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

12. srpnja 2018. godine  
 

Sjednicu je u 10,15 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat.  
 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno 25 članova Gradskog 

vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Naknadno je pristupilo 6 
članova Gradskog vijeća tako da je sjednici bio nazočan ukupno 31 član Gradskog vijeća. 

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

dr.sc. Aleksandar Bulog, Filipa Capan, Ljiljana Cvjetović, Tihomir Čordašev, Morana Jokić, 
Mirjana Jukić, dr.sc. Petra Karanikić, Marinko Koljanin, Sandra Krpan, 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, Vedran Sabljak, Oskar Skerbec, Danko 
Švorinić, Mate Tomljanović, Ana Trošelj i Sandro Vizler. 

 
Izostanak su opravdali članovi Gradskog vijeća Andrej Briščik, Hrvoje Burić, 

Josip Kukuljan, Petra Mandić i Dobrica Rončević, mr.sc. Kristjan Staničić. 
 
Na zapisnik 9. sjednice Gradskog vijeća održane 24. svibnja 2018. godine nije bilo 

primjedbi. 
 

• UVODNE OBAVIJESTI: 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je obavijestio: 
- da su članovima Gradskog vijeća, sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog 

vijeća, dostavljeni odgovori na pitanja postavljena na aktualnom satu 9. sjednice Gradskog 
vijeća te odgovori na pisana pitanja postavljena u razdoblju između dvije sjednice Gradskog 
vijeća, 

- da je došlo do nekih promjena u klubovima članova Gradskog vijeća tako da je 
nova predsjednica Kluba HNS-a Morana Jokić; iz Kluba RI-MOST-NEZAVISNI izašli su 
članica Gradskog vijeća Petra Mandić (MOST) i član Gradskog vijeća Josip Kukuljan 
(NEZAVISNI), nakon čega je Klub promijenio naziv u Klub Liste za Rijeku, a novi 
predsjednik tog Kluba je (umjesto dosadašnjeg predsjednika Danka Švorinića) mr.sc. 
Zvonimir Peranić.  

 
• AKTUALNI SAT 

 
1. SANDRO VIZLER se osvrnuo na zajedničku sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke i 
Županijske skupštine Primorsko-goranske županije vezanu uz sudbinu riječkog 
Brodogradlišta 3. maj te iznio kako je zabrinutost lokalnih i regionalnih političkih 
predstavnika opravdana, budući da predstavnici Vlade RH i Uljanik Grupe nisu predstavili 
nikakvu jasnu viziju budućnosti opstanka Brodogradilišta 3. maj kao ni odgovore na brojna 
postavljena pitanja. 

Obzirom na to zanima ga da li je Gradonačelnik dobio kakve povratne informacije i 
da li je u planu restrukturiranja Uljanik Grupe predviđen nastavak proizvodnje u 3. maju, 
povrat pozajmica i zadržavanje postojećeg broja radnih mjesta? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je situacija u 3. maju više 
nego složena i da je Brodogradilište „na aparatima“ te dodao kako je jedini posao na kojem 
se trenutno radi skupljanje novaca za isplatu plaća, a nekih proizvodnih aktivnosti praktički i 
nema. Iako ima ugovorenih poslova za izradu brodova, likvidnost poslovanja je ugrožena. 
Ne samo da postoji dugovanje prema dobavljačima, nego nema novaca niti za nabavku 
novog materijala kojim bi se pokrenuo proizvodni proces. Osnovni razlog takvog stanja je  
dugovanje odnosno pozajmica koju je 3. maj dao Uljaniku i za koju je neizvjesno kada će 
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biti vraćena, obzirom na probleme likvidnosti u cjelokupnoj Uljanik Grupi, a naročito u 
Uljanik brodogradilištu.  

Podsjetio je da je 3. maj, nakon završenog procesa privatizacije, na kojem je 
inzistirala ondašnja Vlada, iako to nije bio uvjet Europe, počeo poslovati unutar Uljanik 
Grupe koja nije restrukturirana, pa se sada spas za Uljanik Grupu i 3. maj vidi kroz Nacrt 
programa restrukturiranja Uljanika. Taj Nacrt programa restrukturiranja Uljanika sada se 
usuglašava sa Vladom kako bi se poslao u Bruxelles. Međutim činjenica je da se u tom 
restrukturiranju 3.maj ne spominje, budući da je formalno pravno restrukturiranje 3.maja 
završeno krajem prošle godine i više ne postoji mogućnost da se u tom programu govori o 
restrukturiranju ili bilo kakvim drugim pomoćima 3. maju, jer bi to poništilo program 
restrukturiranja i po europskim pravilima zahtijevalo vraćanje svih novaca koje je država 
uložila u restrukturiranje 3. maja. 

Prema tome, u ovom trenutku taj program sadrži samo smjernice odnosno elemente 
restrukturiranja Uljanik brodogradilišta što je jedini način da se stvore preduvjeti da Uljanik 
počne normalno funkcionirati i na taj način osigurati novce za nastavak rada 3. maja. Dakle, 
u ovom trenutku je jedino rješenje da se to restrukturiranje provede što prije ili da se nađe 
strateški partner koji bi preuzeo 3. maj kao izdvojeno brodogradilište iz Uljanik Grupe. 
Međutim, teško je vjerovati da bi se to moglo dogoditi bez završenog procesa 
restrukturiranja i pokrića svih gubitaka odnosno dugovanja koja u ovom trenutku postoje. U 
nekoliko navrata bio je u kontaktu sa predstavnicima Vlade koji čine sve što mogu da se taj 
proces ubrza i da se nastave razgovori sa potencijalnim investitorima, iz tvrtke Fincantieri, 
za koje postoji službeno pismo namjere, potpisano od njihovog izvršnog direktora, za 
interes u 3. maju. Dodao je da postoje interesi još nekih investitora, koji su za sada samo na 
razini usmene komunikacije. Prema tome, postoje dva rješenja, od kojih je jedno ubrzanje 
restrukturiranja Uljanika i drugo je eventualno izuzimanje 3. maja iz Uljanik Grupe kroz 
nekog novog investitora. Još jednom je ponovio da se ne može očekivati da Vlada u ovom 
trenutku može dati ili osigurati bilo kakvu pomoć 3. maju, jer bi to značilo poništavanje 
procesa cjelokupnog restrukturiranja. Nada se da će ove aktivnosti ipak završiti na 
očekivani način, a to je da 3. maj nastavi sa proizvodnjom brodova na ovoj lokaciji u Rijeci. 

 
2. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio kako je Vijeće Mjesnog odbora Drenova od 
gradskih službi dobilo očitovanje o nezavršavanju dijela ceste A (spoj Drenovskog puta i 
Ulice Ive Lole Ribara) pa je upitao Gradonačelnika u kojoj fazi je rješavanje tog  
nedovršenog dijela ceste, koji predstavlja izuzetno bitnu prometnicu, kako za sve građane 
Drenove tako  i za sve ostale koji tim područjem prometuju? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je prilikom gradnje ceste na 
Drenovi uvijek bilo problema pa su sve bile dugotrajne i složene. Podsjetio je kako je na 
početku njegovog mandata gradnja nove ceste, upravo zbog složenih imovinsko-pravnih 
odnosa, bila podijeljena na osam ili devet građevinskih dozvola, iako se radilo o relativno 
kratkoj dionici. Ti problemi su uvijek bili uzrokovani odbijanjem vlasnika zemljišta da prodaju 
zemljište i uvijek su završavali postupkom izvlaštenja koji je znao dugo trajati. 

Nažalost, slično se dogodilo i sa ovom dionicom koja bi puno značila za stanovnike 
Drenove i Škurinja, a i ostale koji idu tim putem. Grad je krenuo u investiciju i ta cesta je 
gotova, osim u dijelu od 61-og kvadratnog metra koji je u privatnom vlasništvu, a vlasnica 
odbija prodati taj dio zemljišta tražeći da joj se nadoknadi i gubitak vrijednosti njezine kuće, 
zbog zagađenja, buke, svjetla i sl., te bi po njezinom zahtjevu ta naknada iznosila pola 
milijuna kuna, što Grad ne može prihvatiti. Osim toga, kuća je napravljena nelegalno znači 
bez građevinske dozvole, pa je u tijeku postupak legalizacije, jer je kuća izgrađena pet 
metara sjevernije od lokacije koju definira građevinska dozvola, pa je na taj način ušla u 
koridor ceste, a sada traži nadoknadu od 500 tisuća kuna zbog, po njezinom tumačenju, 
gubitka vrijednosti nekretnine.  

Nažalost, za završetak ceste potrebno je čekati da se završi postupak izvlaštenja, 
koji se malo produžio, obzirom da su se u međuvremenu mijenjali i zakoni, ali vjeruje da će 
u vremenu od narednih nekoliko mjeseci ta cesta biti dovršena i puštena u promet.  
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3. TAMARA MARTINČIĆ je navela kako je Udruga gradova nedavno objavila popis 
projekata sufinanciranih bespovratnim europskim sredstvima koji su ugovoreni u razdoblju 
od 2010. do 2018. godine. Ugodno ju je iznenadilo da je Grad Rijeka po tom pregledu 
projekata prvi i po broju ugovorenih projekata i po ugovorenom iznosu među jedinicama 
lokalne i regionalne samouprave, u iznosu od 18,8 milijuna eura, pa je zamolila 
Gradonačelnika da malo detaljnije izvijesti o tim projektima. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je i on iznenađen tim 
rezultatom jer Grad Rijeka ne samo da je prvi među jedinicama lokalne i regionalne 
samouprave, po broju i visini „povučenih“ sredstava, već i po broju odobrenih projekata koje 
su „povukli“ državna tijela i ustanove te privatni sektor. Ispred Grada je samo Hrvatski 
zavod za zapošljavanje. Dodatno ga veseli da se u prvih deset subjekata po broju 
projekata, osim Grada Rijeke, nalaze još tri tvrtke iz Rijeke, koje su upravitelji stanova, koje 
su se dobro pripremile i „povukle“ veliki broj projekata, što se vidi obnavljanjem fasada na 
brojnim zgradama u Rijeci. Znači u prvih deset subjekata po broju „povučenih“ projekata je 
Grad Rijeka i na drugom mjestu i još tri subjekta, čini mu se da su to Rijeka stan, Ri-19 i 
Rumat. 

Grad Rijeka je dobio novce za 39 projekata, u ukupnom iznosu od cca 19 milijuna 
eura. Jedan projekt za dječji vrtić nije uračunat iako je i on u fazi realizacije. U 
međuvremenu je Grad dobio i projekt vezan za uređenje zgrade nove gradske knjižnice i 
Dječje kuće u Benčiću, u iznosu od nekih 70-ak milijuna kuna, te 100 milijuna kuna za 
projekte vezane uz  podizanje energetske učinkovitosti odnosno za uređenje fasada i 
krovova na tri škole, dva vrtića i Muzej grada Rijeke, što ukupno iznosi oko 15 milijuna eura. 
Naravno da godi činjenica da je Rijeka prva među jedinicama lokalne i regionalne 
samouprave, pogotovu u odnosu na Zagreb i Split koji su puno veći od Rijeke. 

 
4. DAMIR POPOV je upitao da li će Grad prilikom finala Svjetskog nogometnog prvenstva 
ukrasiti grad zastavama i drugim prigodnim ukrasima, barem središte grada odnosno Korzo 
i navijačku zonu? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je Grad organizacijski i 
financijski uključen u organizaciju fan zone na Gatu Karoline riječke, a državne zastave se 
ističu prema propisima za državne praznike i blagdane, ali smatra da se u nedjelju može 
napraviti izuzetak i izvjesiti zastave u zoni Korza i na Rivi. 

 
5. IVONA MILINOVIĆ je u svezi ugovora o najmu s Raiffeisen Consultingom za zemljište na 
Preluku iznijela kako je taj ugovor sklopljen 2006. godine i do sada je Grad platio oko 21 
milijun kuna, što piše u odgovoru Gradonačelnika na njeno pisano pitanje. Grad je 
uprihodovao 4 milijuna kuna, a do kraja najma platit će još 6-7 milijuna kuna. Iznijela je kako 
joj Gradonačelnik nije htio dati uvid u taj ugovor, iako ona smatra da nema na to pravo. 
Ugovor je tražila kako bi provjerila nebulozne izjave da će neki investitor Gradu vratiti novac 
koji je plaćao za najam, što sigurno neće učiniti. 

Upitala je Gradonačelnika da li mu je neugodno što je oštetio građane Rijeke za više 
od 20 milijuna kuna?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da nema razloga da se osjeća 
neugodno iz razloga što je taj ugovor sklopljen u nekim drugim okolnostima 2006. godine s 
predviđenim trajanjem od jedne do dvije godine, jer su se u trenutku sklapanja ugovora sa 
bankom vodili ozbiljni razgovori oko izgradnje hotela na toj lokaciji.  

Međutim, 2008. godine nastupila je kriza, ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi i 
u svijetu, nakon čega je smanjen interes investitora za taj dio priče. Grad više neće plaćati 
ništa, budući da je ugovor raskinut prodajom tog zemljišta, čime je Raiffeisen Consulting 
prekršio odredbe ugovora jer o tome nije obavijestio Grad i u tom kontekstu Grad vodi 
postupak pred sudom, što je i razlog uskraćivanja uvida u ugovor jer nije uobičajeno da se 
dokumenti daju dok se vode određeni postupci pred sudom.  

Grad smatra da je Raiffeisen Consulting prekršio odredbe ugovora i da je apsolutno 
neprihvatljivo da se ta lokacija proda investitoru za cijenu od 50 eura po kvadratnom metru, 
tim više što postoji studija opravdanosti koju je izradio sam Raiffeisen Consulting i u kojoj je 
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definirana vrijednost tog zemljišta od minimalno 200 eura po kvadratu, što pokazuju i sami 
tržišni odnosi. 

Ponovio je kako je Grad prije dvije godine prodao zemljište na Kostabeli češkom 
investitoru za iznos od gotovo 300 eura po kvadratu pa smatra da je Raiffeisen Consulting  
izigrao ugovor i u tom kontekstu Grad vodi određene postupke. Jedna od ugovornih obveza 
je bila da se razlika u cijeni koja se postigne u odnosu na cijenu koju je platio Raiffeisen 
Consulting dijeli između Grada Rijeke i Raiffeisen Consultinga i da je kupoprodaja izvršena 
po toj cijeni, koju je u konačnici sam Raiffeisen Consulting definirao kroz svoju studiju 
isplativosti, Grad bi temeljem te odredbe ugovora dobio povrat uloženih novaca i ostale 
dodatne vrijednosti koje su iz te investicije trebale proizići, a to je komunalni doprinos, 
komunalna naknada i vjerojatno oko 100 do 200 novih radnih mjesta. 

 
IVONA MILINOVIĆ je dodala da se nadala da će se Gradonačelnik barem u zadnjem 
mandatu naučiti odgovornosti i prestati prebacivati krivicu na druge te priznati pogrešku. 

 
6. DUŠKO MILOVANOVIĆ je iznio kako su iz medija svi čuli da u KBC-u Rijeka kronično 
nedostaju logopedi koji bi radili sa djecom koja imaju poteškoće u govoru. Nažalost, ta se 
djeca sada upućuju u KBC Zagreb, što stvara dodatne probleme roditeljima i djeci, ili se 
upućuju privatnim logopedima koji skupo naplaćuju te usluge. 

Obzirom na navedeno, upitao je Gradonačelnika da li ima informaciju o mogućem 
rješenju tog problema putem KBC-a ili eventualno kroz sustav Dječjeg vrtića Rijeka?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je svjestan problema 
nedostatka logopeda kojeg je teško riješiti dugoročno. Činjenica je da su logopedi 
deficitaran kadar i da ih ima relativno malo, iako Grad svake godine nudi program 
stipendiranja za deficitarna zanimanja među koja spadaju i logopedi, što još uvijek nije 
dovoljan motivacijski razlog da se netko odluči za taj studij. Drugo, činjenica je da se veliki 
broj logopeda, koji rade u različitim ustanovama ili institucijama, odlučio za privatnu praksu. 
Sličan problem u zadnjih desetak godina je i sa ortodontima.  

Inače, Vrtić ima jednog logopeda, koji radi isključivo za korisnike Vrtića i ne može 
obavljati tretman za djecu koja nisu polaznici Vrtića, a upitno je da li je i taj jedan dovoljan 
za potrebe Vrtića. 

Jedino što se može učiniti je da Grad u suradnji sa Županijom eventualno u Domu 
zdravlja financira zapošljavanje logopeda, naravno uz preduvjet da ga se nađe na tržištu. 
Međutim, taj jedan logoped sigurno nije dovoljan i tim problemom bi se trebala pozabaviti 
država radi osiguranja adekvatne razine zaštite djece i odraslih kojima je takva pomoć 
potrebna. 

Grad je vodio razgovore i sa predstavnicima SUVAG-a, koji su bili zainteresirani da 
se u Rijeci osnuje studij za obuku defektologa, logopeda i slično, u sklopu Zdravstvenih 
studija. To, međutim, zapinje u dopusnicama i svemu ostalom što treba učiniti da bi to bilo 
moguće realizirati. To bi eventualno moglo riješiti problem u budućnosti, ako bi ga uopće 
riješilo, ako se svi logopedi i dalje budu odlučivali za privatnu praksu, tako da je riječ o malo 
složenijem problemu. 

 
7. MORANU JOKIĆ je zanimalo kada će se na pješačkom prijelazu na Rivi, kod lokala 
Tapas, koji je jedini pješački prijelaz na tom potezu bez prometne regulacije semaforom, 
ipak postaviti semafor radi sigurnijeg kretanja pješaka? Riječ je o frekventnom potezu, 
neposredno uz parkiralište, a pokazalo se da je potez nepregledan i opasan, jer ga, između 
ostalog, iz daljine zaklanjaju i krošnje stabala. Pješački prijelaz se nalazi na potezu zelenog 
vala te semafor ne bi ni na koji način usporavao promet. Riječ je o jednom od ukupno šest 
pješačkih prijelaza. I dok svi ostali na tom potezu imaju semafor, jedino ovaj prijelaz nema 
regulaciju. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je naveo da njega sigurno ne treba uvjeravati 
koliko je taj pješački prijelaz opasan, s obzirom da je i sam imao neugodnih iskustava 
upravo na tom pješačkom prijelazu. Na ovo pitanje je već više puta odgovarao i više puta 
poduzimao neke aktivnosti. Prije svega, ulica Riva je državna cesta, tako da Grad u tom 
kontekstu nema nadležnosti da bez suglasnosti Hrvatskih cesta na tom mjestu postavi 
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semafor. Kada je bila zadnja rekonstrukcija Rive išlo se s prijedlogom da se postavi 
semafor, međutim Hrvatske ceste su to odbile uz obrazloženje da postoji neki propis koji 
definira kolika mora biti udaljenost od jednog semafora do drugog. Doduše, taj propis je 
prekršen već na samoj Rivi, s obzirom na druge semafore i slaže se da bi, bez obzira što su 
u međuvremenu tamo postavljena LED svjetla kao nekakvo upozorenje, semafor bio 
idealno rješenje. Zaključno je obećao ponoviti zahtjev prema Hrvatskim cestama o 
postavljanju semafora na tom prijelazu. 

 
 

• DNEVNI RED  
 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je podsjetio da su za točku 1. 

predloženog dnevnog reda Izbori i imenovanja dostavljena tri materijala: „a) Prijedlog 
zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci, b) Prijedlog odluke o 
imenovanju članica Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku i c) I. 
Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada 
Rijeke i II. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i 
razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

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

stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni prijedlozi za dopunu dnevnog reda 
sjednice sljedećim točkama:  

• Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja 
Srdoči, 

• Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja trgovačkog 
područja Martinkovac i 

• Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog područja 
Rujevica. 

 Uz prijedloge za dopunu dnevnog reda dostavljeni su i materijali za predložene 
točke dnevnog reda. 

 
Predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje prijedloge za dopunu dnevnog reda 

sjednice kako slijedi: 
 
1. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: "Prijedlog odluke o 

izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči“ koju bi Vijeće 
razmatralo kao 32. točku dnevnog reda. 

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

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

izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Martinkovac“ 
koju bi Vijeće razmatralo kao 33. točku dnevnog reda. 

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

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

izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica“ koju bi Vijeće 
razmatralo kao 34., pretposljednju točku dnevnog reda. 

Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO 
(27 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 

a) Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci 
b) Prijedlog odluke o imenovanju članica Upravnog vijeća javne ustanove 
Hrvatski kulturni dom na Sušaku  
c) I. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za gospodarstvo 
i razvoj Grada Rijeke 
II. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i 
razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke 

2. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke 
3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu 
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu 
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu 
6. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstva za komunalne prioritete na 

području mjesnih odbora u 2017. godini 
7. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2017. godinu 
8. Izvješće o poslovanju KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu 
9. Izvješće o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za 2017. godinu 
10. Izvješće o poslovanju TD Energo d.o.o. za 2017. godinu 
11. Izvješće o poslovanju KD Kozala d.o.o. za 2017. godinu 
12. Izvješće o poslovanju KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2017. godinu 
13. Izvješće o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2017. godinu 
14. Izvješće o poslovanju TD Poslovni sustavi d.o.o. za 2017. godinu 
15. Izvješće o poslovanju TD Rijeka plus d.o.o. za 2017. godinu 
16. Izvješće o poslovanju TD Rijeka sport d.o.o. za 2017. godinu 
17. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi 

o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu 
18. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka 
19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I 

KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d 
20. Prijedlog odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na 

državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama 
21. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji 

se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada 
Rijeke 

22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 
23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

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

24. Prijedlog izmjena i dopuna Općeg programa mjera za poticanje razvoja 
poduzetništva na području grada Rijeke 

25. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2017. godini  
26. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke 

s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
27. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o područjima, granicama i sjedištima 

mjesnih odbora na području Grada Rijeke  
28. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i 

ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području grada Rijeke 
29. Prijedlog odluke o odbijanju ponude trgovačkog društva MGK - pack d.d. iz 

Kukuljanova za korištenje prava prvokupa nekretnina 
30. Prijedlog odluke o odbijanju ponude AUTOCENTRA CERINI d.o.o. u stečaju i 

ELEKTROMATERIJALA d.d. u stečaju za korištenje prava prvokupa poslovnih 
udjela 
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31. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog 
područja Martinkovac 

32. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja 
Srdoči 

33. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja trgovačkog 
područja Martinkovac  

34. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog područja 
Rujevica 

35. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase 
 

TOČKA 1. 
Izbori i imenovanja 

a) Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci 
b) Prijedlog odluke o imenovanju članica Upravnog vijeća javne ustanove 
Hrvatski kulturni dom na Sušaku  
c) I. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za gospodarstvo 
i razvoj Grada Rijeke 
II. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i 
razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj Odbor za 
izbor, imenovanja i razrješenja. 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
G l a s o v a nj e: 

a) 
  
 Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (27 za) donijelo sljedeći 

 
z a k l j u č a k 

1. Predlaže se da Županijska skupština Primorsko-goranske županije za suce 
porotnike Općinskog suda u Rijeci imenuje: 

- ROBERTA BLAŠKOVIĆA 
- VEDRANU BUTORAC 
- ANTUNA MAVROVIĆA. 
2. Ovaj zaključak prosljeđuje se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja 

i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.  
 

b) 
 

Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 4 protiv, 5 suzdržanih) donijelo 
sljedeću  

ODLUKU 
o imenovanju članica Upravnog vijeća 

javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku 
 

I. 
Za članice Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku 

od strane osnivača imenuju se: 
- LAURA MARCHIG 
- LARA BADURINA. 

II. 
Mandat članica Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine, a 

teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća. 
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III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 
novinama Grada Rijeke“. 

c) 
 

I. Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (27 za) donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za gospodarstvo i razvoj 

Grada Rijeke 
 

I. 
Razrješuje se Andrej Poropat dužnosti predsjednika Odbora za gospodarstvo i 

razvoj Grada Rijeke. 
II. 

Za predsjednika Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke bira se Sandro 
Vizler.  

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
II. Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (27 za) donijelo sljedeću 

 
ODLUKU 

o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 
I. 

Razrješuje se Sandro Vizler dužnosti člana Odbora za izbor, imenovanja i 
razrješenja  Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

 
II. 

Za člana Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada 
Rijeke bira se Vojko Gorše. 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

TOČKA 2. 
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je dao kratko uvodno pojašnjenje 

vezano uz ovu točku dnevnog reda te je naveo da je u prosincu 2017. godine Hrvatski sabor 
donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi te da je prijelaznom i završnom odredbom Zakona propisana obveza jedinicama 
lokalne i područne (regionalne) samouprave da usklade svoje statute i druge opće akte s 
odredbama tog Zakona. U skladu s tom zakonskom odredbom Gradonačelnik je uputio 
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje Gradskom 
vijeću u veljači ove godine kada Gradsko vijeće nije prihvatilo prijedlog i nisu donesene 
Izmjene i dopune Statuta. U nastavku je naveo da je Ured državne uprave u Primorsko-
goranskoj županiji u lipnju ove godine dopisom upućenim Gradskom vijeću podsjetio na tu 
zakonsku obavezu te zatražio da se žurno poduzmu odgovarajuće radnje kako bi se u što 
skorijem roku donijele Izmjene i dopune Statuta Grada Rijeke. S tim u vezi Gradonačelnik je 
ponovno uputio u proceduru Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke kojim se 
sadržaj Statuta Grada Rijeke usklađuje sa novom zakonskom regulativom. 

Zaključno je izvijestio da su članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su 
razmatrali ovu točku dnevnog reda, da su amandmane na Prijedlog izmjena i dopuna 
Statuta podnijeli član Vijeća Tihomir Čordašev i Klub HDZ-a te da su amandmani 
dostavljeni članovima Vijeća i Gradonačelniku kao predlagatelju. 
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Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Tihomir Čordašev ispred Kluba Akcije mladih 
i Živog zida, Ana Trošelj ispred Kluba PGS, Ivona Milinović ispred Kluba HDZ, Vojko Braut 
ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, Mate Tomljanović ispred Kluba HSU-IDS, Sandro 
Vizler ispred Kluba HNS, Danko Švorinić ispred Kluba Liste za Rijeku, Tihomir Čordašev, 
Josip Ostrogović, Duško Milovanović, dr.sc. Ivan Mencer, Sandro Vizler, Ivona Milinović, 
Vojko Braut i Ana Trošelj, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno dr.sc. Ivan 
Mencer ispred Kluba HDZ i Tihomir Čordašev ispred Kluba Akcije mladih i Živog zida. 

 
Danko Švorinić se, u raspravi ispred Kluba Liste za Rijeku, osvrnuo na podnesene 

amandmane članova Vijeća na članke 4. i 7. Prijedloga izmjena i dopuna Statuta te 
sugerirao predlagatelju da se iznos do kojeg Gradonačelnik može odlučivati o davanju 
suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada 
Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka i o davanju jamstva za ispunjenje obveza 
pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i 
ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka smanji sa sadašnjih deset milijuna kuna na pet 
milijuna kuna ili zaokruženo na milijun eura, što bi bilo neko kompromisno rješenje u odnosu 
na podnesene amandmane kojima bi se taj iznos trebao smanjiti na jedan milijun kuna. 

Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel se kao predlagatelj u raspravi očitovao o 
podnesenim amandmanima te izvijestio:  

- da prihvaća podneseni amandman broj IV. člana Vijeća Tihomira Čordaševa s time 
da je u tom smislu potrebno dodatno definirati sadržaj članka 10. Izmjena i dopuna Statuta 
tako da u tom smislu podnosi vlastiti amandman na članak 10. kojim se mijenja tekst članka 
82. stavka 1. podstavka 2. Statuta na način da se propisuje da inicijativu i prijedlog za 
osnivanje mjesnog odbora mogu dati članovi Gradskog vijeća sukladno odredbama 
Poslovnika Gradskog vijeća o podnošenju prijedloga akata, 

- da ostale amandmane ne prihvaća osim što je spreman prihvatiti prijedlog iznesen 
u raspravi da se iznos do kojeg Gradonačelnik može odlučivati o davanju suglasnosti za 
zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke i 
ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka i o davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim 
osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je 
osnivač Grad Rijeka smanji sa sadašnjih deset milijuna kuna na sedam i pol milijuna kuna.  

 
Tihomir Čordašev je u raspravi izvijestio da povlači amandman broj IV. jer ga je 

Gradonačelnik prihvatio u nešto izmijenjenom tekstu te da povlači i amandmane broj I. i II. 
jer je amandmane istog sadržaja podnio i Klub HDZ-a. 

 
Prije prelaska na glasovanje predsjednik Vijeća je izvijestio da su amandmani 

Gradonačelnika koje je podnio usmeno za vrijeme rasprave postali sastavni dio Prijedloga 
izmjena i dopuna Statuta kako slijedi: 
 - Članak 4. mijenja se u dijelu teksta koji se odnosi na tekst članka 46. podstavka 19. 
i novog podstavka 20. Statuta tako da isti sada glase: 

„Podstavak 19. mijenja se i glasi: 
"- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom 

vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad 
iznosa od 7.500.000,00 (sedam milijuna i petsto tisuća) kuna,". 

Iza podstavka 19. dodaje se novi podstavak 20. koji glasi: 
"- odlučuje o davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom 

izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka 
iznad iznosa od 7.500.000,00 (sedam milijuna i petsto tisuća) kuna,".  

- Članak 7. mijenja se u dijelu teksta članka 58. podstavaka 9. i 10. Statuta tako da 
isti sada glase: 

„- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom 
vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka do iznosa 
od 7.500.000,00 (sedam milijuna i petsto tisuća) kuna, 
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- odlučuje o davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom 
izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka do 
iznosa od 7.500.000,00 (sedam milijuna i petsto tisuća) kuna“, 

- Članak 10. mijenja se u dijelu teksta članka 82. stavka 1. podstavka 2. Statuta tako 
da isti sada glasi: 

„- članovi Gradskog vijeća sukladno odredbama Poslovnika Gradskog vijeća o 
podnošenju prijedloga akata,“. 

 
I. Izjašnjavanje o amandmanima na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta i 

glasovanje: 
 

1. Amandman broj I. Kluba HDZ-a u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća. 
 Gradonačelnik se nije suglasio. 
 Predlagatelji su ustrajali na prihvaćanju amandmana. 
 Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (10 glasova za, 18 glasova protiv). 
 
 2. Amandman broj I. člana Gradskog vijeća Tihomira Čordaševa u tekstu kako 
je dostavljen članovima Vijeća. 
 Predlagatelj je amandman povukao odnosno nije ustrajao na prihvaćanju 
amandmana tako da se o amandmanu nije glasovalo. 
 
 3. Amandman broj II. člana Gradskog vijeća Tihomira Čordaševa u tekstu kako 
je dostavljen članovima Vijeća. 
 Predlagatelj je amandman povukao odnosno nije ustrajao na prihvaćanju 
amandmana tako da se o amandmanu nije glasovalo. 

 
 4. Amandman broj III. člana Gradskog vijeća Tihomira Čordaševa u tekstu kako 
je dostavljen članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se nije suglasio. 
Predlagatelj je ustrajao na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (10 glasova za). 
 

 5. Amandman broj II. Kluba HDZ-a u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća. 
 Gradonačelnik se nije suglasio. 
 Predlagatelji su ustrajali na prihvaćanju amandmana. 
 Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (10 glasova za).  
 
 6. Amandman broj IV. člana Gradskog vijeća Tihomira Čordaševa u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća. 
 Predlagatelj je amandman povukao odnosno nije ustrajao na prihvaćanju 
amandmana tako da se o amandmanima nije glasovalo. 

 
II. Zatim se pristupilo glasovanju o Prijedlogu izmjena i dopuna Statuta Grada 

Rijeke.  
Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA 

(19 za, 4 protiv, 5 suzdržanih) donijelo IZMJENE I DOPUNE STATUTA GRADA RIJEKE. 
 

TOČKA 3. 
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke  

za 2017. godinu 
 

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.  
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U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Ostrogović ispred Kluba HDZ, Tamara 
Martinčić ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS i Tihomir Čordašev ispred Kluba Akcije 
mladih i Živog zida. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće NIJE DONIJELO Godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu (17 glasova za, 10 glasova protiv).  
 

TOČKA 4. 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2017. 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, VEĆINOM GLASOVA (17 za, 10 protiv) 

donijelo sljedeći  
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 
 

TOČKA 5. 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  

za 2017. 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, VEĆINOM GLASOVA (17 za, 10 protiv) 

donijelo sljedeći  
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu. 
 

TOČKA 6. 
Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 

mjesnih odbora u 2017. godini 
 

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

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Filipa Capan ispred Kluba HDZ, Tea Mičić 

Badurina ispred Kluba PGS i Damir Popov te pročelnica Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav Irena Miličević.  

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (17 za, 10 protiv) 

donijelo sljedeći  
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne 

prioritete na području mjesnih odbora u 2017. godini. 
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TOČKA 7. 
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke 

za 2017. 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, VEĆINOM GLASOVA (17 za, 10 suzdržanih) 

donijelo Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2017. godinu. 
 

TOČKA 8. 
Izvješće o poslovanju KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu 

 
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 direktor KD Autotrolej d.o.o. Marin 

Rajčić. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća dr.sc. Ivan Mencer ispred Kluba HDZ, Duško 

Milovanović ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, Damir Popov, Ivona Milinović i dr.sc. 
Petra Karanikić, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te direktor KD Autotrolej d.o.o. Marin 
Rajčić. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (20 za, 7 protiv) 

donijelo sljedeći 
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće o poslovanju KD Autotrolej d.o.o za 2017. godinu. 
 

TOČKA 9. 
Izvješće o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za 2017. godinu 

 
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 direktorica KD Čistoća d.o.o. Jasna 

Kukuljan. 
 
U raspravi su sudjelovali član Vijeća Josip Ostrogović ispred Kluba HDZ, 

Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel i direktorica Komunalnog društva Jasna Kukuljan.  
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (17 za, 11 protiv) 

donijelo sljedeći 
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće o poslovanju KD Čistoća d.o.o za 2017. godinu. 
 

TOČKA 10. 
Izvješće o poslovanju TD Energo d.o.o. za 2017. godinu 

 
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 direktor TD Energo d.o.o. Sanjin 

Kirigin. 
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U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ivona Milinović ispred Kluba HDZ, dr.sc. Ivan 
Mencer i Ivona Milinović, direktor Trgovačkog društva Sanjin Kirigin te Gradonačelnik mr.sc. 
Vojko Obersnel. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (15 za, 7 protiv, 7 

suzdržanih) donijelo sljedeći 
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće o poslovanju TD Energo d.o.o. za 2017. godinu. 
 

TOČKA 11.  
Izvješće o poslovanju KD Kozala d.o.o. za 2017. godinu 

 
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 direktorica KD Kozala d.o.o. Nives 

Torbarina. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (17 za, 5 protiv, 7 

suzdržanih) donijelo sljedeći 
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće o poslovanju KD Kozala d.o.o. za 2017. godinu. 

 
TOČKA 12. 

Izvješće o poslovanju KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2017. godinu 
 

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 direktor KD Vodovod i kanalizacija 

Andrej Marochini. 
 
Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovao član Vijeća dr.sc. Ivan Mencer, Gradsko 

vijeće je JEDNOGLASNO (27 za) donijelo sljedeći 
 

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o poslovanju KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2017. 
godinu. 

TOČKA 13. 
Izvješće o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2017. godinu 

 
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 direktorica TD Rijeka promet d.d. 

Spomenka Mičetić. 
 
Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovao član Vijeća dr.sc. Ivan Mencer ispred 

Kluba HDZ, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (17 za, 5 protiv, 6 suzdržanih) 
donijelo sljedeći 

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2017. godinu.  
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TOČKA 14. 
Izvješće o poslovanju TD Poslovni sustavi d.o.o. za 2017. godinu 

 
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 podnio je član Uprave TD Poslovni sustavi d.o.o. 

Danijel Paliska.  
 
U raspravi su sudjelovali član Vijeća dr.sc. Ivan Mencer ispred Kluba HDZ i u 

pojedinačnoj raspravi, član Uprave Trgovačkog društva Danijel Paliska i Gradonačelnik 
mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 10 protiv) 

donijelo sljedeći 
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće o poslovanju TD Poslovni sustavi d.o.o. za 2017. godinu.  
 

TOČKA 15. 
Izvješće o poslovanju TD Rijeka plus d.o.o. za 2017. godinu 

 
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 direktor TD Rijeka plus d.o.o. dr.sc. 
Željko Smojver. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (15 za, 3 protiv, 7 

suzdržanih) donijelo sljedeći 
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće o poslovanju TD Rijeka plus d.o.o. za 2017. godinu. 

 
TOČKA 16. 

Izvješće o poslovanju TD Rijeka sport d.o.o. za 2017. godinu 
 

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 direktor TD Rijeka sport d.o.o. Zlatan 

Hreljac. 
 
U raspravi su sudjelovale članice Vijeća Filipa Capan ispred Kluba HDZ, dr.sc. Petra 

Karanikić i Filipa Capan. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (17 za, 11 protiv, 1 

suzdržan) donijelo sljedeći 
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće o poslovanju TD Rijeka sport d.o.o. za 2017. godinu.  
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TOČKA 17. 
Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te 

skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu 
 
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 
odgoj i školstvo Sanda Sušanj. 

 
Predsjednik Odbora za predškolski odgoj i obrazovanje Danko Švorinić dodatno je 

izvijestio Vijeće o zaključcima tog Odbora. 
 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ivona Milinović ispred Kluba HDZ, Morana 
Jokić ispred Kluba HNS i mr.sc. Zvonimir Peranić te pročelnica Odjela gradske uprave za 
odgoj i školstvo Sanda Sušanj. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (27 za) donijelo Program 

javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane 
predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu. 

 
TOČKA 18. 

Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj Upravno 
vijeće Dječjeg vrtića 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, VEĆINOM GLASOVA (22 za, 7 suzdržanih) 

donijelo sljedeću 
O D L U K U 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka 
 
I. 

Imenuje se DAVORKA GUŠTIN za ravnateljicu Dječjeg vrtića Rijeka. 
 

II. 
Mandat ravnateljice traje četiri godine, a teče od 1. rujna 2018. godine. 

 
III. 

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

 
TOČKA 19. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA 
d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d 

 
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.  
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća dr.sc. Petra Karanikić ispred Kluba SDP-

LABURISTI-SDSS i Marinko Koljanin. 
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Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (27 za) donijelo Odluku o 
davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod 
Erste&Steiermarkische bank d.d. 

 
TOČKA 20. 

Prijedlog odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na 
državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama 

 
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 Gradskog vijeća Tihomir Čordašev i mr.sc. Zvonimir 
Peranić te da su amandmani dostavljeni članovima Vijeća i Gradonačelniku kao 
predlagatelju. 

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić ispred Kluba Liste za 

Rijeku i u pojedinačnoj raspravi i Tihomir Čordašev, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel 
te pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj. 

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

podnesenim amandmanima te izvijestio:  
- da što se tiče amandmana koje je podnio član Vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić: 

- prihvaća amandmane broj 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 
19. i 20.,  

- amandman broj 22. prihvaća djelomično na način da podnosi vlastiti amandman 
kojim se u Odluku dodaje novi članak 13., 

- da amandmane broj 15., 17., 18. i 21. ne prihvaća; 
- da prihvaća amandman kojeg je podnio član Vijeća Tihomir Čordašev. 
 

Pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj u raspravi je 
pojasnila da se amandman broj 22. člana Vijeća mr.sc. Zvonimira Peranića sadržajno 
prihvaća na način da se u Odluku dodaje novi članak 13. koji glasi: 

„Visina godišnje nagrade mentorima za postignuća učenika na međunarodnoj razini 
(pojedinačno ili ekipno) utvrđuje se u iznosima kako slijedi:  

- za osvojeno prvo mjesto ili ekvivalentno postignuće u iznosu od 3.000,00 kuna,  
- za osvojeno drugo mjesto ili ekvivalentno postignuće u iznosu od 2.500,00 kuna,  
- za osvojeno treće mjesto ili ekvivalentno postignuće u iznosu od 2.000,00 kuna.  
U slučaju da se godišnja nagrada dodjeljuje grupi mentora, novčani iznos iz stavka 

1. ovoga članka dijeli se na jednake dijelove.   
Godišnja nagrada iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se dohotkom sukladno 

Zakonu o porezu na dohodak.“ 
 
Član Vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić je izvijestio da povlači amandman broj 15., dok 

što se tiče ostalih njegovih amandmana s kojima se Gradonačelnik nije suglasio ustraje na 
njihovom prihvaćanju. 

 
Prije prelaska na glasovanje predsjednik Vijeća je izvijestio da su amandmani s 

kojima se suglasio Gradonačelnik i amandman kojeg je Gradonačelnik podnio usmeno za 
vrijeme rasprave postali sastavni dio Prijedloga odluke o kojoj se glasuje. 

 
I. Izjašnjavanje o amandmanima na Prijedlog odluke o nagradama Grada 

Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, 
susretima i smotrama i glasovanje: 

 
1. Amandmani broj 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 19. i 20. 

člana Vijeća mr.sc. Zvonimira Peranića u tekstu kako su dostavljeni članovima Vijeća. 
Gradonačelnik se suglasio s amandmanima koji su postali sastavni dio 

Prijedloga odluke tako da se o njima nije glasovalo. 
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2. Amandman broj 15. člana Vijeća mr.sc. Zvonimira Peranića u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća. 
 Predlagatelj je amandman povukao odnosno nije ustrajao na prihvaćanju 
amandmana tako da se o amandmanu nije glasovalo. 
 

3. Amandman broj 17. člana Vijeća mr.sc. Zvonimira Peranića u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se nije suglasio. 
Predlagatelj je ustrajao na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (4 glasa za). 

 
4. Amandman broj 18. člana Vijeća mr.sc. Zvonimira Peranića u tekstu kako je 

dostavljen članovima Vijeća. 
 Predlagatelj je amandman povukao odnosno nije ustrajao na prihvaćanju 
amandmana tako da se o amandmanu nije glasovalo. 
 

5. Amandman broj 21. člana Vijeća mr.sc. Zvonimira Peranića u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća. 

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

 
 6. Amandman člana Gradskog vijeća Tihomira Čordaševa u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća. 

Gradonačelnik se suglasio s amandmanom koji je postao sastavni dio 
Prijedloga odluke tako da se o njemu nije glasovalo. 

 
7. Amandman broj 22. člana Vijeća mr.sc. Zvonimira Peranića u tekstu kako je 

dostavljen članovima Vijeća. 
 Predlagatelj je amandman povukao odnosno nije ustrajao na prihvaćanju 
amandmana tako da se o amandmanu nije glasovalo. 

II. Zatim se pristupilo glasovanju o Prijedlogu odluke o nagradama Grada 
Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, 
susretima i smotrama. 

Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (26 za) donijelo Odluku o nagradama Grada 
Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, 
susretima i smotrama. 

 
TOČKA 21. 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se 
obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić i Morana Jokić. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (28 za) donijelo Odluku o 

izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za 
deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke. 

 
TOČKA 22. 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, da je amandman na 
Prijedlog odluke podnio član Gradskog vijeća Tihomir Čordašev te da je amandman 
dostavljen članovima Vijeća i Gradonačelniku kao predlagatelju. 
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Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za 

zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković. 
 
Predsjednik Odbora za predškolski odgoj i obrazovanje Danko Švorinić dodatno je 

izvijestio Vijeće o zaključcima tog Odbora. 
 
U raspravi je sudjelovao član Vijeća Tihomir Čordašev ispred Kluba Akcije mladih i 

Živog zida, koji je između ostalog izvijestio da nakon dobivenih obrazloženja povlači 
amandman podnesen na Prijedlog odluke.  

 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (28 za) donijelo Odluku o 
izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi. 
 

TOČKA 23. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 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 Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (26 za, 1 suzdržan) 

donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te 
usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke. 

 
TOČKA 24. 

Prijedlog izmjena i dopuna Općeg programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva 
na području grada Rijeke 

 
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 (26 za) donijelo Izmjene i 

dopune Općeg programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području grada 
Rijeke. 

TOČKA 25. 
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke  

u 2017. godini 
  

Gradsko vijeće je, bez rasprave,  JEDNOGLASNO (25 za) donijelo sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 

2017. godini. 
TOČKA 26. 

Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 
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 (25 za) donijelo Godišnji plan 

razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje. 
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TOČKA 27. 

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o područjima, granicama i sjedištima mjesnih 
odbora na području Grada Rijeke 

 
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 (24 za) donijelo Odluku o 

izmjenama Odluke o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području 
Grada Rijeke. 

 
TOČKA 28. 

Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i 
ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području grada Rijeke 

 
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 (24 za) donijelo Rješenje o 

imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na 
pomorskom dobru na području grada Rijeke. 

 
TOČKA 29. 

Prijedlog odluke o odbijanju ponude trgovačkog društva MGK - pack d.d. iz 
Kukuljanova za korištenje prava prvokupa nekretnina 

 
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 (24 za) donijelo Odluku o 

odbijanju ponude trgovačkog društva MGK - pack d.d. iz Kukuljanova za korištenje 
prava prvokupa nekretnina. 

 
TOČKA 30. 

Prijedlog odluke o odbijanju ponude AUTOCENTRA CERINI d.o.o. u stečaju i 
ELEKTROMATERIJALA d.d. u stečaju za korištenje prava prvokupa poslovnih udjela 

 
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 (24 za) donijelo Odluku o 

odbijanju ponude AUTOCENTRA CERINI d.o.o. u stečaju i ELEKTROMATERIJALA 
d.d. u stečaju za korištenje prava prvokupa poslovnih udjela. 

 
 

TOČKA 31. 
Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja  

stambenog područja Martinkovac 
 

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 (24 za) donijelo Odluku o 
izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac. 
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TOČKA 32. 
Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja  

dijela naselja Srdoči 
 

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 (24 za) donijelo Odluku o 
izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči. 

 
TOČKA 33. 

Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja trgovačkog 
područja Martinkovac 

 
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 (24 za) donijelo Odluku o 
izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Martinkovac. 

 
TOČKA 34. 

Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja  
stambenog područja Rujevica 

 
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 (24 za) donijelo Odluku o 
izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica. 
 

TOČKA 35. 
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  

u k.o. Plase 
 

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 (24 za) donijelo Odluku o 

ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase. 
 
 
 
Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Ljiljana Cvjetović, 

Predrag Miletić, Ivona Milinović, Josip Ostrogović, mr.sc. Zvonimir Peranić i Danko Švorinić. 
 

 
 

Sjednica je zaključena u 18,20 sati. 
 
 
 

    
     Tajnica       Predsjednik 

Gradskog vijeća     Gradskog vijeća 
 

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