financirati iz predmetnih sredstava? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako će se financirati uobičajene 
aktivnosti unutar javnih potreba u sportu, a to su sredstva namijenjena sportskim klubovima, 
Riječkom sportskom savezu koji okuplja osobe sa posebnim potrebama odnosno invalide i 
za rekreaciju. Ove godine je po prvi puta uveden jedan iznos od milion i pol kuna, za 
klubove nosioce kvalitete kako bi osigurali dodatno financiranje za tih pet ili šest klubova.  
Posebno je upozorio na sredstva unutar javnih potreba koja čine jednu kompletnu novinu, 
nešto što do sada nije bilo, a to su sredstva namijenjena za funkcioniranje sportske 
ambulante koja bi trebala biti otvorena za oko mjesec dana u suradnji sa Primorsko-
goranskom županijom, u prostorima Dvorane mladosti, čime bi se riješio problem 
besplatnog kontrolnog pregleda kojeg moraju obavljati svi sportaši bez obzira na uzrast. To 
predstavlja širenje programa pod nazivom „Ri move“ koji obuhvaća djecu predškolskog 
odgoja tijekom kojeg se upoznaju sa osnovnim elementima atletike, gimnastike i džuda, koji 
se eksperimentalno provodi u nekoliko riječkih osnovnih škola, a rezultati su jako dobri. 
Zadovoljni su djeca, roditelji i nastavnici. Cilj je da se taj projekt proširi na sve riječke 
osnovne škole i to  besplatno za sve polaznike. Novina je i uvođenje tzv „dual programa“ u 
sustavu obrazovanja, kojim se želi, unutar srednjoškolskih ustanova formirati tzv. centar 
sportske izvrsnosti, koji bi omogućio poseban tretman vrhunskih ili talentiranih sportaša koji 
su još u sustavu srednjoškolskog obrazovanja, obzirom na njihov poseban tretman i 
relativno česte izostanke iz škole zbog sudjelovanja na natjecanjima i na kraju samog 
trenažnog procesa. Vjeruje da bi takav jedan sustav dualnog obrazovanja u okviru takvog 
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jednog centra sportske izvrsnosti bio jako značajan za mlade ljude koji, osim što polaze 
srednju školu, u isto vrijeme postižu i značajne  sportske rezultate.  
 
17. JOSIP KUKULJAN je iznio da je 27. siječnja 2016. godine, na temelju provedenog 
postupka javne nabave između Grada Rijeke, KD Vodovod i kanalizacija, TD Energo d.o.o. i 
KD Čistoća, kao naručitelja i TD Ri-Stan kao davatelja usluge, sklopljen okvirni sporazum o 
pružanju usluga objedinjene naplate troškova stanovanja na rok od dvije godine, računajući 
od dana sklapanja do 27. siječnja 2018. godine. Pred dvije godine ovaj postupak javne 
nabave provodilo  je TD Energo, za sve naručitelje, a ove godine provodilo ga je KD 
Vodovod i kanalizacija, za sve naručitelje, koji je sklopio ugovor 1.2.2018. godine, što znači 
četiri dana nakon isteka ugovora. U postupku javne nabave stigla je samo jedna ponuda od 
tvrtke Ri-Stan. Upitao je zašto Grad Rijeka nije provodio natječaj ili zašto ga opet nije 
provodilo TD Energo, nego KD Vodovod i kanalizacija? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako u Rijeci postoji u funkciji 
sustav objedinjene naplate troškova stanovanja već dugi niz godina, što podrazumijeva i 
način naplate svih troškova stanovanja, uključiv i komunalnih usluga i odgovarajuću 
softversku podršku, čime se postižu značajne uštede u mnogim elementima. Između 
ostaloga, korisnici dobivaju samo jedan račun na kojem mogu vidjeti na što se odnosi, 
koliko je odvoz smeća, potrošnja plina, vode, komunalna naknada i sve ostalo što spada u 
troškove stanovanja. Taj model je dobivao brojne pohvale i ne mali broj gradova je 
primijenio isti takav model. Kako se postupak javne nabave mora provoditi, a ima i 
određene troškove, već dugi niz godina gradska komunalna društva se izmjenjuju i provode 
taj postupak javne nabave, nakon što je potpisan ugovor o zajedničkoj javnoj nabavi što 
Zakon o javnoj nabavi dozvoljava. Prema tome, tu  nije ništa sporno. Pred dvije godine je, 
nakon potpisanog sporazuma svih sudionika, javnu nabavu provodilo TD Energo, ove 
godine  KD Vodovod i kanalizacija, a za dvije godine će nakon potpisanog sporazuma to 
provoditi neko drugo društvo, na kome je red.  
 
JOSIP KUKULJAN je dodao da je 2010. godine Hrvatska energetska regulatorna agencija 
naložila da TD Ri-Stan više ne naplaćuje za TD Energo, jer se to protivi zakonu, što Grad 
Rijeka nije poslušao te je upitao što se dogodilo u ova četiri dana dok ugovora nije bilo? 
Znači, Ri-Stan je izvršavao naplatu, bez ugovora. Šta će se sa ta četiri dana?  
 
18. mr.sc. ZVONIMIR PERANIĆ je, sukladno Poslovniku, članku 73., iznio mišljenje o 
dobivenim odgovorima na pitanja koja je pisanim putem postavio između dvije sjednice. 
Pitanja koja su se odnosila, onih 168 pitanja, ukazivala su na stanovite nelogičnosti prilikom 
donošenja javnih potreba u kulturi na što je Gradonačelnik odgovorio na način da je nužno 
poznavati meritum, odnosno da je nužno imati uvid u razne prijedloge, u financijske okvire i 
u cijeli postupak, sa čim se apsolutno slaže. Naravno da je potrebno imati informacije kako 
bi se moglo zaključivati. Međutim, od rujna mjeseca, počevši od Odbora za kulturu 
pokušava doći do tih informacija, ali bezuspješno, pokušava doći do informacija da vidi što 
misle određena kulturna vijeća, postavljajući pitanja pročelniku za kulturu i suradnicima bez 
nekih odgovora. Poziva i predstavnike kulturnih vijeća, također bez odgovora. Onda se 
dogodi situacija da se prijave ljudi i da nije bitno kakvi su normativi, jer se može koliko god 
se želi sredstava zatražiti. Nisu bitni ni kriteriji jer ima programa koji se sufinanciraju bez 
onoga što je Grad u postotku većem ili nižem, zapravo odredio sam kao normativ. Nije 
dobio niti odgovor da ima programa u kojima kulturna vijeća, dodjeljuju sredstva ili bodove 
veće od maksimalno propisanih bodova, pa ima maksimum petnaest bodova, a program 
dobije  sedamnaest i skoči u veći rang. Potom ima programa, njih 17, koji se financiraju 
ispod praga sufinanciranja.  
Nadalje nije dobio odgovor na pitanje što se dogodilo jer se produžavao rok prijave pa se tu 
mogao neko prijavljivati i nakon roka, prije ili poslije. Nije došao ni odgovor na pitanje zašto 
su tek 23. siječnja dostavljeni iz Kulturnog vijeća zapisi gdje bi se moglo saznati što se 
događa. Dakle, vidi se da je sustav takav, da svatko može dobiti sredstva kako hoće i pita 
se čemu to zapravo onda služi.  
Drugo, predstavnici odjela koji su bili informirani o programima sjedili su na sjednici Odbora 
za kulturu i nisu davali informacije o čemu se tu zapravo radi. Iz drugog odgovora slijedi da 
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informacije ne dolaze do njih, a to je o sezonskim izvješćima HNK Ivana pl. Zajca, gdje mu 
je dva puta odgovareno implicitno da su sadržani u godišnjim financijskim izvještajima, a u 
zadnjem odgovoru Gradonačelnik tvrdi da ipak postoje sezonska, s tim da su prva 
donesena 7.11.2016. godine, što je sedam mjeseci prije nego što ih je tražio. Može se 
zaključiti da je program javnih potreba u kulturi, ono što se zapravo promijenilo je samo 
činjenica da se manje intervenira u stavke, za koje Gradonačelnik u odgovoru tvrdi da on i 
pročelnik Šarar  nisu intervenirali u javne potrebe u 2018. godini, a ipak postoje nekoliko 
stavki koje su drugačije negoli što su to kulturna vijeća ocijenila. 
 
VOJKO BRAUT se javio za povredu Poslovnika članka 73. stavak 1., 2., 3., 4. u kojem stoji 
da član Vijeća koji je postavio pitanje može na sjednici Vijeća iznijeti mišljenje o dobivenom 
odgovoru i postaviti dopunsko pitanje, što znači da može iznijeti mišljenje o dobivenom 
govoru, što podrazumijeva da se to napravi kratko i jasno, a ne da se aktualni sat 
zloupotrebljava na način da se polemizira s onima koji su odgovarali na pitanja. 

 
• 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 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:  

• Izbori i imenovanja – Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za 
zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke,  

• Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok i 
• Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove 

Hrvatski kulturni dom na Sušaku. 
 Uz prijedloge za dopunu dnevnog reda dostavljeni su i materijali za predložene 
točke dnevnog reda. 
 

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

 
1. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: „IZBORI I IMENOVANJA 

– Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za zdravstvo i socijalnu 
skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke", koju bi Vijeće razmatralo kao 1. točku dnevnog 
reda. 

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

2. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: "Prijedlog odluke o 
izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok koju bi Vijeće 
razmatralo kao 20. točku dnevnog reda. 

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

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

izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Hrvatski kulturni dom na 
Sušaku" koju bi Vijeće razmatralo kao 21., ujedno i posljednju točku dnevnog reda. 

Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO 
(35 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 razrješenju člana i izboru članice Odbora za zdravstvo i 
socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke 

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 
3. Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za 

razdoblje 2017. – 2022. godine  
4. Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s 
javnom uslugom na području grada Rijeke 

5. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s 
javnom uslugom na području grada Rijeke  

6. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2016. godinu 
7. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine 
8. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke 
9. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Art-kina 
10. Prijedlog akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2018. godinu 
11. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela 

područja Krnjevo 
12. Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 

financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 
2018. godinu 

13. Prijedlog odluke o određivanju imena stuba na području grada Rijeke 
14. Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih 

poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 
15. a)  Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti  

b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Muzeja 
moderne i suvremene umjetnosti 

16. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Zamet 
17. Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Vijeća za davanje 

koncesijskih odobrenja 
18. Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Stručnog povjerenstva 

za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke 
19. 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  

20. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja 
Potok  

21. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove 
Hrvatski kulturni dom na Sušaku 

 
TOČKA 1.  

Izbori i imenovanja 
Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za zdravstvo i 

socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da je predlagatelj Odbor 
za izbor, imenovanja i razrješenja. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (34 za) donijelo Odluku o 

razrješenju Zdravka Ivankovića dužnosti člana i izboru Henriet Bilandžić za članicu 
Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
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TOČKA 2. 
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, da su prijedlog podržala još tri 
člana Gradskog vijeća te da su članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su 
razmatrali ovu točku dnevnog reda i očitovanje Gradonačelnika na prijedlog. 

 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je član Gradskog vijeća Josip Kukuljan. 

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

SDSS, Ana Trošelj ispred Kluba PGS, dr.sc. Aleksandar Bulog, Sandro Vizler, Duško 
Milovanović, Ana Trošelj, Danko Švorinić, Andrej Poropat, Hrvoje Burić, Vojko Braut, 
Marinko Koljanin, dr.sc. Ivan Mencer, mr.sc. Zvonimir Peranić i Josip Kukuljan, 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno Sandro Vizler ispred Kluba HNS. 

 
Napomena: prije prelaska na glasovanje, na traženje Andreja Poropata ispred Kluba 

HNS, predsjednik Vijeća je odobrio stanku zbog održavanja sjednice tog Kluba.  
 

 Sa 18 glasova za, 16 glasova protiv i 2 suzdržana glasa, Gradsko vijeće NIJE 
DONIJELO ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GROBLJIMA.  

 
TOČKA 3. 

Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke  
za razdoblje 2017. – 2022. godine 

 
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 predstavnik izrađivača Plana 

gospodarenja otpadom mr.sc. Ivan Barbić. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (25 za, 5 suzdržanih) 

donijelo Plan gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. godine. 
 

TOČKA 4. 
Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s 
javnom uslugom 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 (31 za) donijelo Odluku o 

dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na 
području grada Rijeke. 

 
TOČKA 5. 

Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom 

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, da su amandmane 
na Prijedlog odluke podnijeli članovi Gradskog vijeća Popov, Mencer, Milinović, Ostrogović, 
Rončević (8 amandmana), član Gradskog vijeća Damir Popov (1 amandman) i članica 



 14 

Gradskog vijeća Petra Mandić (11 amandmana) te da su amandmani dostavljeni svim 
članovima Vijeća i Gradonačelniku kao predlagatelju. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je direktorica KD Čistoća d.o.o. Jasna 

Kukuljan. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Duško Milovanović ispred Kluba SDP-

LABURISTI-SDSS, Petra Mandić ispred Kluba RI-MOST-NEZAVISNI, Ivona Milinović 
ispred Kluba HDZ, Petra Mandić, Duško Milovanović, Ana Trošelj, mr.sc. Zvonimir Peranić i 
Sandro Vizler, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel, pročelnica Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav Irena Miličević i direktorica KD Čistoća d.o.o. Jasna Kukuljan te završno 
Ivona Milinović ispred Kluba HDZ. 

 
Ivona Milinović se u raspravi ispred Kluba HDZ-a osvrnula na podnesene 

amandmane članova Vijeća HDZ-a te iznijela zadovoljstvo prihvaćanjem dijela njihovih 
amandmana od strane Gradonačelnika i naknadno podnesenim vlastitim amandmanom 
Gradonačelnika na članak 41. Odluke koji izmijenjen glasi: „Ova Odluka stupa na snagu 
osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“, osim odredbi članka 
31. stavka 2. podstavaka 2., 3., 4. i 5. ove Odluke, koje stupaju na snagu danom uvođenja 
pojedinačnog korištenja javne usluge na određenom dijelu Grada sukladno odredbama ove 
Odluke.“ Smatra, međutim, da bi odredbe kojima se regulira ugovorna kazna trebale stupiti 
na snagu šest mjeseci od uvođenja pojedinačnog korištenja javne usluge na određenom 
dijelu grada, jer bi korisnici i građani trebali imati veći rok prilagodbe negoli sam davatelj 
usluge, tako da predlagatelji amandmana inzistiraju na tome da Gradonačelnik do kraja 
rasprave razmisli o tom prijedlogu. 

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

podnesenim amandmanima te izvijestio:  
- da ne može prihvatiti amandman člana Vijeća Damira Popova, kao ni amandmane 

članice Vijeća Petre Mandić; 
- da se, što se tiče amandmana koje su podnijeli članovi Vijeća Popov, Mencer, 

Milinović, Ostrogović, Rončević (članovi Vijeća HDZ-a), očitovao putem dopisa odnosno 
pisanog materijala kojeg su članovi Vijeća dobili za vrijeme sjednice, a u kojem stoji da je 
suglasan odnosno prihvaća u cijelosti amandmane broj I., II., III., IV. i VI., da amandman 
broj V. na članak 32. Odluke prihvaća djelomično u onom dijelu koji se odnosi na stavak 1., 
odnosno na brisanje riječi: „te svaki korisnik pojedinačno za uvećani iznos od 100,00 kuna“, 
a ne prihvaća ga u dijelu koji se odnosi na uvođenje novog stavka 2. te da amandmane broj 
VII. i VIII. ne prihvaća. 

U nastavku je pojasnio da je u istom materijalu istodobno predložio i vlastite 
amandmane na članak 39. i članak 41. Odluke  kojima je djelomično riješeno ono što je bilo 
predloženo u amandmanima VII. i VIII. Članova Vijeća HDZ-a. 

Naveo je da bi dodatno mogao prihvatiti i rok za početak primjene odredbi o plaćanju 
ugovorne kazne ali ne trajanju od šest, već eventualno tri mjeseca od početka primjene 
Odluke. 

Njegov amandman na članak 41. se u stvari odnosi na činjenicu da je nepotrebno 
čekati da se sustav provede u svim dijelovima grada, jer će to biti jedan relativno dugotrajan 
proces, tako da bi se s primjenom Odluke započelo kako se za to stvore uvjeti u pojedinim 
dijelovima grada. 

 
Mr. sc. Zvonimir Peranić je u raspravi sugerirao predlagatelju da se poboljša i 

odredba članka 15. u dijelu koji se odnosi na povećanje i smanjenje spremnika ukoliko 
korisnici nisu zadovoljni, s obzirom da je u tekstu tog članka, stavku 5., predviđena samo 
mogućnost da Davatelj usluge poveća broj spremnika, a trebalo bi predvidjeti i mogućnost 
smanjenja.  
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Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je zaključno, na temelju provedene rasprave, 
usmeno podnio još dva amandmana i to na članak 15. i na članak 41. kako slijedi: 

„U članku 15. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: “Ako je dodijeljeni volumen 
spremnika preveliki za potrebe kućanstva ili pravnih i fizičkih osoba - obrtnika, Davatelj 
usluge će na zahtjev smanjiti volumen spremnika.“ 

Članak 41. mijenja se i glasi: “Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 
objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“, osim odredbi članka 31. stavka 2. 
podstavaka 2., 3., 4. i 5. ove Odluke, koje stupaju na snagu tri mjeseca od dana uvođenja 
pojedinačnog korištenja javne usluge na određenom dijelu Grada.“ 

 
Napomena: nakon izlaganja Gradonačelnika, na traženje Ivone Milinović  ispred Kluba 

HDZ, predsjednik Vijeća je odobrio stanku zbog održavanja sjednice tog Kluba.  
 
• Izjašnjavanje o amandmanima na Prijedlog odluke i glasovanje: 

 
 I. Amandmani Gradonačelnika, u tekstu kako su dostavljeni članovima Vijeća 
na današnjoj sjednici i usmeni amandmani Gradonačelnika izneseni za vrijeme 
rasprave, postali su sastavni dio Prijedloga odluke pod ovom točkom dnevnog reda i 
o njima se nije posebno glasovalo. 
  
 II. Amandmani članova Gradskog vijeća Popov, Mencer, Milinović, Ostrogović, 
Rončević (članovi Vijeća HDZ-a) broj I., II., III., IV. i VI., u tekstu kako su dostavljeni 
članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se suglasio s amandmanima. 
Amandmani su postali sastavni dio Prijedloga odluke tako da se o 

amandmanima nije glasovalo.  
 

 III. Amandman članova Gradskog vijeća Popov, Mencer, Milinović, Ostrogović, 
Rončević (članovi Vijeća HDZ-a) broj V. u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se suglasio s amandmanom djelomično na način da se u 
članku 32. stavku 1. brišu riječi: „te svaki korisnik pojedinačno za uvećani iznos od 
100,00 kuna.“ U preostalom dijelu kojim se dodaje novi stavak 2. Gradonačelnik se 
nije suglasio. 
 Predlagatelji su amandman povukli odnosno nisu ustrajali na prihvaćanju 
amandmana u cijelosti tako da se o amandmanu nije glasovalo. 
 
 IV. Amandmani članova Gradskog vijeća Popov, Mencer, Milinović, 
Ostrogović, Rončević (članovi Vijeća HDZ-a) broj VII. i VIII. u tekstu kako su 
dostavljeni članovima Vijeća. 
 Predlagatelji su amandmane povukli odnosno nisu ustrajali na prihvaćanju 
amandmana tako da se o amandmanima nije glasovalo. 
 
 V. Amandman člana Gradskog vijeća Damira Popova, u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se nije suglasio. 
Predlagatelj Damir Popov je  ustrajao na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (6 glasova za). 
 

 VI. Amandman broj 1. članice Gradskog vijeća Petre Mandić, u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se nije suglasio. 
Predlagateliica Petra Mandić je ustrajala na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (18 glasova za, 15 glasova protiv, 3 

glasa suzdržana). 
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 VII. Amandman broj 2. članice Gradskog vijeća Petre Mandić, u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se nije suglasio. 
Predlagateliica Petra Mandić je ustrajala na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (18 glasova za, 15 glasova protiv, 3 

glasa suzdržana). 
 
 VIII. Amandman broj 3. članice Gradskog vijeća Petre Mandić, u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se nije suglasio. 
Predlagateliica Petra Mandić je ustrajala na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (18 glasova za, 15 glasova protiv, 3 

glasa suzdržana). 
 
 IX. Amandman broj 4. članice Gradskog vijeća Petre Mandić, u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se nije suglasio. 
Predlagateliica Petra Mandić je ustrajala na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (18 glasova za, 15 glasova protiv, 3 

glasa suzdržana). 
 

 X. Amandman broj 5. članice Gradskog vijeća Petre Mandić, u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se nije suglasio. 
Predlagateliica Petra Mandić je ustrajala na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (18 glasova za, 15 glasova protiv, 3 

glasa suzdržana). 
 
 XI. Amandman broj 6. članice Gradskog vijeća Petre Mandić, u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se nije suglasio. 
Predlagateliica Petra Mandić je ustrajala na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (18 glasova za, 15 glasova protiv, 3 

glasa suzdržana). 
 
 XII. Amandman broj 7. članice Gradskog vijeća Petre Mandić, u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se nije suglasio. 
Predlagateliica Petra Mandić je ustrajala na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (18 glasova za, 15 glasova protiv, 3 

glasa suzdržana). 
 

 XIII. Amandman broj 8. članice Gradskog vijeća Petre Mandić, u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se nije suglasio. 
Predlagateliica Petra Mandić je ustrajala na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (18 glasova za, 15 glasova protiv, 3 

glasa suzdržana). 
 
 XIV. Amandman broj 9. članice Gradskog vijeća Petre Mandić, u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se nije suglasio. 
Predlagateliica Petra Mandić je ustrajala na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (18 glasova za, 15 glasova protiv, 3 

glasa suzdržana). 
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 XV. Amandman broj 10. članice Gradskog vijeća Petre Mandić, u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se nije suglasio. 
Predlagateliica Petra Mandić je ustrajala na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (18 glasova za, 15 glasova protiv, 3 

glasa suzdržana). 
 

XVI. Amandman broj 11. članice Gradskog vijeća Petre Mandić, u tekstu kako 
je dostavljen članovima Vijeća sadržajno je identičan amandmanima broj II., III., i IV. 
članova Gradskog vijeća Popov, Mencer, Milinović, Ostrogović, Rončević (članovi 
Vijeća HDZ-a) s kojima se suglasio Gradonačelnik i koji su postali sastavni dio 
Prijedloga odluke tako da se o ovom amandmanu nije glasovalo.  
 

Zatim je Gradsko vijeće VEĆINOM GLASOVA (26 za, 9 protiv, 1 suzdržan) 
donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom 
na području grada Rijeke. 

 
Točka 6. 

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke 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 Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća dr.sc. Ivan Mencer ispred Kluba HDZ, Hrvoje 

Burić, dr.sc. Petra Karanikić, Ivona Milinović, Tamara Martinčić i Josip Ostrogović te 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (34 za) donijelo zaključak 

kojim je primilo na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 
2016. godinu. 

 
Točka 7. 

Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine 
 

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. 
 
 Predsjednica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Tea Mičić Badurina 
dodatno je izvijestila Vijeće o zaključcima tog Odbora. 
 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća dr.sc. Ivan Mencer ispred Kluba HDZ, 
Sandra Krpan ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, Hrvoje Burić, Marinko Koljanin, Sandra 
Krpan, Ivona Milinović i Vojko Braut te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
Vojko Braut se pozvao na odredbu članka 97. Poslovnika Gradskog vijeća kojom je 

propisano da ako pitanje o kojem se raspravlja ne zahtijeva donošenje akta itd…, Vijeće 
završava raspravu i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda. Budući da u ovom slučaju ne 
vidi da bi Vijeće donosilo bilo kakav akt, a nigdje nije ni propisano da Gradsko vijeće treba 
usvajati izvješće koje podnosi Gradonačelnik, smatra da ovo Izvješće Gradsko vijeće treba 
primiti na znanje bez glasovanja o njemu. 
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Nakon izlaganja Vojka Brauta predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev 
je utvrdio da je Gradsko vijeće primilo na znanje Izvješće Gradonačelnika o radu za 
razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine. 

 
 

Točka 8. 
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, da su podnesena 
dva amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta (članova Gradskog vijeća Popov, 
Mencer, Milinović, Ostrogović, Rončević) te da su amandmani dostavljeni članovima Vijeća i 
Gradonačelniku kao predlagatelju. 

 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je v.d. pročelnika Ureda Grada Verena 
Lelas Turak.  
 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ivona Milinović ispred Kluba HDZ, Vojko 
Braut ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, Ivona Milinović, Vojko Braut, Danko Švorinić i 
Hrvoje Burić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
• Izjašnjavanje o amandmanima na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta i 

glasovanje: 
 

I. Amandman članova Gradskog vijeća Popov, Mencer, Milinović, Ostrogović, 
Rončević broj I. u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se nije suglasio. 
Predlagatelji su ustrajali na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (15 glasova za, 15 glasova protiv, 2 

glasa suzdržana). 
 

II. Amandman članova Gradskog vijeća Popov, Mencer, Milinović, Ostrogović, 
Rončević broj II. u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se nije suglasio. 
Predlagatelji su ustrajali na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (15 glasova za). 

 
Zatim se pristupilo glasovanju o Prijedlogu izmjena i dopuna Statuta Grada 

Rijeke. Sa 17 glasova za, 1 glasom protiv i 14 suzdržanih glasova, GRADSKO VIJEĆE 
NIJE DONIJELO IZMJENE I DOPUNE STATUTA GRADA RIJEKE. 

 
 

Točka 9. 
Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Art-kina 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da je predlagatelj 

Upravno vijeće Art kina te da su članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su 
razmatrali ovu točku dnevnog reda i očitovanje Gradonačelnika na prijedlog. 

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Duško Milovanović ispred Kluba SDP-

LABURISTI-SDSS, Ivona Milinović ispred Kluba HDZ, Vojko Braut i Ivona Milinović te 
završno Ivona Milinović ispred Kluba HDZ. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (20 za, 9 suzdržanih) 

donijelo Odluku o imenovanju Slobodanke Mišković za ravnateljicu Art kina. 
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Točka 10. 
Prijedlog akcijskog plana Grada Rijeke za mlade 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 

odgoj i školstvo Sanda Sušanj.  
 

 Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sandra Krpan dodatno je izvijestila 
Vijeće o zaključcima tog odbora. 

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Morana Jokić i Hrvoje Burić. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (26 za, 3 suzdržana) 

donijelo Akcijski plan Grada Rijeke za mlade za 2018. godinu. 
 
 

Točka 11. 
Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana  

uređenja dijela područja Krnjevo 
 

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 

razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem dr.sc. Srđan Škunca. 
 
U raspravi su sudjelovali član Vijeća Josip Ostrogović i pročelnik Odjela gradske 

uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem dr.sc. Srđan Škunca. 
 

Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (23 za, 2 protiv, 4 
suzdržana) donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela 
područja Krnjevo. 

 
 

TOČKA 12. 
Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 
financijskih sredstava unutar 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. 

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća dr.sc. Ivan Mencer i Duško Milovanović, 

pročelnica Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu Vera Begić Blečić te 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (28 za, 1 suzdržan) 

donijelo Odluku o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 
financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 
2018. godinu. 
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Točka 13. 
Prijedlog odluke o određivanju imena stuba na području grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da je predlagatelj Odbor 

za mjesnu samoupravu te da su članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su 
razmatrali ovu točku dnevnog reda i očitovanje Gradonačelnika na prijedlog. 

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Predrag Miletić i Josip Ostrogović ispred 

Odbora za mjesnu samoupravu te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (28 za, 1 suzdržan) 

donijelo Odluku kojom je stubama na području Grada Rijeke odredilo ime: “Stube 
Malika Tintilinića“. 

 
TOČKA 14. 

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 15. 
a) Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Muzeja 
moderne i suvremene umjetnosti 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da je predlagatelj 

Muzejsko vijeće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda i očitovanje 
Gradonačelnika na prijedlog. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo: 
 
a) Odluku o promjeni sjedišta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, 

 
b) Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Muzeja 

moderne i suvremene umjetnosti. 
 
 

Točka 16. 
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  

u k.o. Zamet 
 
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 

ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Zamet. 
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Točka 17. 

Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Vijeća za davanje 
koncesijskih odobrenja 

 
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 razrješenju i imenovanju članice Vijeća za davanje koncesijskih 
odobrenja. 
 
 

Točka 18. 
Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Stručnog povjerenstva za 

koncesije na pomorskom dobru 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, VEĆINOM GLASOVA (23 za, 6 suzdržanih)  

donijelo Odluku o razrješenju člana i imenovanju članice Stručnog povjerenstva za 
koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke. 

 
 

Točka 19. 
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 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 

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. 
 

Točka 20. 
Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja  

područja Potok 
 

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 

izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok. 
 
 

Točka 21. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove 

Hrvatski kulturni dom na Sušaku 
 
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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Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovao član Vijeća Hrvoje Burić, Gradsko 
vijeće je VEĆINOM GLASOVA (24 za, 1 protiv) donijelo Odluku o izmjenama i 
dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku. 

 
Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Andrej Briščik, 

Filipa Capan, Mirjana Jukić, Josip Kukuljan, Petra Mandić, Predrag Miletić, Koraljko 
Pasarić, mr.sc. Zvonimir Peranić, Čedomir Salević i Danko Švorinić. 

 
 
Sjednica je zaključena u 19,40 sati. 
 
 

        Tajnica               Predsjednik 
     Gradskog vijeća             Gradskog vijeća 

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