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

24. svibnja 2018. godine  
 

Sjednicu je u 10,05 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev.  
 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno 37 članova Gradskog 

vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.  
 
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, Vuk Prica, Dobrica Rončević, Vedran Sabljak, Oskar Skerbec, mr.sc. Kristjan 
Staničić, Danko Švorinić, Mate Tomljanović, Ana Trošelj i Sandro Vizler. 

 
Na zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća održane 29. ožujka 2018. 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 Vuk Prica u lipnju 
2017. godine podnio zahtjev za stavljanje u mirovanje njegovog mandata u Gradskom 
vijeću iz osobnih razloga. 

Za zamjenika člana Gradskog vijeća Vuka Price politička stranka 
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP odredila je, na temelju članka 81. 
stavka 3. Zakona, Čedomira Salevića, koji je obnašao dužnost člana Gradskog vijeća 
umjesto Vuka PRICE. 

Dana 9. svibnja 2018. godine Vuk Prica podnio je pisanu obavijest o prestanku 
mirovanja njegovog mandata. 

Odredbama članka 79. stavaka 6. i 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ 
broj 144/12 i 121/16), propisano je da mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati 
kraće od šest mjeseci, a član predstavničkog tijela nastavlja s obnašanjem dužnosti na 
temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave pisane obavijesti 
predsjedniku predstavničkog tijela. 

Zaključno je izvijestio da je 17. svibnja 2018. godine, na temelju Zakona i obavijesti 
od 9. svibnja 2018. godine, prestalo mirovanje mandata člana Gradskog vijeća Grada 
Rijeke Vuka Price. 
 

Nakon što je Gradsko vijeće primilo na znanje obavijest, predsjednik Gradskog 
vijeća je pročitao tekst svečane prisege, a član Gradskog vijeća Vuk PRICA 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 sva pitanja 
članova Gradskog vijeća postavljena na aktualnom satu 8. sjednice Gradskog vijeća te 
odgovori na pisana pitanja članova Gradskog vijeća postavljena u razdoblju između dvije 
sjednice Gradskog vijeća. 

 
• AKTUALNI SAT 

 
1. mr.sc. ZVONIMIR PERANIĆ je iznio kako je u Izvješću državne revizije za 2016. godinu 
za Grad Rijeku utvrđeno kako manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju 
iznosi nešto malo više od 247 milijuna kuna. Na temelju danih naloga i preporuka Državnog 
ureda za reviziju Grad je donio plan provedbe naloga i preporuka 9. siječnja 2017. godine. 
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Tijekom 2017. godine Odjel gradske uprave za financije izradio je analizu financijskog 
stanja i položaja gradskog proračuna. Upitao je pročelnicu Odjela gradske uprave za 
financije Jasnu Liker koji su to savjetnici koji pomažu u procesu rješavanja akumuliranog 
manjka u Proračunu Grada Rijeke i da li su oni savjetovali dodatno zaduženje? 

 
Pročelnica Odjela gradske uprave za financije JASNA LIKER je odgovorila da će članu 
Vijeća dostaviti pisani odgovor na pitanje. 

 
2. JOSIP OSTROGOVIĆ se osvrnuo na nedavnu press konferenciju PGS-a na kojoj su 
članovi PGS-a i gdin Ivaniš teškim i dramatičnim riječima izjavili: „Najavljena smjena 
dosadašnjeg glavnog urednika Novog lista nije samo obračun s jednim novinarom i 
urednikom, već i obračun sa slobodarskom tradicijom redakcije Novog lista. Dosadašnji 
glavni urednik trebao bi biti smijenjen od istih onih koji su htjeli ugasiti Novi list. To su isti oni 
koji bi u Novi list uveli laž i diktaturu, oni koji žele mrak i kojima samo Novi list smeta da to 
ostvare. O tome nam govore i najnovije vijesti o preuzimanju Novog lista od strane onih koji 
namjeravaju smijeniti dosadašnjeg glavnog urednika kako bi na sve načine onemogućili 
slobodu riječi, govora i ponašanja.“ 

Nadalje, u svom priopćenju su PGS-ovci, na čelu sa dogradonačelnikom, naveli da 
na ove promjene u Novom listu moraju odmah reagirati i javno reći da PGS to neće 
dozvoliti.  

Upitao je Gradonačelnika da li podržava ovakav način komunikacije i razmišljanja 
njegovog prvog suradnika i što Gradonačelnik i zamjenik Ivaniš planiraju napraviti po tom 
pitanju odnosno na koji način namjeravaju zaustaviti promjene u redakciji medija u 
privatnom vlasništvu te da li je normalno da se gradonačelnik i njegov zamjenik upliću u 
kadroviranje u medijima koji bi, po njegovom mišljenju, trebali biti objektivni i nepristrani?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ne zna kako je gdin 
Ostrogović u cijeloj toj priči našao njegovo ime i na temelju čega je zaključio da je to i 
njegov stav. 

Isto tako ne zna kako je zaključio da je Nikola Ivaniš njegov prvi suradnik, budući da 
ima dva zamjenika odnosno dva najbliža suradnika te kako je gdin Nikola Ivaniš član 
političke stranke PGS nastupio je kao član te političke stranke koja ima pravo na svoj stav.  

Nadalje je naveo kako je imao prilike prisustvovati promjeni barem desetak glavnih 
urednika Novog lista, te vidjeti transformaciju Novog lista kroz promjene vlasnika što nikad 
nije komentirao. Napomenuo je da se radi o tvrtki sa svojim vlasnicima, najprije novinarima i 
zaposlenicima koji su odlučili svoje dionice prodati nekome drugome, nakon čega vlasnici 
odlučuju o daljnjoj sudbini na što imaju pravo, pa i na promjenu urednika. Ne misli da je gdin 
Ivaniš to govorio kao zamjenik Gradonačelnika niti je u bilo kojem trenutku iznosio stavove 
niti Gradonačelnika niti gradske uprave. 

 
JOSIP OSTROGOVIĆ je dodao kako je Gradonačelnik branio kolegu Ivaniša i rekao kako 
on to ima pravo reći, što je totalni „nonsens“ te iznio kako misli da se Gradonačelnik od toga 
trebao ograditi i reći da to nikako ne može biti uobičajeno u nekom normalnom 
demokratskom društvu, što smatra da Rijeka je. Na njegov odgovor citirao je glavnog 
urednika Novog lista, gospodina Antu Ravlića koji je izjavio sljedeće: „Kao što tehnologija 
neće oteti našim čitateljima doživljaj novina, tako niti ja, niti moji suradnici nećemo oteti Novi 
list kakav poznaju. Dušebrižnici koji iz svojih osobnih interesa najavljuju nekakav zaokret 
Novog lista djelomično su u pravu. Novi list će se okrenuti poduzetnicima, ljudima koji 
stvaraju radna mjesta, ljudima koji su kadri spriječiti odljev mladih ljudi iz naše regije i iz 
cijele Hrvatske. Naše novine i naš web-portal okrenut će se turizmu koji hrani desetke 
tisuća obitelji našeg kraja. Okrenut ćemo se budućnosti. Pa ipak živimo u 21. stoljeću. 
Povijesne traume ne mogu biti dominantna tema društva. Treba li se uopće osvrtati na 
buncanje sićušnih političara na tiskovnoj konferenciji koji očito još žive u vremenima kad je 
glavne urednike novina birao komitet. Tko zna koliko je upitnika nad glavom inozemnih 
investitora kad ugledaju performans talentiranih kadrologa koji bi raspoređivali tuđe novce. 
Samopredstavljani borci za radnička prava ne prezaju ni od čega“.  

Na kraju je dodao kako je Gradonačelnik sa svojim suradnicima pokazao kako vodi 
Grad koji je u dugovima do grla, te misli da bi trebali znati gdje im je granica. 
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3. ANDREJ BRIŠČIK je vezano uz izgradnju hotelskog kompleksa na Kostabeli iznio kako 
se tamo gradi kompleks hotela čime se devastira obalno područje jer je oko 20 % površine 
od obalnog dijela nasipano kamenjem i zemljom koja devastira floru i faunu u moru. Pozvao 
se na odgovor Grada Rijeke iz veljače ove godine u kojem je navedeno da se, koliko je 
njima poznato, trenutno izvode radovi nasipanja takozvanog općeg nasipa tj. odlaganja 
kamenog materijala kojim se formira osnovna površina plaže, dok će polaganje kamenog 
materijala kojim će se postići projektirane, hidrodinamičke i druge osobine plaže uslijediti 
tijekom proljeća ove godine.  

Dakle, nasipa se i kamenjem i zemljom, što nije dopušteno prema riječima 
pročelnice Primorsko-goranske županije Nade Milošević koja je rekla da je koncesija 
državna, a za nadzor su zaduženi Lučka kapetanija i Grad Rijeka. Upitao je tko je dozvolio 
nasipavanje mora na Kostabeli, hoće li ono ostati devastirano i tko će za to biti kažnjen? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako nitko neće bit kažnjen jer 
nema razloga za to te kako ništa nije devastirano. Investitor koji gradi hotel i u koji ulaže 
pedesetak miliona eura dobio je koncesiju od Ministarstva pomorstva, prometa i 
infrastrukture za izgradnju i uređenje plaže koje tamo nije bilo odnosno na području na 
kojem se ništa nije nalazilo osim kamenja i koje je bilo nepristupačno kupačima. 

Uredit će se plaža za koju investitor plaća koncesijsku naknadu, a sve aktivnosti koje 
se provode, provode se sukladno svim potrebnim dokumentima, imaju svu potrebnu 
dokumentaciju, uključivši i građevinsku dozvolu i studiju utjecaja na okoliš. Prema tome, sve 
se radi u skladu s propisima, nema nikakve devastacije, već se radi na izgradnji jednog 
novog plažnog kompleksa. Ne zna što je govorila pročelnica iz Županije, ali bi volio da to 
dobije u pisanoj formi kako bi onda mogao komentirati. 

 
ANDREJ BRIŠČIK je dodao kako se slaže s tim da je pohvalno da netko investira u ovaj 
grad, međutim, devastirana je šetnica, obala više ne izgleda kao prije, a obalni pojas se trpa 
zemljom, što se ne bi smjelo raditi. 

 
4. PETRA MANDIĆ je, vezano uz zaključak Gradonačelnika od dana 14. 5. 2018. godine  
koji se odnosi na uskratu korištenja javnih lokacija odnosno javnih površina u gradu Rijeci, 
za referendumsku inicijativu pravednijeg izbornog sustava, upitala temeljem kojeg prava se 
navedenoj referendumskoj inicijativi uskraćuje korištenje gotovo svih frekventnih gradskih 
lokacija, s obrazloženjem da ih se spriječi da građane bombardiraju istim sadržajem 
svugdje?  

Podsjetila je da je upravo referendum pravo naroda da izravno sudjeluje u 
demokratskom procesu i svako ograničavanje takvih prava uskraćivanje je prava naroda da 
odlučuje, a koliko je njoj poznato vlast proizlazi iz naroda, a ne iz elita.  

Ujedno je upitala što bi se na primjer dogodilo kada bi postojala referendumska 
ustavotvorna inicijativa vezana uz istospolne zajednice i da je neki gradonačelnik desne 
orijentacije sabotira? On bi ga prvi nazvao fašistom i despotom i bio bi u pravu jer se narod 
ima pravo izjasniti. Otkud onda Gradonačelniku pravo da u ovome gradu u ime svih 
odlučuje na ovakav način.  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je rekao kako ne razumije pitanje kao niti cijelu 
raspravu koja se vodi oko nekoliko referenduma te pojasnio da ukoliko je netko tražio 
suglasnost za korištenje javne površine mora bit svjestan da suglasnost može i ne mora 
dobiti, jer inače ne bi postojala takva institucija. Naveo je kako je procijenjeno da je od 
traženog broja od 41 lokacije dovoljno 26 lokacija koje su sami predstavnici te inicijative i 
tražili.  

Kada se raspravlja o tome što narod želi odlučivati, iznio je kako se nada da je narod 
dovoljno svjestan da neće prihvatit inicijativu koja se nudi kao drugo referendumsko pitanje, 
o čemu je već bezbroj puta govorio.  

O prvom pitanju koje se tiče promjena izbornog sustava može se i mora raspravljati, 
ali drugo referendumsko pitanje je apsolutno neprihvatljivo i o tome će stalno govoriti. 
Njemu je apsolutno neprihvatljivo da netko dođe na ideju o uvođenju saborskih zastupnika u 
dvije kategorije, onih koji mogu i onih koji ne mogu odlučivati o svim pitanjima, ali je 
interesantno da su oni drugi baš zastupnici nacionalnih manjina.  
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Primjera radi upitao ju je kako bi se ona osjećala da netko u ime naroda predloži 
inicijativu po kojoj neki njeni kolege u Gradskom vijeću koji su pripadnici nacionalnih 
manjina ne bi mogli glasovati o proračunu ili nekim drugim temama. To je bio razlog zašto je 
smatrao da je za tu inicijativu dovoljno 26 od ukupno traženih 41 mjesta. 

 
PETRA MANDIĆ je dodala da je meritum nebitan i da se Gradonačelnik ima pravo izjasniti 
o njemu, ali nema pravo uskraćivati sve frekventne lokacije odnosno teoretski ima pravo, ali 
je sramotno. Zato je namjerno navela onaj drugi primjer, upravo zato što se Gradonačelnik 
poziva na meritum, a istim se takvim argumentima jednog dana može dogoditi upravo 
suprotno, da niz gradonačelnika odluči da neka referendumska inicijativa s kojom se oni u 
meritumu ne slažu, ne može u njihovim gradovima proći. 

 
5. DANKO ŠVORINIĆ je iznio kako je nedavno obilježen 31. rođendan navijačke skupine 
Armada i na jednoj press konferenciji je iznesen njihov stav da se Stadion Kantrida, baš 
takav kakav danas postoji, uvrsti u objekte Europske prijestolnice kulture te da se i za njega 
osmisle pojedini programi, zanimljive utakmice prijateljskog i međunarodnog karaktera, 
obzirom da se Rijeka proklamira kao otvoreni grad. Zanima ga stav Gradonačelnika vezano 
uz tu inicijativu. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je primio predstavnike Armade 
s kojima je razgovarao o tome i on nema ništa protiv da se stadion Kantrida koristi i u 
kontekstu projekta Europske prijestolnice kulture, a naknadno će se osmisliti kako i na koji 
način putem tvrtke Rijeka 2020. Drugi njihov zahtjev da se stadion Kantrida koristi i za 
određene utakmice NK Rijeke, također prihvaća, s time da se to treba dogovoriti s 
vodstvom NK Rijeke. 

U svakom slučaju, podržava inicijativu da se stadion koristi u kontekstu projekta 
Europske prijestolnice kulture i da se na stadionu odigravaju određene utakmice, o čemu u 
konačnici odluku mora donijeti vodstvo NK Rijeke. 
 
6. PREDRAG MILETIĆ je iznio kako je ove godine obilježena 70-godišnjica ujedinjenja 
Rijeke i Sušaka pa je Gradonačelniku poslao prijedlog za postavljanje spomen-ploča na 
zgradu Municipija Giovanniju Ciotti, proslavljenom Gradonačelniku Rijeke i na zgradu 
Kontinentala Hinku Bačiću, dugogodišnjem Gradonačelniku Sušaka. 

Zanima ga da li je moguće i u kojoj je fazi realizacija tog prijedloga i da li je moguće 
postaviti te spomen-ploče ove godine kao jubilarne godine kada su Sušak i Rijeka 
ujedinjeni.  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je to moguće, ali da postoje 
i određena ograničenja jer se taj prijedlog mora sagledati i sa povijesno-stručnog aspekta. 
On osobno nema ništa protiv toga, a prijedlog se treba sagledati i u kontekstu vlasničke 
strukture. Za zgradu Municipija to ne bi trebao biti problem, obzirom da je u vlasništvu 
Grada, a što se tiče Kontinentala, trebat će tražiti suglasnost hotela Jadran, ali vjeruje da ni 
tu neće biti problema tako da smatra da bi to bilo moguće realizirati do kraja godine. 
 
7. TEA MIČIĆ BADURINA je, vezano za sigurnost prometa u ulici Bože Vidasa na Zametu, 
na potezu od crkve prema Zametskoj tržnici, iznijela kako je o tom problemu već bilo dosta 
rasprave, jer se na tom potezu gdje je područje vrlo frekventno promet odvija prebrzo, a ima 
jako puno pješaka, obzirom na blizinu škole, ambulante, vrtića, dvorane i sl. 

Na njeno ranije postavljeno pitanje Gradonačelnik je odgovorio da će Policija 
povećati nadzor na tom području, što je neko vrijeme čak i bio slučaj. Međutim, Policije više 
nema, a nezgode su i dalje dosta česte pa je upitala da li se na tom području može naći 
neko trajnije prometno rješenje za smirivanje prometa, kao što je to učinjeno od strane 
Rijeka prometa kod osnovnih škola u Kostreni i u Kastvu. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da je u izradi prometno rješenje koje bi 
trebalo definirati određene zahvate kojima bi se na toj dionici smanjila brzina. Ležeći 
policajci se tamo ne mogu postaviti budući da tom cestom prolazi javni gradski promet, ali 
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postoje neke druge zapreke koje omogućuju da vozila javnog prijevoza prođu neometano, 
pa vjeruje da će se u nekom razumnom roku taj problem riješiti. 
 
8. SANDRA KRPAN je iznijela kako se posljednjih godina u Hrvatskoj događa intenzivna, 
pomno planirana kampanja s ciljem umanjenja različitih, već dosegnutih ljudskih prava i 
sloboda. Počelo je s homoseksualnim zajednicama, a nastavlja se s manjinama i pravima 
žena. Rijeka je jedna od rijetkih sredina koja je odbila biti dio takve priče gdje se 
Gradonačelnik otvoreno suprotstavio tim inicijativama. Obzirom da su predstavnici tih 
inicijativa više puta pokušali manipulirati činjenicama, pa i tumačeći riječi Gradonačelnika, 
zamolila je Gradonačelnika da pojasni odluke Grada koje su donesene u vezi s 
prikupljanjem potpisa za referendum o ukidanju Istambulske konvencije i za promjene 
izbornog sustava te odnosa prema zastupnicima iz reda nacionalnih manjina. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako je činjenica da se u zadnje 
vrijeme manipulira pojmovima demokracije i pojmovima “narod odlučuje”. To je suština 
demokracije. Međutim, uređene demokracije imaju kroz Ustav ili kroz Zakon o referendumu 
definirane subjekte ili prava o kojima se na referendumu ne može odlučivati. Neke zemlje 
čak niti ne potiču referendume zbog bolnog iskustva o referendumu. Narod je 
referendumom odlučio da Hitler dođe na vlast, narod je u Austriji odlučio da se pripoji 
trećem Reichu, pa ne zna da li se može prihvatiti činjenica da se baš o svemu, bez ikakve 
kontrole, misleći na ljudska prava, manjinska prava, ravnopravnost spolova, što predstavlja 
osnovne vrijednosti, na ovakav način, manipulirajući činjenicama, mogu donositi odluke. On 
je Gradonačelnik koji je izabran na neposrednim izborima i radi sukladno odlukama Grada 
Rijeke i u tom kontekstu je donosio odluke i iza njih stoji pa tako nije dozvolio prikupljanje 
potpisa za referendumsku inicijativu o ukidanju Istanbulske konvencije, zato što se 
pripadnici koji to potiču služe lažima, manipulacijama i zastrašivanjem građana i postupio je 
sukladno odluci koja mu na to daje pravo. Isto tako je za drugu referendumsku inicijativu 
dozvolio potpisivanje na 26 mjesta, što je možda čak i najveći broj u Hrvatskoj, ali je isto 
tako jasno rekao da je ta inicijativa za njega apsolutno neprihvatljiva upravo zbog toga što 
traži izmjene Ustava kojima bi se ograničila prava saborskim zastupnicima iz redova 
nacionalnih manjina.  

Prema tome, očito je da će u neko dogledno vrijeme biti potrebno jasnije definirati 
Zakon o referendumu u kojem će biti jasno istaknuto o čemu se referendumom ne može 
odlučivati, jer vrlo često to može voditi ili u anarhiju ili u nešto što će izroditi neželjene 
posljedice. 
 
SANDRA KRPAN je pojasnila da su gradonačelnik i svi prisutni ovdje pozvani o ovome 
govoriti zbog onoga što se dogodilo 22. svibnja na zadnjem danu maturanata i onoga kako 
su se oni ponašali na Korzu. Doista je neprihvatljivo da Spomenik oslobođenja na Delti 
bude premazan svinjskom mašću, da se ispisuju ustaški i nacistički znakovi i jasno treba 
poručiti da je takvo ponašanje neprihvatljivo. 
 
9. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio da postoji veliki interes javnosti u Gradu Rijeci, ali 
i okolnim općinama i gradovima, za smještajne kapacitete u dječjim vrtićima. Sukladno 
činjenici da je Gradonačelnik prilikom otvaranja novih vrtića Morčić i Đurđice najavio velika 
ulaganja u nove vrtiće i proširenje postojećih kapaciteta, zamolio je Gradonačelnika da da 
nešto više informacija o sljedećim ulaganjima. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se, unatoč tome što su u 
proteklih četiri do pet godina izgrađeni novi vrtići sa kapacitetom od ukupno oko 600 mjesta, 
pokazalo da to još uvijek nije dovoljno. Iz tih razloga, spremne su još dvije lokacije za 
izgradnju novih vrtića, od kojih je jedna na Rastočinama, koja je u vlasništvu Grada i za koju 
je upravo u fazi izrada projektne dokumentacije, tako da bi  se u tijeku iduće godine krenulo 
s izgradnjom tog vrtića. Za drugu lokaciju, za koju je Grad osigurao zemljište koje je u 
vlasništvu Grada, očekuje se da Talijanska unija s kojom je Grad u dogovoru, krene u 
izgradnju vrtića koji bi bio namijenjen prije svega djeci pripadnika talijanske manjine, čime bi 
se oslobodili kapaciteti u ostalim vrtićima u kojima su ta djeca smještena. 



 6 

Uz sve to, do sada su realizirani mnogi zahvati radi poboljšanja uvjeta u vrtićima, a 
veliki dio sredstava koji je predviđen zaduženjem Grada Rijeke, namijenjen je upravo za 
energetsku obnovu dječjih vrtića, čime bi se poboljšali uvjeti za boravak djece u riječkim 
dječjim vrtićima. 

 
10. IVONA MILINOVIĆ je zaključila da Gradonačelnik voli često reći da ga je narod izabrao, 
ali kada narod odlučuje o referendumskim pitanjima, koja nisu njemu po volji, onda možda 
nije dobro da narod odlučuje. Možda bi najbolje bilo da se u zakon uvede da gdje god je 
SDP na vlasti, tamo nije dobro da narod odlučuje, ali tamo gdje su ostale političke stranke 
na vlasti, bilo bi dobro da narod odlučuje. 

Što se tiče merituma, meritum referendumskog pitanja za njegovu odluku o 
suglasnosti apsolutno nije važan, jer će o njemu odlučivati Ustavni sud pa je upitala 
Gradonačelnika da li je on možda postao ustavni sudac, a da oni s time nisu upoznati? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da nije postao ustavni sudac, ali 
ima pravo na svoj stav i uvijek će ga javno iznijeti, a postupio je sukladno ovlastima koje mu 
daje zakon, Statut Grada Rijeke i Odluka o davanju u najam javnih površina Grada Rijeke.  

 
IVONA MILINOVIĆ je izrazila zadovoljstvo odgovorom Gradonačelnika da nije postao 
ustavni sudac, jer se boji kakva bi bila pravna država obzirom na način kako Gradonačelnik 
tumači zakone. 

Nije, međutim, zadovoljna da Gradonačelnik nije dao suglasnost, jednoj od 
referendumskih inicijativa, za korištenje javnih površina koje nisu njegovo privatno 
vlasništvo. Nadalje je navela da Gradonačelnik ima pravo na svoj stav, ali nema pravo svoje 
ideološke i svjetonazorske stavove prenositi u gradske odluke o davanju u zakup javnih 
površina koje su u vlasništvu Grada. Napomenula je kako se ne mogu kolege u Vijeću koji 
su pripadnici nacionalnih manjina uspoređivati sa zastupnicima koji u Sabor ulaze s 
manjinskih lista. 

Ujedno je komentirala Gradonačelnikovo sudjelovanje u Hodu za slobodu koji se 
održao 19. svibnja o.g. te iznijela kako je taj dan trebao biti još i treći hod koji bi se zvao 
„Hod za slobodu svima, a ne samo njima“. 

 
11. DUŠKO MILOVANOVIĆ je iznio da je njegovo pitanje vezano za brod „Galeb“, a to 
pitanje je na proteklim sjednicama, odnosno u prošlom mandatu bilo vrlo zanimljivo 
kolegama iz oporbe. Od kada je Grad dobio nepovratna sredstva u iznosu od cca 70 
milijuna kuna za uređenje broda, kolege vijećnici više to ne spominju. Poznato je da su 
radovi  na zgradi Šećerane, za koje su osigurana bespovratna sredstva, započeli, pa ga 
interesira što je s brodom „Galeb“ odnosno kada se očekuje početak radova, budući da je 
bilo problema oko projektne dokumentacije, a vezano je uz zajednički projekt. Ujedno ga 
interesira što je sa ostalim zgradama, pogotovo ciglenom zgradom, odnosno zgradom 
Dječje kuće. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako su projekt i troškovnici za 
brod „Galeb“ gotovi, te se ubrzo očekuje natječaj za odabir izvođača radova. Obzirom da se 
radi o brodu, još se očekuje konačna suglasnost Hrvatskog registra brodova, nakon čega 
ide  natječaj za uređenje broda „Galeb“.  

Isto tako, gotovi su projekti uređenja Ciglene zgrade odnosno Dječje kuće i objekte u 
kojem će bit smještena Gradska knjižnica. Sredstva za to su osigurana kroz Riječku 
aglomeraciju odnosno mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja. Kompletna 
dokumentacija je proslijeđena na konačnu ocjenu Ministarstvu regionalnog razvoja i 
europskih fondova te očekuje da će vrlo brzo biti potpisan i nakon toga će se krenuti sa 
natječajem za uređenje ta dva objekta. 

 
12. TAMARA MARTINČIĆ je iznijela kako je Gradonačelnik prije par dana prezentirao novi 
program informatičkog obrazovanja za osnovne škole pa ga je zamolila da ih, obzirom na 
njegovu važnost, detaljnije upozna sa tim programom. 
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se program informatičkog 
obrazovanja u nižim razredima osnovne škole u Rijeci provodi od 2000. godine te kako je to 
na neki način prepušteno školama i nastavnicima koji to provode. Grad je smatrao kako je 
potrebno ponuditi jedan zajednički pristup, stoga je izrađen cjelokupni program 
informatičkog obrazovanja koji će se provoditi u svim osnovnim školama. Program nije 
striktno fiksan, u smislu propisivanja programa, već i dalje jednim dijelom ovisi o inicijativi 
nastavnika koji provode program obzirom da  varijanta izdavanja udžbenika nije odabrana, 
iz razloga što se informatika vrlo brzo mijenja, pa će kurikulum biti dostupan putem web-
stranica i mijenjat će se sukladno novim dostignućima. 

Budući su škole uglavnom informatički dobro opremljene, vjeruje da će taj program 
pobudit interes i ukoliko bude potrebno intervenirat će se dodatnom potrebnom 
informatičkom opremom i bit će potpuno besplatan za sve polaznike. 

 
13. FILIPA CAPAN je zamolila da Gradonačelnik podnese izvješće o tome koliko je 
sredstava isplaćeno sportskim klubovima, točno po svakom klubu, kako je navedeno u 
Detaljnom planu raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu 
za 2018. godinu, znači odnos planiranog i isplaćenog iznosa zaključno sa 30.4.2018. 
godine, te je zatražila pisani odgovor. 

 
14. DOBRICA RONČEVIĆ je vezano uz korištenje institucije javnih radova koje mogu 
obavljati korisnici zajamčene minimalne naknade iznio kako Grad Rijeka kao i druge 
jedinice lokalne samouprave ima nadležnost organizirati i provesti javne radove koje mogu 
obavljati korisnici zajamčene minimalne naknade. Istovremeno, za obavljanje poslova 
uređenja i čišćenja okoliša koji mogu biti predmet javnih radova nesumnjivo postoji potreba. 
Jedno od takvih radova bi moglo biti i čišćenje gradskih plaža, pogotovo na početku sezone 
kupanja. Poznato je da je takav način aktiviranja sposobnih korisnika minimalne zajamčene 
naknade poželjan za korisnike i za zajednicu. Obzirom na to, upitao je da li Grad planira 
pokrenuti predložene ili slične javne radove u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb kao što 
je to slučaj u mnogim jedinicama lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji? 

  
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je Grad takav program javnih 
radova provodio pred nekoliko godina s poprilično lošim iskustvima. Razumije namjeru 
angažiranja korisnika zajamčene minimalne naknade, ali u pravilu među njima ima jako 
malo radno sposobnih osoba i ta mjera se do sada nije pokazala učinkovita. U svakom 
slučaju Grad je u kontaktu sa Centrom za socijalnu skrb i pokušat će ponovo krenuti  sa tim 
programom, ali se boji da to neće biti učinkovito. 

 
15. KRISTJAN STANIČIĆ je upitao da li Gradonačelnik može odgovorno potvrditi da će 
projekt Europska prijestolnica kulture 2020., obzirom da su sva financijska sredstva 
osigurana, kako iz EU-fondova tako i iz državnog i gradskog proračuna, biti gotov na 
vrijeme i da će Rijeka 2020. u punom sjaju ići u realizaciju tog projekta? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako su sredstva iz državnog 
proračuna osigurana dinamikom za ovu godinu, te se nada da će se ta dinamika nastaviti i 
u 2019. i 2020. godini, što je i obećanje premijera Plenkovića. Što se tiče ostalih aktivnosti, 
one se provode sukladno planu te ne vidi niti jedan razlog zašto se projekt ne bi izvršio na 
način na koji je planiran. Sve što je planirano da bude gotovo do 2020., bit će gotovo do 
2020. Neki projekti su planirani da budu završavani kroz 2020. godinu i da se upravo 
završetak tih objekata iskoristi u smislu programa koji će biti vezani uz te objekte. Dodao je 
kako se izgradnju Gradske knjižnice, koja na neki način kroz programsku aktivnost nije 
direktno vezana za projekt Europske prijestolnice kulture, predviđa dovršiti početkom 2021. 
godine, čime bi se zatvorio program Europske prijestolnice kulture u Rijeci. Ponovio je kako 
su osigurana sva financijska sredstva i nema razloga da program ne bude gotov, uz 
preduvjet da Vijeće na ovoj sjednici donese Odluku o zaduženju. 

 
16. MARINKO KOLJANIN je ponukan istupima kolegice Mandić i Milinović iznio kako je i 
on vrlo ponosno stupao u „Hodu za slobodu“, te upitao da li je trebalo provocirati drugu 
stranu zbog koje se izgubio meritum. 



 8 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je upitao što se doživljava kao provokacija, da 
li pokretanje inicijative sa njenim zahtjevima ukidanja jednog međunarodnog dokumenta 
kojeg je ratificirao Hrvatski sabor i koji je bez ikakvih problema i rasprava prihvaćen u 
tridesetak europskih zemalja ili je provokacija njegova odluka da postupi onako kako je i 
postupio te je još jedanput ponovio da je postupio sukladno ovlaštenjima koje mu daje 
Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Statut Grada Rijeke i Odluka o davanju u najam 
javnih površina Grada Rijeke. 

 
MARINKO KOLJANIN je dodao kako po njegovom mišljenju nije provokacija da netko misli 
drugačije i smatra da se mora tolerirati drugačije mišljenje i kada se s tim mišljenjem ne 
slažemo, a o pitanju referenduma će odlučiti narod. 

 
17. VELJKO BALABAN je iznio kako svako izražavanje sloboda i iskazivanje stajališta ne 
smije biti ograničeno i svaki građanin ima pravo na to. Stav Živog zida je da nijedno pravo, 
pa tako i postizanje određenih prava ne smije biti provedeno na uštrb drugih. Poznato je da 
o takvim pitanjima odlučuje Ustavni sud, a ne Gradonačelnik, pa je upitao Gradonačelnika 
da li će zabraniti prikupljanje potpisa za referendum koji bude inicirao Živi zid, a to je izlazak 
Republike Hrvatske iz Europske unije i NATO pakta.  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je ponovio da je iskoristio pravo koje mu pruža 
Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Statut Grada Rijeke i Odluka o davanju u najam 
javnih površina Grada Rijeke. Iznio je kako ne misli da se o svakom pitanju može odlučivati 
referendumom, pogotovo uz ovu dozu manipulacije. Ujedno je kazao kako nema razloga da 
ne dozvoli inicijativu prikupljanja potpisa za izlazak Hrvatske iz Europske unije i NATO 
pakta, jer se tim pitanjem nikome ne narušava razina stečenih prava. 

 
18. VOJKO BRAUT je upitao koliko je pisanih pitanja članova Vijeća prispjelo između dvije 
sjednica Gradskog vijeća i koji je karakter postavljenih pitanja? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se institucija vijećničkog 
pitanja na neki način počela zloupotrebljavati te iznio kako je u razdoblju od protekle 
sjednice Gradskog vijeća stiglo 57 ili 58 pisanih pitanja, od kojih svako sa nekoliko 
potpitanja, što ukupno iznosi 129 pitanja. Veliki dio tih pitanja je izrazito kompleksan jer se 
traže podaci iz 2014., 2015., 2016., 2017. godine, primjerice podaci o troškovima 
reprezentacije, o svakom korisniku reprezentacije, svakom računu i kome je račun plaćen, 
što je otprilike oko tisuću računa u tijeku godine. 

Iznio je kako ne vidi svrhu takvih pitanja, koja opterećuju zaposlenike u pojedinim 
odjelima, pogotovo u Odjelu za financije, koji de facto troši vrijeme u pripremi ovakvih 
odgovora. Dodao je kako ubuduće nema namjeru odgovarati na takva pitanja obzirom da se 
za veći dio pitanja podaci mogu naći na web stranicama Grada Rijeke, u izvješćima o 
izvršenju proračuna ili u izvješćima državne revizije, pa će ubuduće u slučaju takvih pitanja 
upućivati na dostupnost takvih materijala na web-stranicama Grada Rijeke u različitim 
dokumentima. 

 
19. VEDRAN SABLJAK je, vezano za parkirna mjesta za osobe sa tjelesnim invaliditetom, 
iznio kako Rijeka unatoč značajnim investicijama u posljednjih par godina i dalje ima 
problema s brojem parkirnih mjesta, osobito u periodu opterećenja u centru grada, ali i u 
stambenim četvrtima. Činjenica je da to nije slučaj s parkirnim mjestima za osobe s 
tjelesnim invaliditetom, jer je mreža tih parkirališta poprilično dobro razgranata po gradu. 
Međutim, problem tih parkirališnih mjesta je da u najvećem broju slučajeva svojim 
dimenzijama odgovaraju uobičajenim parkirnim mjestima dimenzija 2,5x5m, što predstavlja 
problem za osobe s tjelesnim invaliditetom prilikom izlaska i ulaska u automobile. 

Zanima ga da li Grad odnosno TD Rijeka plus može intervenirati na način da se ta 
parkirna mjesta u gradu i u okolici prilagode potrebama osoba sa invaliditetom? 
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio u Gradu Rijeci ima oko šest 
tisuća parkirnih mjesta, što pod naplatom, što izvan tog režima, a od tog broja nešto više od 
14 % je namijenjeno za osobe sa invaliditetom koje imaju naljepnicu koju izdaje Ured 
državne uprave.  

Na svim parkirnim mjestima unutar garaža zadovoljen je kriterij da parkirno mjesto 
za osobe s invaliditetom bude šire od uobičajenog parkirnog mjesta. Napravit će se u tom 
kontekstu analiza i na lokacijama na kojima je to moguće, povećat će se prostor za parkirno 
mjesto za osobe s invaliditetom, primjerice parkiralište Delta i neka slična parkirališta. 
Međutim, na nekim lokacijama je to fizički nemoguće jer nema prostora za veće parkirno 
mjesto. U svakom slučaju prihvaća prijedlog da se napravi analiza zatvorenih parkirališta i 
poveća površina parkirnog mjesta gdje god je to tehnički moguće. 

 
20. MATE TOMLJANOVIĆ je spomenuo natpis u novinama o situaciji u bolnici Lopača, pa 
je zamolio Gradonačelnika da pojasni malo i objasni javnosti što će biti s tom bolnicom, 
budući da u toj bolnici ima problema te da iz bolnice odlaze zaposlenici. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je rekao kako je ta bolnica postojala kao 
Zavod za socijalno - zdravstvenu skrb, a 90-tih godina, odlukom tadašnjeg ministra, ukinuta 
je ta institucija i svi su zaposlenici trebali dobiti otkaz, a svi korisnici su trebali biti otpušteni. 

Grad Rijeka se nije pomirio s tom situacijom i preuzeo je brigu o bolnici, iako 
formalno nije bio osnivač bolnice. Grad je financirao rad bolnice do 2001. ili 2002. godine 
kada je, odlukom ministrice Stavljenić-Rukavina, formalno postao osnivač bolnice kao 
jedina jedinica lokalne samouprave koja je osnivač neke zdravstvene ustanove, što i je i nije 
dobro. Dobro je zato što je to osiguralo daljnji nastavak rada te bolnice, a nije dobro zbog 
toga što Grad, po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, ne može bit osnivač bolnice, iako u Ustavu 
piše da je to jedna od osnovnih djelatnosti kojima se bavi lokalna samouprava. 

Grad kontinuirano izdvaja sredstva za financiranje te bolnice koja nije u sustavu 
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i u kojoj je manje od jedne trećine kapaciteta 
pokriveno ugovorom sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a ostalo ili plaćaju 
sami korisnici ili Grad subvencionira smještaj iz gradskog proračuna. 

Obzirom da bolnica nije u sustavu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, nije 
primijenjen niti kolektivni ugovor za radnike u zdravstvu, pa su plaće u Psihijatrijskoj bolnici 
Lopača nešto manje nego u drugim zdravstvenim ustanovama. Međutim, odlazak 
zdravstvenog kadra nije posljedica te činjenice, referirajući se na izjavu ravnatelja KBC-a 
koji se susreće s istim problemom, prije svega srednjeg kadra, odnosno odlaskom 
medicinskih sestara i tehničara. Problem će se pokušati riješiti i Grad će osigurati sredstva 
da se plaće izjednače s onim plaćama koje garantira kolektivni ugovor u zdravstvu, što 
sigurno neće spriječiti odlazak onih koji žele otići u inozemstvo. U svakom slučaju, nema 
govora o ukidanju bolnice niti o smanjenju broja pacijenata, a ujedno se vode razgovori o 
eventualnom spajanju te bolnice s nekom drugom zdravstvenom ustanovom, o čemu će u 
konačnici odluku donijeti Gradsko vijeće. 
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• UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA  
 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da na prijedlog dnevnog 

reda, koji je dostavljen članovima Vijeća uz poziv za današnju sjednicu Gradskog vijeća, 
nije podnesen prigovor tako da se dnevni red smatra usvojenim kako je predloženo. 

 
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 

a) Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za kulturu 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog 
suda u Rijeci 

2. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2018. godini 
3. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke 
4. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke 
5. a) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata  

b) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta 
6. Prijedlog odluke o određivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) 
7. Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora 
8. Prijedlog odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup 

poslovnog prostora 
9. Prijedlog izmjena i dopuna Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci 
10. Prijedlog zaključka o praćenju provedbe i izvještavanju o Strategiji kulturnog 

razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020. 
11. Informacija o provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013.-2020.  
12. Prijedlog strategije sporta Grada Rijeke 2018. – 2024. godine  
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića 

Rijeka od roditelja – korisnika usluga 
14. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Centra za autizam 

Rijeka  
15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove 

Hrvatski kulturni dom na Sušaku  
16. Prijedlog zaključka o aktivnostima Grada Rijeke na zaštiti i stavljanju u funkciju 

zgrade Teatra Fenice 
17. Prijedlog odluke o pristupanju Grada Rijeke Europskoj povelji o ravnopravnosti 

spolova na lokalnoj razini 
18. Prijedlog detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa 

javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu  
19. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane 

funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2018. godini  
20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Rijeke za 2018. godinu 
21. a) Izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava za financiranje 

redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Rijeka u 2017. 
godini 
b) Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske 
službe spašavanja - Stanica Rijeka u 2018. godini 

22. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. 
godinu za mjesec ožujak 2018. godine. 
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TOČKA 1. 
Izbori i imenovanja 

a) Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za kulturu 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog 
suda u Rijeci 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (37 za) donijelo: 

 
 a) Odluku o razrješenju Jane Sertić dužnosti članice i izboru Zorana Paulića za 
člana Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke, 

b) zaključak 
 
1. Predlaže se da Županijska skupština Primorsko-goranske županije za suce 

porotnike za mladež Županijskog suda u Rijeci imenuje: 
- MIRJANU HUMSKI-MIHALOVIĆ 
- MANON GIRON. 
2. Ovaj zaključak prosljeđuje se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja 

i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.  
 

TOČKA 2.  
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2018. godini 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev uvodno je izvijestio da je predlagatelj 

ove točke dnevnog reda Odbor za javna priznanja Grada Rijeke, da je članovima Vijeća 
dostavljen zaključak Odbora za Statut, Poslovnik i propise koji je razmatrao ovu točku 
dnevnog reda, kao i očitovanje Gradonačelnika na prijedloge odluka.  

 
Dodatno uvodno usmeno obrazloženje prijedloga podnio je Tihomir Čordašev kao 

predsjednik Odbor za javna priznanja. 
 
Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovala Sandra Krpan ispred Kluba SDP-

LABURISTI-SDSS, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (36 za) donijelo sljedeće 
odluke: 

I. 
 
Dobitnik Nagrade Grada Rijeke za životno djelo u 2018. godini je: 

 
Zdenko Botić  
za cjeloživotni doprinos kazališnoj umjetnosti u gradu Rijeci. 

 
II. 

 
Dobitnici Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" u 2018. godini su:  
 
1. Klub navijača Armada Rijeka 
za 30 godina bezuvjetne ljubavi voljenom gradu. 
 
2. Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju,  
elektroniku i mikroelektroniku – MIPRO 
za 40-godišnji doprinos u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija 
organiziranjem međunarodnih znanstveno-stručnih skupova. 
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3. Nenad Labus 
za trajni doprinos na istraživanju i očuvanju kulturnog nasljeđa Rijeke i 
Sušaka. 
 
4. Hideyo Ashigaki 
za uspostavu bliske suradnje te dubokog ljudskog prijateljstva između 
gradova Kawasakija i Rijeke. 
 
5. Darko Jurković 
za iznimne umjetničke kvalitete gitariste i skladatelja, koji obogaćuje kulturni 
život Rijeke i pronosi ime grada diljem svijeta. 
 
6. Zaklada Sveučilišta u Rijeci 
za dugogodišnje promicanje filantropije, doprinos razvoju riječke sveučilišne 
zajednice te potporu lokalnoj zajednici stvaranjem društva znanja. 
 
7. Davor Tolja  
za 40 godina umjetničkog rada i promicanje ugleda grada Rijeke. 
 
8. Paolo Palminteri 
za uspješno promicanje gospodarske suradnje između riječkih i talijanskih 
gospodarstvenika. 
 
9. Suzana Samardžić 
za izniman uspjeh u 25 godina vođenja Caritasova doma sv. Ana. 
 

III. 
 
Dobitnici Godišnjih nagrada Grada Rijeke u 2018. godini su:  

 
1. prof. dr. sc. Jasminka Ledić 
za doprinos unapređenju visokog obrazovanja i promicanju europske 
dimenzije u obrazovanju. 

 
2. Zlatko Vicić 
za impresivnu interpretaciju ovčice Wande u predstavi Wanda LaVanda, 
Gradskog kazališta lutaka Rijeka. 
 

TOČKA 3. 
Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev uvodno je izvijestio da su 
predlagatelji ove točke dnevnog reda članovi Gradskog vijeća Sandra Krpan, Ana Trošelj, 
Andrej Poropat i Mate Tomljanović te da je članovima Vijeća dostavljen zaključak Odbora 
za Statut, Poslovnik i propise koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda 

 
Dodatno uvodno usmeno obrazloženje prijedloga podnijela je članica Vijeća Ana 

Trošelj. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Ostrogović ispred Kluba HDZ, Sandro 

Vizler ispred Kluba HNS, Vojko Braut ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, Andrej Briščik 
ispred Kluba Akcije mladih i Živog zida, Mate Tomljanović ispred Kluba HSU-IDS, Sandro 
Vizler, Andrej Briščik, Ivona Milinović, Veljko Balaban, Mate Tomljanović, Vojko Braut, 
Duško Milovanović, Hrvoje Burić, dr.sc. Aleksandar Bulog, Petra Mandić, Marinko Koljanin, 
Danko Švorinić, Damir Popov, Josip Kukuljan, mr.sc. Zvonimir Peranić, Filipa Capan, dr.sc. 
Ivan Mencer i Tihomir Čordašev, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno Damir 
Popov ispred Kluba HDZ. 
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Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA 

GRADSKOG VIJEĆA (19 za, 17 protiv) donijelo sljedeću  
 

O  D  L  U  K  U 
o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 
I. 

Tihomir Čordašev razrješuje se dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada 
Rijeke.  

II. 
Do izbora novog predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke prava i dužnosti 

predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke imat će potpredsjednik Gradskog vijeća 
Grada Rijeke Oskar Skerbec. 

III. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke Tihomiru Čordaševu prestaju prava na 

temelju obavljanja dužnosti predsjednika Gradskog vijeća.  
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 

novinama Grada Rijeke". 
 
 

TOČKA 4. 
Prijedlog odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

 Potpredsjednik Gradskog vijeća Oskar Skerbec uvodno je izvijestio da su 
predlagatelji ove točke dnevnog reda članovi Gradskog vijeća Sandra Krpan, Ana Trošelj, 
Andrej Poropat i Mate Tomljanović te da je članovima Vijeća dostavljen zaključak Odbora 
za Statut, Poslovnik i propise koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda 
 
 Dodatno uvodno usmeno obrazloženje prijedloga podnio je član Vijeća Sandro 
Vizler. 

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Ostrogović ispred Kluba HDZ, Andrej 

Briščik ispred Kluba Akcije mladih i Živog zida, Danko Švorinić, Ivona Milinović, Kristjan 
Staničić, Vojko Braut, Veljko Balaban, Morana Jokić, Josip Kukuljan i Marinko Koljanin te 
završno Josip Ostrogović ispred Kluba HDZ i Andrej Briščik ispred Kluba Akcije mladih i 
Živog zida. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA 

GRADSKOG VIJEĆA (21 za, 14 protiv, 2 suzdržana) donijelo sljedeću  
 

O  D  L  U  K  U 
o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 
I.  

Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Andrej Poropat.  
 

II.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 

novinama Grada Rijeke". 
  
 
 
 
 
 



 14 

 
TOČKA 5. 

a) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata  
b) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat 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.  
 

 Predsjednik Odbora za kulturu mr.sc. Zvonimir Peranić i predsjednik Odbora za 
promet Duško Milovanović dodatno su izvijestili Vijeće o zaključcima tih odbora. 

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ivona Milinović ispred Kluba HDZ, Tea Mičić 

Badurina ispred Kluba PGS, Tamara Martinčić ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, Oskar 
Skerbec ispred Kluba HSU-IDS, Andrej Briščik ispred Kluba Akcije mladih i Živog zida, 
Ivona Milinović, Kristjan Staničić, Hrvoje Burić, Tamara Martinčić, Andrej Briščik, Predrag 
Miletić, Duško Milovanović, mr.sc. Zvonimir Peranić, Josip Ostrogović i Danko Švorinić, 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno Ivona Milinović ispred Kluba HDZ. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA donijelo: 
 
a) Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata (20 za, 

8 protiv, 8 suzdržanih), 
 
b) Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta (20 za, 

8 protiv, 9 suzdržanih). 
 
Prije prelaska na daljnji rad, predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je 

izvijestio da će, sukladno ovlaštenju iz Poslovnika Gradskog vijeća, izmijeniti 
redoslijed točaka utvrđenog dnevnog reda tako da će Gradsko vijeće točku 20. 
razmatrati kao sljedeću u redoslijedu.  

Rad na sjednici se odvijao po izmijenjenom redoslijedu točaka dnevnog reda 
kako je navedeno u nastavku. 

 
TOČKA 6. 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Rijeke za 2018. godinu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Nakon što je predsjednik Vijeća otvorio raspravu pod ovom točkom dnevnog reda, 

na traženje Kluba RI-MOST-NEZAVISNI, odobrena je stanka. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (20 za, 7 suzdržanih) 

donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Rijeke za 2018. godinu. 

 
TOČKA 7. 

Prijedlog odluke o određivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj ove točke 
dnevnog reda član Gradskog vijeća Danko Švorinić, da su prijedlog podržala još četiri člana 
Gradskog vijeća te da su članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali 
ovu točku dnevnog reda i očitovanje Gradonačelnika na Prijedlog. 
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Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je član Gradskog vijeća Danko Švorinić. 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Tea Mičić Badurina ispred Kluba PGS, 

Duško Milovanović ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, Josip Ostrogović, Danko Švorinić, 
Tea Mičić Badurina, Duško Milovanović, Ivona Milinović, Petra Mandić, dr.sc. Petra 
Karanikić i Hrvoje Burić, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno Andrej Briščik 
ispred Kluba Akcije mladih i Živog zida. 
 

Sa 11 glasova za, 21 glasom protiv i 4 suzdržana glasa, Gradsko vijeće NIJE 
DONIJELO Odluku o određivanju vrijednosti obračunske jedinice  - boda (b). 
 
 

TOČKA 8. 
Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, da su amandmane 
na Prijedlog odluke podnijeli članovi Vijeća Ivona Milinović i Josip Ostrogović te da su 
amandmani dostavljeni članovima Vijeća i Gradonačelniku kao predlagatelju. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je v.d. pročelnika Odjela gradske 

uprave za gospodarenje imovinom Denis Šulina. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Ostrogović ispred Kluba HDZ, Ivona 

Milinović i Josip Ostrogović te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel se kao predlagatelj u raspravi očitovao o 

podnesenim amandmanima te izvijestio da ne prihvaća podnesene amandmane.  
 

• Izjašnjavanje o amandmanima i glasovanje: 
 
I. Amandman broj I. članova Gradskog vijeća Ivone Milinović i Josipa Ostrogovića u tekstu 
kako je dostavljen članovima Vijeća.  
Gradonačelnik se nije suglasio.  
Predlagatelji su ustrajali na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (17 glasova za, 18 glasova protiv). 

II. Amandman broj II. članova Gradskog vijeća Ivone Milinović i Josipa Ostrogovića u tekstu 
kako je dostavljen članovima Vijeća.  
Gradonačelnik se nije suglasio.  
Predlagatelji su ustrajali na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (17 glasova za, 18 glasova protiv). 

 Zatim je Gradsko vijeće VEĆINOM GLASOVA (25 za, 7 protiv, 3 suzdržana) 
donijelo Odluku o zakupu poslovnog prostora.  
 
 

TOČKA 9. 
Prijedlog odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje  

u zakup poslovnog prostora 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (35 za) donijelo Odluku o 

uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora. 
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TOČKA 10. 

Prijedlog izmjena i dopuna Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat 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. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (30 za) donijelo Izmjene i 

dopune Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci. 
 

 
TOČKA 11. 

Prijedlog zaključka o praćenju provedbe i izvještavanju  
o Strategiji kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj ove točke 
dnevnog reda član Gradskog vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić, da je prijedlog podržalo još 11 
članova Gradskog vijeća te da su članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su 
razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 

Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je član Gradskog vijeća mr.sc. Zvonimir 
Peranić. 

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

 
z a k l j u č a k 

 
1. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu da do 30. lipnja 2018. godine 

Gradskom vijeću Grada Rijeke podnese izvješće o ostvarivanju etapa Strategije 
kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020. 

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu da najmanje jednom godišnje, 
u prvome kvartalu kalendarske godine, Gradskom vijeću Grada Rijeke podnosi 
izvješće o ostvarivanju etapa Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. - 2020. 

 
 

TOČKA 12. 
Informacija o provedbi Strategije kulturnog razvitka  

Grada Rijeke 2013.-2020. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat 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. 
 

 Predsjednik Odbora za kulturu mr.sc. Zvonimir Peranić dodatno je izvijestio Vijeće o 
zaključcima tog Odbora. 
 

Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovao član Vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić 
ispred Kluba RI-MOST-NEZAVISNI, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (29 za) donijelo 
sljedeći  

z a k l j u č a k 
 

 Prihvaća se Informacija o provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 
2013. – 2020. 
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TOČKA 13. 

Prijedlog strategije sporta Grada Rijeke 2018. – 2024. godine 
 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Oskar Skerbec 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.  
 

 Predsjednica Odbora za sport i tehničku kulturu dr.sc. Petra Karanikić dodatno je 
izvijestila Vijeće o zaključcima tog Odbora.  
 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Filipa Capan ispred Kluba HDZ, mr.sc. 
Zvonimir Peranić ispred Kluba RI-MOST-NEZAVISNI, dr.sc. Petra Karanikić ispred Kluba 
SDP-LABURISTI-SDSS i Marinko Koljanin. 

  
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (31 za) donijelo Strategiju 

sporta Grada Rijeke 2018. – 2024. godine. 
 
 

TOČKA 14. 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka 

od roditelja – korisnika usluga 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat 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 
izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja – 
korisnika usluga. 

 
TOČKA 15. 

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut  
Centra za autizam Rijeka 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj Školski 

odbor Centra za autizam Rijeka 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 (30 za) donijelo Odluku 
kojom se daje prethodna suglasnost na Statut Centra za autizam Rijeka, u tekstu 
kojeg je utvrdio Školski odbor Centra za autizam Rijeka na sjednici održanoj dana 11. 
travnja 2018. godine. 

 
TOČKA 16. 

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove  
Hrvatski kulturni dom na Sušaku 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagateljica 

privremena ravnateljica Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku Jolanda Todorović te da su 
članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda i 
očitovanje Gradonačelnika na Prijedlog. Nastavno je izvijestio da je članovima Vijeća danas 
na klupe dostavljena Odluka privremene ravnateljice kojom su utvrđene izmjene i dopune 
Prijedloga statuta koje postaju sastavni dio teksta Statuta na koji se daje suglasnost. 
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Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je privremena ravnateljica Hrvatskog 
kulturnog doma na Sušaku Jolanda Todorović koja je, između ostalog, izvijestila da su 
izmjene i dopune Prijedloga statuta koje su članovi Vijeća dobili na današnjoj sjednici 
rezultat rasprave na sjednici Odbora za kulturu, na kojem su dobivene neke sugestije i 
prijedlozi od strane predsjednika Odbora mr.sc. Zvonimira Peranića, te je odlučeno da se 
neke od tih prijedloga i sugestija uvaže i ugrade u konačni tekst Prijedloga statuta. 

 
Predsjednik Odbora za kulturu mr.sc. Zvonimir Peranić je izvijestio Vijeće o 

provedenoj raspravi i zaključcima tog Odbora te se dodatno osvrnuo na utvrđene Izmjene i 
dopune Prijedloga statuta i upozorio da je Odlukom privremene ravnateljice od 23. svibnja u 
člancima 22. i 23. formulacija: „program rada i razvoja“ zamijenjena odgovarajućom 
formulacijom: „program rada i plan razvoja“, dok to nije učinjeno i u tekstu članaka 26. i 38. 

 
U raspravi je sudjelovao član Vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić ispred Kluba RI-MOST-

NEZAVISNI i u pojedinačnoj raspravi te privremena ravnateljica Hrvatskog kulturnog doma 
na Sušaku Jolanda Todorović. 

Privremena ravnateljica Jolanda Todorović se ispričala što omaškom nije izmijenjen i 
tekst članaka 26. i 38. u dijelu koji se odnosi na termin „program rada i plan razvoja“ te je 
izvijestila da će i to biti izmijenjeno. 

  
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (25 za, 6 suzdržanih) 

donijelo Odluku kojom se daje prethodna suglasnost na Statut javne ustanove 
Hrvatski kulturni dom na Sušaku u tekstu kojeg je utvrdila privremena ravnateljica 
odlukama od 23. ožujka 2018. godine i 23. svibnja 2018. godine. 

 
 

TOČKA 17. 
Prijedlog zaključka o aktivnostima Grada Rijeke na zaštiti i stavljanju u funkciju 

zgrade Teatra Fenice 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj ove točke 
dnevnog reda član Gradskog vijeća Marinko Koljanin, da su prijedlog podržala još četiri 
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 Marinko Koljanin.  
 
Predsjednik Odbora za kulturu mr.sc. Zvonimir Peranić dodatno je izvijestio Vijeće o  

zaključcima tog Odbora. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Ostrogović ispred Kluba HDZ, Marinko 

Koljanin, Josip Ostrogović, Josip Kukuljan, Ivona Milinović, Dobrica Rončević i Danko 
Švorinić. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (25 za, 6 suzdržanih) 

donijelo sljedeći 
z a k l j u č a k 

 
 1. Zadužuje se Gradonačelnik da u suradnji s vlasnikom zgrade Teatra Fenice 
– Rijekakino d.o.o. te nadležnim Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture 
analizira mogućnosti zaštite zgrade Teatra Fenice od daljnjega propadanja. 
 2. Zadužuje se Gradonačelnik da ispita mogućnosti kupnje suvlasničkog 
udjela 9/10 zgrade Teatra Fenice iz sredstava Proračuna Grada Rijeke, uz prethodnu 
procjenu troškova sanacije zgrade i njezina stavljanja u funkciju. 
 3. Zadužuje se Gradonačelnik da ispita model najma zgrade Teatra Fenice uz 
uvjet da vlasnik investicijskim ulaganjem obnovi zgradu i omogući njezino korištenje. 
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TOČKA 18. 

Prijedlog odluke o pristupanju Grada Rijeke Europskoj povelji  
o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj Odbor za 

ravnopravnost spolova te da su članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su 
razmatrali ovu točku dnevnog reda i očitovanje Gradonačelnika na Prijedlog. 

 
Dodatno uvodno usmeno obrazloženje prijedloga podnijela je Sandra Krpan kao 

predsjednica Odbor za ravnopravnost spolova. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ivona Milinović, Josip Ostrogović, Vuk Prica, 

dr.sc. Ivan Mencer, Sandra Krpan, Dobrica Rončević i dr.sc. Petra Karanikić. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 5 protiv, 3 

suzdržana) donijelo Odluku o pristupanju Grada Rijeke Europskoj povelji o 
ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini. 

 
 

TOČKA 19. 
Prijedlog detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih 

potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat 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 Detaljni plan 

raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi 
Grada Rijeke za 2018. godinu. 
 
 

TOČKA 20. 
Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije 

osnovnog školstva Grada Rijeke u 2018. godini 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat 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 

kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog 
školstva Grada Rijeke u 2018. godini. 

 
 

TOČKA 21. 
a) Izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava za financiranje 
redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Rijeka u 2017. 
godini 
b) Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske 
službe spašavanja - Stanica Rijeka u 2018. godini 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je članovima Vijeća 
dostavljen zaključak Odbora za Statut, Poslovnik i propise koji je razmatrao ovu točku 
dnevnog reda.   

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (30 za) donijelo: 
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a) zaključak kojim je prihvaćeno Izvješće  o izvršenju programa i projekata te 
utrošku sredstava za financiranje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja – Stanice Rijeka u 2017. godini, 

 
b) Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja – Stanica Rijeka u 2018. godini. 
 
 

TOČKA 22. 
Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu 

za mjesec ožujak 2018. godine 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat 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 sljedeći 
 

z a k l j u č a k 
 
Prihvaća se Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada 

Rijeke za 2018. godinu za mjesec ožujak 2018. godine. 
 

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

Hrvoje Burić, Filipa Capan, Tihomir Čordašev, Petra Mandić, Tea Opačić i Kristjan Staničić. 
 

 
 
Sjednica je zaključena u 21,40 sati. 
 
 

    
  Tajnica               Predsjednik 

Gradskog vijeća             Gradskog vijeća 
Mirna Pavlović - Vodinelić, v.r.      Andrej Poropat, v.r. 


	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ne zna kako je gdin Ostrogović u cijeloj toj priči našao njegovo ime i na temelju čega je zaključio da je to i njegov stav.
	Isto tako ne zna kako je zaključio da je Nikola Ivaniš njegov prvi suradnik, budući da ima dva zamjenika odnosno dva najbliža suradnika te kako je gdin Nikola Ivaniš član političke stranke PGS nastupio je kao član te političke stranke koja ima pravo n...
	Nadalje je naveo kako je imao prilike prisustvovati promjeni barem desetak glavnih urednika Novog lista, te vidjeti transformaciju Novog lista kroz promjene vlasnika što nikad nije komentirao. Napomenuo je da se radi o tvrtki sa svojim vlasnicima, naj...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako nitko neće bit kažnjen jer nema razloga za to te kako ništa nije devastirano. Investitor koji gradi hotel i u koji ulaže pedesetak miliona eura dobio je koncesiju od Ministarstva pomorstva, prometa...
	Uredit će se plaža za koju investitor plaća koncesijsku naknadu, a sve aktivnosti koje se provode, provode se sukladno svim potrebnim dokumentima, imaju svu potrebnu dokumentaciju, uključivši i građevinsku dozvolu i studiju utjecaja na okoliš. Prema t...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je rekao kako ne razumije pitanje kao niti cijelu raspravu koja se vodi oko nekoliko referenduma te pojasnio da ukoliko je netko tražio suglasnost za korištenje javne površine mora bit svjestan da suglasnost može i ...
	Kada se raspravlja o tome što narod želi odlučivati, iznio je kako se nada da je narod dovoljno svjestan da neće prihvatit inicijativu koja se nudi kao drugo referendumsko pitanje, o čemu je već bezbroj puta govorio.
	O prvom pitanju koje se tiče promjena izbornog sustava može se i mora raspravljati, ali drugo referendumsko pitanje je apsolutno neprihvatljivo i o tome će stalno govoriti. Njemu je apsolutno neprihvatljivo da netko dođe na ideju o uvođenju saborskih ...
	Primjera radi upitao ju je kako bi se ona osjećala da netko u ime naroda predloži inicijativu po kojoj neki njeni kolege u Gradskom vijeću koji su pripadnici nacionalnih manjina ne bi mogli glasovati o proračunu ili nekim drugim temama. To je bio razl...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL6T je odgovorio kako je to moguće, ali da 6T7Tpostoje i određena ograničenja jer se taj prijedlog mora sagledati i sa povijesno-stručnog aspekta. On osobno nema ništa protiv toga, a prijedlog se treba sagledati i u k...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL6T je iznio da je 6T7Tu izradi prometno rješenje koje bi trebalo definirati određene zahvate kojima bi se na toj dionici smanjila brzina. Ležeći policajci se tamo ne mogu postaviti budući da tom cestom prolazi javni ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL 6Tje iznio kako je č6T7Tinjenica da se u zadnje vrijeme manipulira pojmovima demokracije i pojmovima “narod odlučuje”. To je suština demokracije. Međutim, uređene demokracije imaju kroz Ustav ili kroz Zakon o refere...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se, unatoč tome što su u proteklih četiri do pet godina izgrađeni novi vrtići sa kapacitetom od ukupno oko 600 mjesta, pokazalo da to još uvijek nije dovoljno. Iz tih razloga, spremne su još dvije ...
	Uz sve to, do sada su realizirani mnogi zahvati radi poboljšanja uvjeta u vrtićima, a veliki dio sredstava koji je predviđen zaduženjem Grada Rijeke, namijenjen je upravo za energetsku obnovu dječjih vrtića, čime bi se poboljšali uvjeti za boravak dje...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da nije postao ustavni sudac, ali ima pravo na svoj stav i uvijek će ga javno iznijeti, a postupio je sukladno ovlastima koje mu daje zakon, Statut Grada Rijeke i Odluka o davanju u najam javnih površin...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako su projekt i troškovnici za brod „Galeb“ gotovi, te se ubrzo očekuje natječaj za odabir izvođača radova. Obzirom da se radi o brodu, još se očekuje konačna suglasnost Hrvatskog registra brodova, na...
	Isto tako, gotovi su projekti uređenja Ciglene zgrade odnosno Dječje kuće i objekte u kojem će bit smještena Gradska knjižnica. Sredstva za to su osigurana kroz Riječku aglomeraciju odnosno mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja. Kompletna dok...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se program informatičkog obrazovanja u nižim razredima osnovne škole u Rijeci provodi od 2000. godine te kako je to na neki način prepušteno školama i nastavnicima koji to provode. Grad je smatrao ...
	Budući su škole uglavnom informatički dobro opremljene, vjeruje da će taj program pobudit interes i ukoliko bude potrebno intervenirat će se dodatnom potrebnom informatičkom opremom i bit će potpuno besplatan za sve polaznike.
	13. FILIPA CAPAN je zamolila da Gradonačelnik podnese izvješće o tome koliko je sredstava isplaćeno sportskim klubovima, točno po svakom klubu, kako je navedeno u Detaljnom planu raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sport...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je Grad takav program javnih radova provodio pred nekoliko godina s poprilično lošim iskustvima. Razumije namjeru angažiranja korisnika zajamčene minimalne naknade, ali u pravilu među njima ima jako ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako su sredstva iz državnog proračuna osigurana dinamikom za ovu godinu, te se nada da će se ta dinamika nastaviti i u 2019. i 2020. godini, što je i obećanje premijera Plenkovića. Što se tiče ostalih akti...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je upitao što se doživljava kao provokacija, da li pokretanje inicijative sa njenim zahtjevima ukidanja jednog međunarodnog dokumenta kojeg je ratificirao Hrvatski sabor i koji je bez ikakvih problema i rasprava pri...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je ponovio da je iskoristio pravo koje mu pruža Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Statut Grada Rijeke i Odluka o davanju u najam javnih površina Grada Rijeke. Iznio je kako ne misli da se o svakom pitanju m...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se institucija vijećničkog pitanja na neki način počela zloupotrebljavati te iznio kako je u razdoblju od protekle sjednice Gradskog vijeća stiglo 57 ili 58 pisanih pitanja, od kojih svako sa nekol...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio u Gradu Rijeci ima oko šest tisuća parkirnih mjesta, što pod naplatom, što izvan tog režima, a od tog broja nešto više od 14 % je namijenjeno za osobe sa invaliditetom koje imaju naljepnicu koju izdaje ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je rekao kako je ta bolnica postojala kao Zavod za socijalno - zdravstvenu skrb, a 90-tih godina, odlukom tadašnjeg ministra, ukinuta je ta institucija i svi su zaposlenici trebali dobiti otkaz, a svi korisnici su t...
	b) zaključak

	Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.
	Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je član Gradskog vijeća Danko Švorinić.
	Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je član Gradskog vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić.
	Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je član Gradskog vijeća Marinko Koljanin.

