
 
Z A P I S N I K 

11. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke održane 
27. i 29. rujna 2018. godine  

 
Sjednicu je u 9,05 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat.  
 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno 29 članova Gradskog 

vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Naknadno je pristupilo 5 
članova Gradskog vijeća tako da su sjednici bila nazočna ukupno 34 člana Gradskog vijeća. 

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

Andrej Briščik, dr.sc. Aleksandar Bulog, Hrvoje Burić, 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, 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. 

 
Izostanak su opravdale članice Gradskog vijeća: Filipa Capan, Ljiljana Cvjetović i 

Tea Opačić. 
 
Na zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća održane 12. srpnja 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 aktualnom satu 10. sjednice Gradskog 
vijeća te odgovori na pisana pitanja članova Gradskog vijeća postavljena u razdoblju 
između dvije sjednice Gradskog vijeća,  

- da je član Gradskog vijeća Josip Kukuljan dostavio obavijest da je od 28. kolovoza 
ove godine član političke stranke Most nezavisnih lista. 

 
• AKTUALNI SAT 

 
1. mr.sc. ZVONIMIR PERANIĆ je iznio kako je TD Rijeka 2020 d.o.o. u posljednje vrijeme 
napustio velik broj određenih osoba, pa je upitao direktoricu Eminu Višnić koje su sve 
osobe, zaposlenici, suradnici i djelatnici, napustili projekt EPK, s kojeg mjesta i zašto, poput 
Olivera Frljića koji više neće sudjelovati u projektu? 

 
Direktorica TD Rijeka 2020, d.o.o. EMINA VIŠNIĆ je odgovorila kako joj nije jasno zašto 
pitanja na aktualnom satu ne dođu ranije kako bi mogli pripremiti informaciju. Kako se radi o 
velikom sustavu, TD Rijeka 2020 i drugih partnera, ne bi htjela dati krivu informaciju pa će, 
iako za neke osobe zna napamet, potpuni odgovor dostaviti pisanim putem. 

 
mr.sc. ZVONIMIR PERANIĆ je dodao kako mu je žao da mu direktorica nije dala neke 
osnovne informacije danas, pa je zamolio da mu se odgovor dostavi pisanim putem, te je 
dodao da svaki puta kada direktorici postavi neko pitanje, ona ne zna odgovor te upitao da li 
smatra da se taj projekt uspješno može dovesti do kraja i da li može biti odgovorna za to ili 
će u slučaju neuspjeha netko drugi za to odgovarati? 

 
2. JOSIP KUKULJAN je iznio kako je 2017. godine Autotrolej poslao 28 autobusa, dva 
servisna i jedno kombi vozilo na Pag sa 58 djelatnika. Troškovi plaće, dnevnice i 
prekovremeni sati iznosili su 146.920,03 kn. Ukupno je potrošeno 31.369 litara dizel goriva i 
168 litara plina. Ukupan iznos troškova za trajekt u oba smjera iznosio je 72.177,00 kuna.  
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Ukupan trošak održavanja dijelova i potrošnog materijala iznosio je 63.682,00 kuna, što 
znači da su troškovi poslovanja Autotroleja na Pagu prelazili 590.000,00 kuna, a bruto dobit 
od tog poslovanja za 2017. godinu iznosi 295.626,00 kn, što znači da je Autotrolej, po 
ovome, radio sa 200 tisuća kuna minusa. Obzirom na navedeno, upitao je Željka Smojvera 
direktora TD Rijeka plus, koliko je iznosila zarada Autotroleja u odnosu na zaradu tvrtke 
SITO Novalja koja ih je angažirala kao ispomoć i da li otprilike zna koliko oni zarađuju na 
autobusima Autotroleja? 

 
Direktor TD Rijeka plus d.o.o. ŽELJKO SMOJVER je odgovorio kako nema pravo ulaziti u 
to koliko zarađuje neko drugo društvo. Drugo, nije točno da ta tvrtka zarađuje na 
autobusima Autotroleja, nego u ovom slučaju Autotrolej prodaje uslugu sukladno tržišnim 
uvjetima u izvanrednom prijevozu. 

Nadalje je iznio kako on nije odgovorna osoba Autotroleja, ali će kao direktor Rijeka 
plusa pokušati odogovoriti na pitanje. Naveo je kako su kondicije koje su dogovorene, 
budući da Rijeka plus vrši ugovaranje svih komercijalnih djelatnosti i usluga izvanrednoga 
prijevoza, bazirane na tržnim cijenama po kilometru. Troškovi trajekta su u punom iznosu, 
sukladno ugovoru, prefakturirani SITO-u Novalja. 

Podatak o dobiti u iznosu od 295 tisuća kuna, za sedam ili 14 dana je vrlo unosan 
posao i ukoliko se njega pita on će učiniti sve da taj posao i dalje ostane. Kada se govori o  
58 djelatnika, iznio je kako su oni bili angažirani temeljem kompletnoga festivalskog 
događanja, koji nije imao eksplicitan ugovor isključivo sa SITO Novalja, nego i sa Collegium 
putovanja radi transfera partijanera s raznih aerodroma. Kolika je dobit SITO-a Novalja na 
poslu s organizatorima festivala, on ne može odgovoriti. To pitanje se eventualno može 
postaviti njima. 

 
JOSIP KUKULJAN je dodao kako će on pokušati odgovoriti na pitanje, a sve iz Novog lista, 
te je iznio kako je Zoran Đekanović, voditelj Autotrolejeve grupe, rekao kako su dnevno za 
samo tri sata prevezli oko osam tisuća ljudi. Cijena karte u jednom smjeru je iznosila 20 kn, 
ili 40 eura ako je kupljena flat karta za sedam dana. Prema tim podacima kad se izračuna 
dobit tvrtke SITO Novalja prelazi dva miliona kuna samo za tri sata dnevno, što znači da je 
Autotrolej u odnosu na njih premalo zarađivao. Upitao je direktora da li se osjeća 
odgovornim za sve ovo što se događa u Autotroleju, budući da je on prvi započeo 
poslovanje sa Pagom. 

 
3. SANDRO VIZLER je iznio da je odustao od pitanja koje je najavio za pročelnika Odjela 
gradske uprave za kulturu Ivana Šarara te je postavio pitanje Gradonačelniku.  

Prema informacijama koje je dobio riječ je o velikoj poslovnoj krizi u zadnjem 
velikom gospodarskom subjektu u Rijeci koji je još uvijek aktivan, koji je simbol ovog grada i 
bez kojeg ovaj grad ne bi izgledao kako danas izgleda, a radi se o dioničkom društvu Luka 
Rijeka.  

Poznato je da to dioničko društvo ima velikih poteškoća s održavanjem tekuće 
likvidnosti, koju pokriva s nekim djelatnostima koje nisu dio temeljnog poslovanja društva. 
Također, gotovo cjelokupni srednji menadžment je otpušten, da pritom nisu dovedene 
adekvatne zamjene, a zna se da je upravo taj srednji menadžment onaj dio koji operativno 
vodi neko poduzeće. Poslovni rezultati nisu na očekivanim razinama, a s druge strane, 
uprava ima plaće i preko sedam tisuća eura, što je legitimno, pošto je riječ o privatnom 
poduzeću, ali se ne može oteti dojmu da je ta uprava ili nesposobna ili je dovedena sa 
zadatkom da likvidira tu firmu. Kolaps Luke Rijeka imao bi nesagledive posljedice za grad, 
pa ga zanima da li Gradonačelnik ima kakvih dodatnih informacija o tome te da li smatra da 
bi bilo potrebno sazvati sjednicu Gradskog vijeća na tu temu, na koju bi bile pozvane 
odgovorne osobe iz Luke Rijeka da ih detaljnije upoznaju sa trenutnom situacijom.  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se radi o privatnoj tvrtki pa 
je ograničen u davanju informacija zato što ne zna detalje, a ono što zna, zna kao član 
Upravnog vijeća Lučke uprave, koje je na svojoj zadnjoj sjednici razmatralo tu problematiku. 

Upravno vijeće ne može ulaziti u organizaciju tvrtke, niti u to tko je član uprave ili tko 
je u srednjem menadžmentu ili nečemu drugome. Oni raspravljaju, što je i njihova obveza  
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kao davatelja koncesije o činjenici da je došlo do poremećaja u prometu i da je promet od 
početka ove godine bitno manji nego u prethodnom razdoblju, što se očituje i na financijski 
rezultat tvrtke.  

Činjenica je da je u međuvremenu došlo do promjene vlasničke strukture, da je 
provedena privatizacija odnosno dokapitalizacija tvrtke, kojom je poljska tvrtka OT Logistic 
postala najveći pojedinačni većinski vlasnik, ali ne i većinski i u tom kontekstu se tražila 
intervencija nadležnog ministarstva koje kontrolira tu djelatnost, a ima i nekih vlasničkih 
udjela, direktno ili indirektno putem mirovinskih fondova, gdje se tražila jedna kompletna 
informacija o poslovanju kao i o poslovnom planu po kojem će dalje funkcionirati.  

Svi su očekivali da će OT Logistic kao velika logistička tvrtka donijeti nove poslove 
odnosno nove klijente i nove terete u Luku Rijeka. Nažalost, to se za sada ne dešava i to 
sigurno nije dobar podatak jer izaziva zabrinutost. Sve što je naveo odnosi se isključivo na 
tvrtku Luka Rijeka d.d., za razliku od tvrtke Vrata Jadrana, koja upravlja kontejnerskim 
terminalom i na kojem se svake godine povećava promet i prihod od te djelatnosti. Koliko je 
njemu poznato postoji i velika zabrinutost od strane sindikata koji se obratio predsjedniku 
Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije, tražeći da se održi sastanak 
na tu temu. 

Predlaže da se sačeka sastanak Gospodarsko-socijalnog vijeća i izvješće koje 
uprava Luke Rijeka treba pripremiti za Lučku upravu kao davatelja koncesije temeljem 
koncesijskog ugovora, pa da se eventualno nakon toga vidi da li organizirati tematsku 
sjednicu ili ne. Još jednom je ponovio da se radi o privatnoj firmi, pa je upitno koliko će 
odgovorni ljudi biti spremni za javni nastup pred Gradskim vijećem. 

 
4. JOSIP OSTROGOVIĆ je vezano je uz radove na izgradnji sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Rijeka iznio kako su hrvatski proizvođači, uvidom 
u dokumentaciju koja je sastavni dio predmetnog natječaja, došli do zaključka da je za veliki 
dio buduće kanalizacije i vode, predviđeno cca 200 km cijevi koje se ne proizvode u 
Republici Hrvatskoj. Stoga je upitao da li je Gradonačelnik upoznat s tom informacijom i da 
li je potrebno ugraditi toliku količinu cijevi koja se ne proizvodi Hrvatskoj? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako bi bili lijepo da gdin Ostrogović 
kaže u ime kojeg proizvođača postavlja to pitanje jer postoji samo jedan proizvođač koji ima 
takve zahtjeve i takva razmišljanja. Nadalje je naveo kako podatak, koji je gdin Ostrogović 
iznio, teško da može biti točan jer je predviđeno za postaviti ukupno 200 kilometara 
kanalizacijskih cijevi, što bi značilo da je sve definirano na način kako je rekao gdin 
Ostrogović. A kada bi to tako i bilo, a nije, to nije problem s obzirom da se Hrvatska nalazi u 
Europskoj uniji koja se itekako zalaže za jednak pristup sudjelovanja na natječajima svih 
proizvođača u Europi.  

Dakle, više od 75-80% cijevi koje će se ugrađivati u tom velikom projektu proizvodi 
se u Hrvatskoj, a da li će hrvatski proizvođači dobiti taj posao ili ne, to u ovom trenutku nitko 
ne zna niti može garantirati. Točno je da se 15-20% cijevi ne proizvodi u Hrvatskoj, što je 
tako na zahtjev projektanata i Hrvatskih voda, da se ugrađuju cijevi koje imaju veću 
otpornost na pritisak pa je to jedini razlog zašto je kroz projekt definiran takav profil, 
odnosno takva otpornost cijevi.  

Na projektu se radi dugi niz godina i projektanti su ti koji prema međunarodno 
prihvaćenim standardima definiraju kakve cijevi moraju biti ugrađene i na kojem području. 
To znači da na područjima gdje nema nekog posebno velikog opterećenja mogu biti 
ugrađivane cijevi manje otporne na pritisak, dok se u magistralnim vodovima i vodovima koji 
se polažu na prometnice opterećene sa prometom, moraju postavljati cijevi sa većom 
otpornošću na pritisak.  

Prema tome, sve je napravljeno po projektu kojeg su radili hrvatski projektanti i po 
kojem više od 75 posto cijevi može biti proizvedeno u Hrvatskoj, a da li će cijevi biti iz 
Hrvatske ili neke druge zemlje, to će ovisiti o rezultatu natječaja jer, obzirom da je Hrvatska 
s jedne strane u Europskoj uniji, a s druge strane su i novci za taj projekt u najvećem dijelu 
dobiveni od Europske unije. Dakle, ne mogu se postaviti uvjeti natječaja koji bi bilo koga 
preferirali, bez obzira da li se radi o proizvođaču iz Hrvatske ili proizvođaču iz Austrije. 
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JOSIP OSTROGOVIĆ je dodao da nije točno to što Gradonačelnik govori jer on ne lobira  
za bilo kojeg hrvatskog proizvođača nego samo želi da hrvatski proizvođači, koji u Hrvatskoj 
rade i privređuju od toga, budu na istoj razini kao i strani proizvođači, da mogu konkurirati i 
javiti se na navedeni natječaj. Ukoliko kaže da je u ovom natječaju stvorena diskriminacija 
hrvatske proizvodnje, to je mišljenje i hrvatskih proizvođača, koji su veći eksperti i od njega i 
od Gradonačelnika.  

Gradonačelnik se poziva na projektante koji su iz Hrvatske, i koji su postavili neke 
cijevi koje se ne proizvode u Hrvatskoj. Napravljena je tehno-ekonomska analiza da li je to 
dobro ili nije, a da bi se ona napravila trebalo bi se uzeti nekog nezavisnog stručnjaka koji 
zna o svim cijevima na tržištu što se može, a što ne. Međutim, jedan od projektanata je 
zapravo dio tehno-ekonomske analize i on je provodi. Ovim putem je želio ukazati na 
selektivan i diskriminirajući stav prema hrvatskim proizvođačima i na gospodarstvo na koje 
se Gradonačelnik kune u slučaju Aglomeracije Rijeka, kojim se želi pogodovati stranim 
proizvođačima i čije su cijene nekoliko puta skuplje.  

 
5. PETRA MANDIĆ je iznijela kako je u lokalnim medijima objavljen vrlo zanimljiv tekst o 
KD Autotrolej kojim su novinari izvijestili riječku javnost kako je Autotrolej počinio trošarinski 
prekršaj kojeg su utvrdili nadležni inspektori Carinske uprave. Prema medijskim napisima, 
taj prekršaj se svodi na to da je Autotrolej miješanjem dvaju vrsta goriva, biodizela i 
eurodizela, proizveo novu vrstu goriva, a samim time i novu vrstu trošarinskog proizvoda. 
Carinska uprava provela je inspekcijski nadzor tijekom 2016. i 2017. godine, te utvrdila da je 
prekršaj počinjen tijekom 2015. godine proizvodnjom čak 755 tisuća litara novog goriva. 
Sukladno tome, Carinska uprava obračunala je i naplatila od Autotroleja trošarinu u 
približnom iznosu od 2,3 miliona kuna s pripadajućim zateznim kamatama u iznosu od cca 
200 tisuća kuna.  

Obzirom na to, upitala je Gradonačelnika da li je prije objave navedenog novinskog 
članka bio upoznat s ovim slučajem, da li ga je itko od odgovornih osoba Autotroleja 
izvijestio o navedenoj  praksi proizvodnje novog goriva i o provođenju carinskog nadzora, 
kada i kako, i ukoliko je bio upoznat da li je poduzeo kakve mjere i koje i da li smatra da 
netko treba snositi posljedice i odgovornost zbog ovog slučaja?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da na većinu pitanja koje je 
članica Vijeća postavila može odgovoriti sa da, pa je tako iznio da je znao za carinski 
nadzor i za nalaz. Nije znao da se gorivo miješa jer se niti nije miješalo. To je tumačenje 
koje proizlazi iz carinskog nadzora. Na rješenje koje je izdano u tijeku provođenja carinskog 
nadzora upućena je žalba. Tek nakon rješavanja žalbe može se govoriti o tome da li je 
prekršaj učinjen ili nije. Nažalost, prema zakonu, žalba ne odgađa rješenje naplate, pa je  
Autotrolej platio kaznu koja je proizišla iz carinskog nadzora, a da li će to tako ostati ili ne, 
vidjet će se tek nakon provedenog žalbenog postupka. 

 
PETRA MANDIĆ je dodala kako je djelomično zadovoljna s odgovorom, ali smatra da je 
prilično neprecizan, pa je zamolila da joj se dostavi i precizniji pisani odgovor. 

 
6. ANA TROŠELJ je podsjetila da se sljedeće godine navršava 100 godina otkada su 
D'Annunzijevi arditi dekapitirali riječkoga orla. 1990-ih godina RiDS je otvorio priču o riječkoj 
trobojnici i dvoglavom orlu. Do sada se, zajedno sa ostalim riječkim političkim akterima, 
postiglo mnogo, ali ne i dovoljno. Borba za povratak riječkih simbola traje i dalje. Ovih dana 
u Novom listu može se pratiti priča oko pronalaska otpiljene glave našeg orla u Vittoriale 
degli Italiani na jezeru Garda pa je zanima da li je Gradonačelnik spreman prihvatiti 
inicijativu da se zatraži povrat pronađene glave riječkoga orla, koja predstavlja jedan od 
simbola burne povijesti Rijeke? Smatra da bi bilo simbolično da se ona nađe u Rijeci 2019.-
te godine, 100 godina od barbarskog čina D'Annunzijevih ardita, a u sklopu projekta EPK 
2020. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je naveo da nema ništa protiv inicijative da se 
pokuša učiniti što se može da se ta glava vrati u Rijeku. S time što bih on to nazvao 
zamolbom, a ne traženjem, s obzirom da bi bilo teško u nekakvim pravnim postupcima  
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dokazivati da je to nešto što pripada Rijeci. Znači, moglo bi se zamoliti i nadati se da će 
onaj koga će se to zamoliti imati razumijevanja da se ta zamolba ispoštuje. Udruženje 
riječkih Talijana koje postoji u Rimu je doniralo jedan dio originalne skulpture koja se 
nalazila na gradskom tornju. Ovdje je riječ o glavi za koju tek postoji pretpostavka da je 
glava riječkog orla, koji se nalazi unutar jedne institucije. Po njegovom iskustvu, institucije 
nerado daju svoje izložbene predmete. Čak institucije u Hrvatskoj, jedna drugoj. Pa tako, 
između ostalog, postoji prijepor o tome da li originalni riječko torpedo mora biti u Rijeci ili u 
Splitu gdje je ostao, po logici stvari, jer je tamo bio muzej bivše vojske. Tim je teže očekivati 
da se to može samo tako jednostavno riješiti sa ovom institucijom, ali u svakom slučaju, 
nema ništa protiv i rado će potpisati takvu jednu zamolbu. 

 
7. DANKO ŠVORINIĆ je iznio da je prije otprilike godinu dana pokrenuta svojevrsna javna 
rasprava o pitanju vizualne dvojezičnosti. U međuvremenu je Zajednica Talijana formirala 
jednu komisiju koja bi trebala izaći s konkretnim prijedlozima na koji način oni vide tu 
primjenu. Nedavno je objavljen intervju s njihovom predsjednicom koja je otprilike ugrubo 
objasnila kako bi to trebalo izgledati, a tiče se nekih toponima koji bi trebali ugledati svjetlo 
dana, a postoji i želja da se na zapadnom ulazu u grad postavi jedna turistička ploča sa 
nazivom Fiume. Nešto slično kao što već postoji sa Sušakom na istočnom dijelu grada. 
Također zna da je i Gradonačelnik spominjao jednu inicijativu koja je išla od strane Grada, a 
tiče se svojevrsnog muzeja na otvorenom gdje bi se ispod sadašnjih naziva ulica naveli i 
nazivi ulica koje su one imale kroz povijest. Budući da je proteklih dana to pitanje izazvalo 
veliki interes javnosti, a postoji i informacija da se Gradonačelnik našao s predstavnicima 
komisije, zanima ga da li je postignut kakav dogovor, odnosno kako dogovori teku i u kojem 
bi se roku neke od tih inicijativa trebale primijeniti? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je u odgovoru naveo da je ideja o isticanju 
povijesnih naziva dijela riječkih ulica prije svega proistekla iz koncepta razvoja projekta 
Europske prijestolnice kulture, a vrlo rado je prihvatio i razgovor s predstavnicima Zajednice 
Talijana tijekom kojeg se također razgovaralo o toj ideji. Nije se sastajao s predstavnicima 
spomenutog povjerenstva, nego isključivo s predstavnicima Zajednice, predsjednicom i 
dopredsjednikom i dogovoren je sastanak u vrlo skoro vrijeme, na kojem bi Povjerenstvo 
predložilo nekih tridesetak ulica za koje su oni zainteresirani da se na njima postave i nazivi 
koji su se koristili u vrijeme dok je Rijeka pripadala Italiji. Nema ništa protiv toga, to je već i 
govorio, s time što će svakako inzistirati na tome da onda ne budu samo ti talijanski nazivi, 
nego da se nazivi postave gdje god je to moguće, ukoliko postoje podaci za eventualno još 
neke nazive. Što se tiče službenog naziva grada, situacija je malo drugačija. Postoji zakon 
kojim su definirani nazivi mjesta, naselja i gradova i bez izmjene tog zakona ne može 
postojati službena tabla na kojoj će pisati Rijeka/Fiume. Međutim, on je predložio, a onima s 
kojima je razgovarao je to prihvatljivo, da se nađe rješenje u okviru kojeg bi se postavile 
neke table koje bi bile turističkog ili reklamnog karaktera, a na kojima bi, između ostalog, 
pisalo i Fiume i sada se ta ideja razrađuje. Postoji namjera da se vrlo uskoro na nekoliko 
lokacija, odnosno mjesta ulaska u grad, postave ploče kojima će biti jasno naznačeno da je 
Rijeka Europska prijestolnica kulture pa je jedna od mogućnosti da se tom prilikom iskoristi i 
taj naziv. Vjeruje da će to biti svima prihvatljivo.  

 
8. TEA MIČIĆ BADURINA je podsjetila na događaj iz kolovoza, požar u Psihijatrijskoj 
bolnici Lopača, koji je, nažalost, imao i smrtnu posljedicu. Tom prilikom su bolnicu obišli 
premijer Plenković i ministar Kujundžić, koji su obećali pomoć pri sanaciji i daljnjem 
funkcioniranju bolnice. 

Obzirom da je od tada prošlo mjesec i pol dana zanima ga što se od toga konkretno 
realiziralo i koje su aktivnosti poduzete? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako u tim situacijama svi 
obećavaju pomoć, a nakon nekog vremena se bave drugim, važnijim problemima, tako da 
se za sada od tih obećanja nije ništa dogodilo. Ne isključuje mogućnost da se ipak postigne 
neki dogovor, prije svega s Ministarstvom zdravstva.  
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U konačnici, Grad nije toliko niti zainteresiran za samu pomoć u kontekstu sanacije, 

jer sanacija ide svojim tokom. Objekt je bio osiguran i troškovi sanacije će najvećim dijelom 
biti pokriveni iz police osiguranja. Ono što bi kao pomoć trebalo, je proširenje broja kreveta 
koji su uključeni u mrežu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i s druge strane 
jasan stav oko toga da su decentralizirana sredstva koja se dobivaju iz državnog proračuna 
namijenjena, ne samo za zdravstvene ustanove kojima je osnivač Primorsko-goranska 
županija, nego za zdravstvene ustanove koje se nalaze na području Županije. Dakle sa ta 
dva elementa, s jedne strane povećanjem broj kreveta na teret HZZO-a i s druge strane 
osiguranjem dijela novaca iz decentraliziranih funkcija, vjeruje da bi se moglo osigurati u 
potpunosti normalno funkcioniranje te bolnice.  

 
9. SANDRA KRPAN je iznijela kako je ovaj tjedan u Rijeci otvoren novi kulturni centar 
grada Rijeke RiHub, a projekt je vezan uz Europsku prijestolnicu kulture. Zamolila je 
Gradonačelnika da dodatno pojasni koncept RiHuba i da izvijesti u kojoj su fazi ostali 
projekti koji su vezani uz Europsku prijestolnicu kulture?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je RiHub multifunkcionalni 
prostor koji će prije svega biti u funkciji projekta Rijeka 2020, ali će ostati u značajnoj funkciji 
i nakon 2020.godine i u kojem će svoje mjesto naći jedan dio ljudi koji rade na projektu 
Rijeka 2020. Riječ je o jednom manjem dijelu, a veći dio je predviđen za  sastanke, za 
coworking odnosno za rad civilnog sektora i rad pojedinaca koji žele dati neki doprinos i koji 
je otvoren za sve one koji imaju neku ideju ili inicijativu, prije svega u segmentu kulture i 
kreativnih industrija.  

Prostor ima i jednu konferencijsku dvoranu u kojoj je jučer održana i prva 
konferencija odnosno sastanak koordinatora mreže Interkulturalnih gradova na kojem je bilo 
prisutno tridesetak predstavnika iz cijelog svijeta. Prostor je uređen iz sredstava proračuna 
Grada u vrijednosti nešto većoj od 4,4 milijuna kuna.  

Za ostale infrastrukturne projekte u potpunosti su osigurana financijska sredstva i 
sve se odvija predviđenom dinamikom. Prva faza Muzeja moderne i suvremene umjetnosti 
već je u funkciji, a za drugu fazu se još uvijek vode pregovori s PIK-om kako bi se preuzeo 
drugi kat. U upravnoj zgradi Šećerane intenzivno se odvijaju radovi koji bi trebali završiti do 
kraja iduće godine kada bi ta zgrada trebala biti u funkciji kao novi prostor Muzeja grada. Za 
novu knjižnicu i Dječju kuću raspisan je natječaj koji bi trebao biti gotov negdje sredinom 
mjeseca listopada, kada bi bio odabran izvođač radova tako da bi do kraja godine trebali 
započeti radovi i na ta dva objekta.  

Paralelno s tim raspisan je i natječaj za uređenje javnih površina sa pripadajućom 
infrastrukturom u kompleksu Benčić, koji završava ovaj tjedan odnosno sutra, tako da se 
početak radova očekuje vrlo brzo. Znači, sve što je planirano ide svojim tokom i bit će 
gotovo do 2020. godine. Projekt za uređenje Galeba je na zadnjoj provjeri u SAF-u, nakon 
čega ide natječaj, tako da bi izvođači i za te radove trebali biti poznati do kraja godine. 

 
10. VEDRAN SABLJAK je, vezano uz Brodogradilište 3. maj, iznio kako je svima poznata 
teška situacija u kojoj se nalazi Brodogradilište i njegovi zaposlenici u posljednjih par 
mjeseci, od nedostatka repromaterijala za nastavak proizvodnje do masovnog odlaska 
radnika, upitne isplate plaća u sljedećim mjesecima itd. S obzirom da se Grad, u okviru 
svojih mogućnosti, angažirao oko 3. maja, uključujući i angažman u radu kriznog stožera, 
zanima ga da li Gradonačelnik može dati neke detaljnije informacije o dosadašnjem radu 
toga tijela, kao i o sadašnjem stanju i daljnjoj sudbini 3. maja? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kakoje svima poznato da je 
situacija u 3. maju izuzetno složena i poprilično neizvjesna, iz razloga što 3. maj ovisi o 
odlukama koje donosi Uljanik grupa, kao vlasnik 3. maja i koja je velikim dijelom kriva za 
postojeće probleme u 3. maju, prije svega zbog pozajmice o kojoj se već puno puta 
govorilo. 

Krizni stožer je tijelo koje može samo jednom interakcijom sindikata svih zaposlenika 
i lokalne i regionalne samouprave vršiti određeni politički pritisak da se rješenje problema 
ubrza i u tom kontekstu su dosad i provedene brojne aktivnosti. U svezi toga bio je i na  
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sastanku u Ministarstvu gospodarstva koji je organiziran na inicijativu uprave Uljanika gdje 
su prezentirali poboljšani program restrukturiranja Uljanika, o kojem ovisi sudbina 3.maja. 
Ne čini mu se da će taj program tako brzo saživjeti, ali dobro je što su na jučerašnjem 
sastanku i predstavnik Ministarstva gospodarstva i predstavnik Ministarstva financija vrlo 
jasno zahtijevali od uprave Uljanika da pokuša što prije naći rješenje za 3. maj, koje 
uključuje osiguranje sredstava za plaće i sredstava za materijal, kako bi se nastavila 
proizvodnja i završili brodovi koji se nalaze u 3. maju. Svi sudionici smatraju da konačno 
rješenje za 3. maj treba tražiti izvan Uljanika, kroz pronalazak strateškog partnera koji bi 
nastavio proizvodnju u 3. maju. 

 
11. MORANA JOKIĆ je postavila pitanje u vezi jedne od najposjećenijih gradskih plaža, 
takozvanog Pajola. Zanima je što Grad namjerava učiniti s određenim dijelom te plaže koji 
je izuzetno neuređen. Naime, radi se o pozadinskom dijelu plaže gdje se nalaze toaleti i 
park za djecu, dok je sama plaža, istaknula je, vrlo čista i održavana i na njoj vlada 
popriličan komunalni red. S obzirom da tu plažu posjećuju svi profili Riječana, i obitelji i 
mala djeca i umirovljenici i mladi, a tamo se odvija čak i nekakav kulturni program, uvjerena 
je da je to nešto što građani žele i da bi itekako cijenili da se Grad organizira za nadolazeću 
sezonu kupanja.  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da to sigurno ne žele samo 
građani, nego to želi i on koji je dobar dio mlađih dana proveo na pećinskim plažama, 
uključivo i Grčevo. Već je bilo inicijativa oko uređenja tog dijela, koji predstavlja rubni dio 
prema granici sa Brodogradilištem Viktor Lenac. Međutim, kao i obično, postoje problemi 
koji su vezani uz imovinskopravne odnose. Jedan manji pojas uz samu obalu je pomorsko 
dobro, a najveći dio tog prostora je u vlasništvu Republike Hrvatske. U svakom slučaju, 
kako je zadnjih godina Grad poprilično pažnje posvetio uređenju riječkih plaža, neće se 
odustati niti od te ideje i pokušat će se pronaći nekakav način da se to uredi. Treba dobiti 
neko pravo korištenja, ili RH kroz svoja ministarstva mora prepustiti Gradu pravo upravljanja 
tim prostorom da bi se tamo moglo nešto ozbiljnije napraviti. Za sada će se to sigurno 
održavati i dalje na razini košenja trave, što sigurno nije dovoljno i nastojat će se riješiti taj 
problem s vlasništvom, da bi se i taj dio plaže mogao adekvatno urediti. 

 
12. DAMIR POPOV je naveo da su se i ovoga ljeta, za vrijeme ljetnih vrućina, kao i niz 
proteklih godina, u središtu grada osjećali neugodni mirisi, da se ne kaže smrad, za koje 
kao laik drži da dolaze iz oborinske kanalizacije zbog neodržavanja cijevi oborinske 
kanalizacije, odnosno taloženja u tim cijevima i nečišćenja naslaga na stjenkama cijevi. 
Posebno je to naglašeno u Starčevićevoj ulici, uz terase ugostiteljskih objekata i u 
Trpimirovoj ulici na autobusnoj stanici Autotroleja, odmah uz Riječki neboder. Neugodni su 
mirisi za vrijeme vrućih dana bili stvarno neugodni za sve, a smatra da su posebice bili 
iznenađenje za goste našega grada. Ne treba napominjati kako su se osjećali korisnici 
Autotroleja kada autobus dođe na autobusnu stanicu u Trpimirovoj i otvore se vrata, a 
unutra uđu miomirisi kojih se ne može osloboditi do prve sljedeće ili čak sljedeće dvije 
stanice. Ljeto je prošlo, pa se i intenzitet neugodnih mirisa smanjio, ali da ne bi opet bili 
zatečeni i sljedećeg ljeta upitao je Gradonačelnika da li je upoznat s tim problemom, iako 
pretpostavlja da je, da li su mu poznati uzroci širenja smrada i što će se poduzeti i kada?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je s problemom upoznat i da 
postoje dva razloga koja su uzrokom tih neugodnih mirisa. Jedan od njih je Mrtvi kanal 
kojim, na žalost, ne upravlja Grad Rijeka već je on u koncesiji koju dodjeljuje Primorsko-
goranska županija. Grad Rijeka će uputiti zahtjev za ponovno čišćenje Mrtvog kanala jer je 
očito da se nakupilo poprilično materijala, odnosno mulja, koji onda trune i u kojem ima 
očito i organskog otpada i to rezultira neugodnim mirisima, pogotovo u vrijeme južnih 
vjetrova. Drugi problem nije neodržavanje oborinske kanalizacije, kako je od strane člana 
Vijeća rečeno, nego se problem javlja ljeti, kada je protok kroz kanalizacijske cijevi znatno 
manji od uobičajenog, odnosno od projektiranog pa onda to dovodi do zadržavanja 
određenog sadržaja kanalizacijskih cijevi, što onda rezultira neugodnim mirisima. Pokušat 
će se pronaći neko tehnološko rješenje da se to riješi kako se više ne bi dešavalo. 
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Napomena:  
Nakon odgovora Gradonačelnika mr.sc. Vojka Obersnela, Gradsko vijeće je, na prijedlog 
predsjednika Gradskog vijeća Andreja Poropata JEDNOGLASNO (29 za) donijelo odluku 
da će se trajanje aktualnog sata produžiti kako bi pitanja mogli postaviti svi prijavljeni 
članovi Gradskog vijeća. 

 
13. DUŠKO MILOVANOVIĆ je postavio pitanje vezano za željeznički nadvožnjak koji se 
nalazi iznad Liburnijske ulice, neposredno uz 3. maj. Uvodno je naglasio da se ne radi ni o 
cesti ni o pruzi u nadležnosti Grada, tako da je sama nadležnost vrlo ograničena, odnosno 
niti je nema, ali radi se o pitanju od značaja za Grad i za sigurnost građana. U nastavku je 
naveo da je prema raspoloživim podacima stanje predmetnog vijadukta, dakle željezničkog 
nadvožnjaka, u značajno lošem stanju, odnosno zaštitni sloj betona s vanjske strane korita 
je oštećen, a što, naravno, može ugroziti sigurnost cestovnog i pješačkog prometa. U 
proteklom razdoblju, nažalost, moglo se svjedočiti nekolicini teških nesreća do  kojih je 
došlo zbog takvog ili sličnog razloga. Mišljenja je da situacija kod nas nije niti približno tako 
drastična, no zanima ga da li Gradonačelnik ima informaciju da li i kada je planirana 
sanacija predmetnog vijadukta, odnosno zaštitnog sloja betona, kako bi se zaštitila 
armatura. Između ostalog, radi toga i vlakovi moraju usporavati da bi sigurno prošli 
predmetni vijadukt. To značajno otežava prometovanje vlakova, usporavanje prometa, 
povećava buku i emisiju štetnih plinova radi naknadnog povećanja brzine, tako da ga 
zanima da li se raspolaže kakvim podatkom od strane Hrvatskih željeznica. Također zanima 
ga i da li postoji kakva informacija o planu, odnosno tijeku projektiranja dvotračne pruge 
koja bi trebala riješiti sam taj vijadukt. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je u svom odgovoru, kao i član Gradskog 
vijeća, naglasio da se radi o vijaduktu kojeg koriste Hrvatske željeznice, a vijadukt 
nadsvođuje cestu kojom upravljaju Hrvatske ceste. Naravno, problem je što ispod vijadukta 
prolaze građani Rijeke i ostali. Nema nekih posebnih informacija o planiranim 
rekonstrukcijama tog vijadukta, iako je Grad već upozoravao Hrvatske željeznice na potrebu 
rekonstrukcije, a učinit će to opet. Nada se da će se nešto pomaknuti jer koliko zna Vlada 
Republike Hrvatske je pokrenula neke mjere u smislu kontrole sigurnosti sličnih objekata 
nakon one katastrofalne nesreće u Genovi pa se nada da će u tom kontekstu biti nešto 
učinjeno i sa ovim vijaduktom. U svakom slučaju, Grad će i dalje inzistirati na njegovoj 
sanaciji. Neovisno o tome, nada se da nije ugrožena statika i sigurnost, ali čak je i u tom 
slučaju potrebno sanirati taj vijadukt zbog njegovog izgleda i činjenice da je popucao, kako 
se nada, vanjski sloj betona. 

 
14. KORALJKO PASARIĆ je iznio kako je Kantrida pojam koji se, prije svega, vezuje uz 
sjajne uspjehe nogometaša i vaterpolista, a kompleks bazena i plaža Ploče je prije svega 
na radost brojnih Riječana i Riječanki, a i ostalih gostiju. Međutim, koncesije i popratni 
sadržaji donijeli su i neke tamnije tonove. Tako je ovih dana zatvoren i prestao s radom 
ugostiteljski objekt Sorisso. 

Obzirom na to, zamolio je Gradonačelnika da mu podnese kraću kronologiju odnosa 
između Grada Rijeke odnosno TD Rijeka sport i restorana Sorriso na Kantridi. Ujedno je 
upitao kako je došlo do duga od cca milijun kuna prema Gradu Rijeci, kakvo je stanje danas 
i što dalje? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako kraća kronologija odnosa 
podrazumijeva izlaganje od petnaestak minuta pa će mu kronologiju dostaviti u pisanoj 
formi. Nadalje je iznio da dug nije prema Gradu Rijeci nego prema TD Rijeka sport, koji je 
gradska firma. Nadalje je pojasnio kako je taj objekt dospio u ruke najmoprimcu koji njime 
upravlja. Podsjetio je da su na starom bazenu postojala dva objekta. Jedan je bio kafić 
unutar bazena, a drugi je bila pizzeria iznad bazena. Kada se krenulo u izgradnju novih 
bazena, ugovori za korištenje ta dva objekta su još uvijek bili važeći, pa je dogovoreno da 
korisnici nastave koristiti te prostore na novom bazenu na nešto drugačijim lokacijama, ali 
da će im se najam obračunati po novoj kvadraturi, s time da će se kroz najam 
iskompenzirati taj period u kojem nisu mogli raditi.  
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Nažalost, sa ugostiteljskim objektom Sorriso, došlo je do problema. U nekoliko 

navrata postignut je dogovor oko naplate duga, tako da je najveći dio duga kroz različito 
vremensko razdoblje naplaćen, ali je ostao problem sadašnjeg duga. Tako je zbog 
nemogućnosti postizanja dogovora sa najmoprimcem oko plaćanja duga, TD Rijeka sport 
bilo prisiljeno raskinuti ugovor i sada je u postupku iseljenje iz prostora i naknada troškova 
putem suda. Koliko će se uspjeti naplatiti to će se tek vidjeti. 

Nadalje je naveo kako bi ugovor o najmu trebao bit jedan jednostavan ugovor, pa ne 
zna zašto oko toga uopće treba voditi duge sudske procese. Jedna od osnovnih odrednica 
ugovora je da najmoprimac plaća ugovoreni najam. Međutim, u slučaju neplaćanja 
najamnine, uvijek slijede dugotrajni sudski procesi, ne samo da bi se naplatila sredstva, već 
i da bi se tog najmoprimca fizički udaljilo iz prostora. 

 
15. IVONA MILINOVIĆ je iznijela kako se iz medija moglo saznati kako je USKOK podigao 
optužnicu protiv gospodina Vladimira Benca, suspendiranog riječkog pročelnika, zato što je 
navodno pogodovao tvrtkama povezanim s njegovom suprugom i to na trošak građana 
Rijeke. Gradonačelnik je u proljeće 2017. godine, nakon pritiska oporbe, medija i riječke 
javnosti, gospodina Benca suspendirao. Istaknula je kako je navedena afera izašla u 
Novom listu, 20.3.2017. godine i unatoč tome, Gradonačelnik nije htio preispitati svoju 
odluku da nekoliko dana nakon toga imenuje gdina Benca za pročelnika na neodređeno 
vrijeme, da bi ga zbog lokalne kampanje i pritiska oporbe ipak suspendirao. To je rezultiralo 
time da građani već godinu i pol dana plaćaju suspendiranog pročelnika, zbog takve 
Gradonačelnikove odluke. Obzirom na navedeno,  upitao je Gradonačelnika da li se osjeća 
odgovornim za materijalnu štetu koja je proizašla iz te njegove odluke i da li mu je barem 
imalo neugodno? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako mu je neugodno samo zato 
što mora ponovo slušati glupo pitanje na koje je već bezbroj puta odgovarao. Umjesto da 
postavlja takva glupa pitanja, mogla je pročitati Zakon o službenicima u lokalnoj i 
regionalnoj samoupravi koji vrlo jasno definira odnose prema zaposlenicima u sličnim 
situacijama.  

Prema tome, njeno je mišljenje da je on to učinio pod pritiskom javnosti ili oporbe. 
Činjenica je da on nije pročelnika Benca samo suspendirao, nego je odmah tražio da DORH 
preispita poslovanje, kako bi se utvrdilo da li postoje elementi za kazneno ili kriminalno 
djelo. 

Nažalost, ta istraga i dalje traje jer je ovo tek optužnica, a ne pravomoćna optužnica 
nakon koje bi onda krenulo suđenje. Temeljem Zakona o lokalnim službenicima i 
namještenicima u tijeku tog postupka svaki službenik ima pravo na naknadu plaće do 
pravomoćne sudske presude, umanjenu za 20 ili 40%, ovisno o tome da li uzdržava obitelj 
ili ne. 

On se osobno s takvim rješenjem ne slaže i smatra ga neprimjerenim, ali dok je na 
snazi takav zakon, on ne može učiniti ništa drugo.  

Naveo je kako je to šteta za proračun, ali je naveo i drugi primjer koji je rezultirao 
štetom za proračun, te iznio kako su Hrvatske autoceste odlučile raskinuti ugovor o radu 
odnosno dati otkaz članovima uprave, koji su nakon toga sudskom odlukom vraćeni na 
posao, jer im je otkaz uručen nezakonito odnosno protivno ovom Zakonu. Nakon toga su 
Hrvatske autoceste tim članovima uprave morale isplatiti punu plaću, uvećanu za 
pripadajuće kamate, pa je upitao što je veća šteta te iznio kako je postupanje mimo zakona 
ipak veća šteta od ove. 

 
IVONA MILINOVIĆ je dodala kako joj Gradonačelnik namjerno ili nenamjerno odgovara na  
potpuno drugo pitanje te iznijela kako je ona upoznata sa spomenutim Zakonom. Podsjetila 
je Gradonačelnika kako nije pitala zašto nije dao otkaz Vladimiru Bencu, već je upitala da li 
se osjeća odgovornim zato što je Vladimira Benca, nekoliko dana nakon afere koja je izašla 
u medijima, imenovao za pročelnika na neodređeno vrijeme. Da to tada nije učinio, sada ne 
bi trebalo čekati da on da ostavku i isplaćivati mu plaću dok je pod suspenzijom. Dakle, 
pitanje je zašto je Benca imenovao i nakon saznanja zbog kojih je, nekoliko dana poslije 
imenovanja, odlučio pokrenuti internu istragu i suspendirati ga. 
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16. mr.sc. KRISTJAN STANIČIĆ je u svezi projekta EPK 2020 uvodno naglasio da je u 
jednom od prethodnih pitanja bilo govora o trenutnom statusu na izgradnji infrastrukture 
koje se vezuje na taj hvalevrijedan projekt, a njega zanima ona druga komponenta koja se 
odnosi na sam program EPK 2020. Upitao je u kojoj je fazi izrada programa, odnosno 
konkretno, da li će u programu biti mjesta za obradu teme glagoljaštva, koja se nalazi u 
temeljima hrvatske pismenosti, hrvatskog identiteta. Naime, postoji niz povijesnih činjenica 
od Bašćanske ploče, Vinodolskog zakonika, Trsatskog statuta i tako dalje, da ne nabraja, 
koje svjedoče upravo u prilog toj hvalevrijednoj temi, za koju osobno smatra da itekako ima 
prostora da se nađe u programskom dijelu projekta EPK. Na koji način će se upravo ta 
tema uklopiti u luku različitosti i hoće li se pronijeti i ponos naše kulture kroz taj 
hvalevrijedan projekt? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se na pripremi samog 
programa intenzivno radi i on bi, prema dogovoru, trebao biti prezentiran negdje tijekom 
idućeg mjeseca. Iskreno rečeno, u ovom trenutku ne zna da li je glagoljica i glagoljaštvo na 
neki način sastavni dio tog programa, međutim, sve ono što već postoji na našem području i 
u Rijeci i u širem području, će svakako biti na neki način istaknuto i ponuđeno svima onima 
koji dolaze. Dakle, već su sada aktualne neke izložbe, uključivo izložbu glagoljice u Rijeci, 
pa i na nekim drugim lokalitetima, koje će sigurno biti predstavljene i omogućene onima koji 
dolaze u Rijeku, a da li je unutar samog programa nešto definirano, to ne zna, ali će se 
raspitati. 

 
17. TAMARA MARTINČIĆ je iznijela kako je Gradonačelnik u srpnju izvijestio da je Grad 
Rijeka, po bazi projekata Udruge gradova, za razdoblje od 2010. do 2018. godine, prvi po 
broju ugovorenih projekata i po ugovorenom iznosu bespovratnih sredstava. Budući je 
vidjela kako je Grad u međuvremenu potpisao još nekoliko ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava odnosno realizaciji projekata financiranih bespovratnim EU sredstvima, zamolila 
je Gradonačelnika da izvijesti Vijeće kakvo je trenutno stanje. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako projekata ima toliko da ih ne 
zna sve napamet. Opći podaci iz baze podataka Udruge gradova koji su bazirani na temelju 
podataka Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova, pokazuju da je ukupan 
iznos do tada ugovorenih projekata bio preko 18 miliona eura. Danas taj iznos, uključujući i 
projekt vodoopskrbe odnosno odvodnje, iznosi oko 204 miliona eura. Najveći dio otpada na 
projekt kojeg vodi Vodovod i kanalizacija, ali koji je vezan i za Grad, u bespovratnom iznosu 
od oko 120, 130 milijuna eura. 

U međuvremenu je Grad potpisao ugovore vezane uz Riječku aglomeraciju u 
vrijednosti od oko 68 milijuna kuna za izgradnju Gradske knjižnice i Dječje kuće te ugovor 
od preko 11 milijuna kuna za uređenje Interpretacijskog centra Primorsko-goranske 
županije, gdje je nositelj Grad Rijeka, a u sklopu kojeg će biti uređena i Zametska pećina. 
Ujedno je potpisan ugovor o nabavi 22 autobusa, vrijedan preko 45 milijuna kuna, od čega 
je 38 milijuna kuna iz sredstava europskih fondova.  

Ustanove Grada Rijeke Art kino i Muzej moderne i suvremene umjetnosti su također 
potpisale ugovor u vrijednosti većoj od milijun kuna, kojem je cilj povećanje dostupnosti u 
segmentu kulture za osobe starije od 54 godine, za odlazak u kino ili na izložbe. Potpisano 
je još nekoliko ugovora za podizanje energetske učinkovitosti za tri škole, dva vrtića i 
zgradu Muzeja grada, u vrijednosti od nekih 30 milijuna kuna bespovratnih sredstava. 

Znači, intenzivno se na tome radi i gotovo da nema niti jednog natječaja u bilo kojem 
segmentu za koji Grad ispunjava uvjete, a da se na njega nije javio i u dobio određena 
sredstva. S takvom praksom će se sigurno nastaviti i dalje, jer je već sada u postupku 
nekoliko projekata za koje se očekuje potpisivanje ugovora. 

 
18. dr.sc. PETRA KARANIKIĆ je iznijela kako je još jedna turistička sezona prošla, a iz 
medijskih natpisa se moglo vidjeti da je bilo povećanje broja noćenja i broja dolazaka, 
povećao se broj hostela i broj privatnih iznajmljivača, pa je zanima što je s prihodima 
odnosno da li postoje podaci što je to povećanje donijelo u smislu zarade? 
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako u ovom trenutku ne 
raspolaže s podacima za tekuću godinu, te iznio kako se oni inače mogu iščitati iz izvješća 
FINA-e o poslovanju riječkih poduzetnika. Podaci su dostupni za 2017. godinu te se iz tog 
izvješća može vidjeti da su sve tvrtke koje djeluju na području turizma u 2017. godini 
ostvarile ukupno 510 milijuna kuna prihoda, što je 25% više nego prethodne godine, znači 
preko 100 milijuna prihoda više. Obzirom na ostvarene rezultate u 2018. godini, očekuje da 
će prihodi biti još veći.  

Napomenuo je kako su ti podaci sigurno i veći od prikazanih jer FINA evidentira 
samo trgovačka društva, a ne i obrtnike koji iznajmljuju stanove i kuće tako da je taj prihod 
osjetno veći od raspoloživih podatka. 

 
19. HRVOJE BURIĆ je iznio kako je u očitovanju na Izvješće o obavljenoj reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinice lokalne i područne 
samouprave na području Primorsko-goranske županije iz siječnja 2016. godine, u vezi 
Preluke Grad naveo da je u tijeku potpisivanje ugovora vlasnika zemljišta i investitora, kojim 
bi investitor kao novi zakupnik preuzeo obveze Grada, što znači da bi nastavio plaćati 
sukladno ugovoru o najmu do 2021. godine, uz obvezu povrata sredstava koja je Grad do 
sada platio. 

Zanima ga da li je Grad povratio sredstva od investitora sukladno revizorskom 
izvješću, za najam od 2006. godine do potpisivanja ugovora? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je gdin Burić što se tiče 
Preluke pokrenuo kaznenu prijavu, pa on neće odgovarati niti na jedno pitanje koje se tiče 
predmeta po kojem se vodi kazneni postupak. Podsjetio je da vlasnik zemljišta nije bio Grad 
Rijeka, već Raiffeisen Consulting, te da Grad ne može u svakom segmentu utjecati na 
njihove odluke. Za onaj dio za koji se Grad smatra oštećenim suprotno potpisanom 
ugovoru, zatražena je zaštitu putem suda. 

 
HRVOJE BURIĆ je dodao da se Gradonačelnik, što se tiče kaznenih prijava koje spominje, 
uzda u Jasnu Jurković Kralj, zamjenicu u USKOK-u, koja vodi taj predmet, a koja je supruga 
Tihomira Kalja, koji je najbolji prijatelj Slavka Linića.  

Nadalje je iznio da u ugovoru o kupoprodaji piše da prodavatelj, dakle Raiffeisen 
Consulting, potpisom ugovora potvrđuje da je zaključio ugovor o najmu sa Gradom Rijeka 
kao najmoprimcem i jamči da će kupcu, odmah po zaključenju ugovora o kupoprodaji 
nekretnine i isplate kupoprodajne cijene, prenijeti u pismenom obliku sva prava iz 
navedenog ugovora, uključivo i potraživanja preostalog nespornog iznosa najamnine, po još 
nedospjelim mjesečnim najamninama do 2021. godine, koje je Grad dužan plaćati sukladno 
ugovoru o najmu. Prodavatelj jamči za veritet navedene tražbine kupca te mu se obvezuje 
po isplati kupoprodajne cijene, a najkasnije u roku tri dana, od dana isplate kupoprodajne 
cijene, predati originalni primjerak navedenog ugovora i sve instrumente osiguranja naplate 
navedene tražbine.  

Vezano uz to, upitao je Gradonačelnika po kojem članku ugovora o najmu Grad 
neće plaćati najamninu do 2021. godine, već će je plaćati investitor  te je zatražio pisani 
odgovor na pitanje.  

 
Predsjednik Vijeća Andrej Poropat je upozorio člana Vijeća da prema odredbama 
Poslovnika član Vijeća nakon odgovora Gradonačelnika nema pravo postavljati dodatna 
pitanja, već ih može uputiti pisanim putem.  

 
20. DOBRICA RONČEVIĆ je upitao kada će se Grad Rijeka početi ozbiljno baviti pitanjima 
žarišta izvora smradova na području Grada, a koji su naša realnost i koji jako ometaju 
građane i ruše kvalitetu života, a istovremeno se prestati baviti uklanjanjem simbola 
postrojbi ratnih iz Domovinskog rata koje se nalaze na muralu na nadvožnjaku na 
Škurinjama? Naime, pitanje smrada je već potaknuo i kolega Popov, a on bi upozorio na 
neka druga žarišta koja on nije spomenuo. Dugogodišnji problem je područje Lukovića, gdje 
se nalazi privremeno odlagalište lešina životinja iz Primorsko-goranske županije, ali i 
Istarske i Ličko-senjske, pri Veterinarskoj stanici, gdje se također nalazi naselje koje raste  
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zadnjih godina i gdje je sve veći broj građana izložen tim smradovima. Problem je i 
tehnologija koja se primjenjuje i način na koji se te lešine odvoze dalje, dovoze i slično i koji 
ne omogućava da se taj problem riješi u okviru ovakvih sadašnjih rješenja. Treba tražiti ili 
neku novu lokaciju ili značajno mijenjati tehnologiju. Novi izvor smrada se javlja na kolektoru 
oborinskih voda na Mlaci u ulici Milutina Barača, gdje je ustvari teško objasniti kako to da 
kolektor oborinskih voda ustvari toliko smrdi po organskom otpadu. I tamo također treba 
pod hitno provesti određene izvide i vidjeti u čemu je problem, da li se tu eventualno miješa 
i nešto kanalizacije i provesti nekakva tehnološka rješenja koja bi pomogla.  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da vjeruje da će u rješavanju 
spomenutih problema pomoći institucija u kojoj član Vijeća radi. Dapače, s obzirom da se 
radi o pitanjima koja sigurno utječu na javno zdravstvo, očekuje da će i član Vijeća sa svoje 
strane u tom kontekstu obavijestiti sanitarnu inspekciju, u smislu postupanja prema 
Veterinarskoj stanici. Dakle, svjestan je problema koji se tiče neugodnih mirisa ili smrada 
koji se širi iz Veterinarske stanice, na što je Grad već više puta upozoravao i Veterinarsku 
stanicu i sanitarnu inspekciju, međutim, bez do sada nekih postignutih efekata. Kako upravo 
ističe ili je istekao ugovor o najmu zgrade koju koristi Veterinarska stanica, iskoristit će se i 
posljednja mogućnost da se ne produži ugovor o najmu dok se ne riješi taj problem. Očito 
da Grad i u tom kontekstu nešto radi i poduzima u okviru mogućnosti i nadležnosti Grada. 
Što se tiče kolektora na Mlaci, taj problem će sigurno biti riješen realizacijom velikog 
projekta u narednih nekoliko godina, koji ima za cilj praktično gotovo u potpunosti odvojiti 
sanitarnu od oborinske kanalizacije. 

 
DOBRICA RONČEVIĆ je zahvalio Gradonačelniku na konstruktivnom odgovoru na jedan 
dio pitanja te je dodatno upitao zbog čega se na muralu, koji je inače jedan lijepi objekt, 
uklanja sadržaj na kojem se nalaze grbovi ratnih postrojbi Hrvatske vojske i stalno se 
intervenira radi uklanjanja legalnog simbola hrvatske ratne postrojbe iz Domovinskog rata? 

 
21. MARINKO KOLJANIN je iznio da je želio upitati Gradonačelnika kada će Riva Boduli 
opet postati dvosmjerna ulica, ali mu je u međuvremenu jedan članak objavljen u Novom 
listu, mu je nametnuo omiljeniju temu, a to je sport i Kantrida. Naime, u tom je članku 
Gradonačelnik dožupanu Mandiću rekao da njegove tvrdnje oko sanacije igrališta na 
Kantridi u iznosu od 8.600.000 kuna nisu točne, te da Županija niti jednom lipom svih ovih 
godina nije uložila ni u bazene Kantrida, dvoranu Zamet, Atletsku dvoranu. U tom kontekstu 
mu je neshvatljivo da se Županija ponaša kao da Rijeka nije dio županije. Isto tako, 80% 
posto osnovnih škola koje su pod ingerencijom Grada Rijeke ima sportske dvorane, dok 
90% riječkih srednjoškolskih ustanova nema dvoranu, iako s druge strane Županija gradi 
dvorane u svim dijelovima Županije. 

Upitao je Gradonačelnika da li može pojasniti kada će se Županija prema Gradu 
Rijeci ponašati malo pristupačnije i što se čini u tom kontekstu, tim više što je ista stranka 
na vlasti? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako Županija ima svoju 
Županijsku skupštinu, u kojoj sjedi dvoje ljudi koji su u isto vrijeme i gradski vijećnici i koji bi 
mogli to pitanje eventualno postaviti Županijskoj skupštini koja donosi Proračun na prijedlog 
župana, tako da je to mjesto na kojem bi trebalo raspravljati o problematici zašto je broj 
investicija, ne samo u sportu, nego i u čitavom nizu drugih djelatnosti u Gradu Rijeci gotovo 
minimalan, da ne kaže 
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• 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 pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke javnim 
pozivom, b) I. Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za kulturu 
Gradskog vijeća Grada Rijeke, II. Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana 
Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke i III. Prijedlog odluke o 
razrješenju i izboru člana Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke i c) 
Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i imenovanju članice Odbora za 
javna priznanja 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 davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Energo 
d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. 
• Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
grada Rijeke. 

 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: točkom: "Prijedlog 

odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Energo d.o.o. Rijeka 
kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.“ koju bi Vijeće razmatralo kao pretposljednju, 
21. točku dnevnog reda. 

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

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

raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke“ koju 
bi Vijeće razmatralo kao posljednju, 22. točku dnevnog reda. 

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

 
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 pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih 
Grada Rijeke javnim pozivom 
b) I. Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za kulturu 
Gradskog vijeća Grada Rijeke, II. Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru 
člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke, III. 
Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za nacionalne manjine 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 
c) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i imenovanju članice 
Odbora za javna priznanja Grada Rijeke. 

2. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine  
3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. 

godinu 
4. Informacija o donošenju Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada 

Rijeke 
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5. Prijedlog zaključka o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja i 
obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača na temelju provedenog javnog 
poziva 

6. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku 
7. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Rijeka 2020. d.o.o. za 2017. godinu 
8. Izvješće o radu Art-kina za 2017. godinu 
9. Izvješće o radu Gradskog kazališta lutaka Rijeka za 2017. godinu 
10. Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2017. godinu 
11. Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca za 2017. godinu 
12. Izvješće o radu Muzeja grada Rijeke za 2017. godinu 
13. Izvješće o radu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2017. godinu 
14. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. 

za 2017. godinu 
15. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za 2017. godinu 
16. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva CEKOM Brodogradnja za 2017. godinu 
17. Godišnje izvješće o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu 
18. Prijedlog odluke o odbijanju ponude TRANSADRIA d.d. u stečaju i TRANS RI 

d.o.o. za korištenje prava prvokupa poslovnih udjela 
19. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Srdoči 
20. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. 

godinu za mjesec srpanj 2018. godine 
21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Energo 

d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. 
22. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 

području grada Rijeke. 
 

TOČKA 1. 
Izbori i imenovanja 

a) Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih 
Grada Rijeke javnim pozivom 
b) I. Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za kulturu 
Gradskog vijeća Grada Rijeke, II. Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru 
člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke, III. 
Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za nacionalne manjine 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 
c) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i imenovanju članice 
Odbora za javna priznanja 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 (31 za) donijelo sljedeći 
 

z a k l j u č a k 
 

1. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom. 
2. Javni poziv će se objaviti u lokalnom dnevnom tisku i na web stranicama 

Grada Rijeke dana 1. listopada 2018. godine. 
3. Tekst javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova 

Savjeta mladih Grada Rijeke čini sastavni dio ovoga zaključka.  
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b) 
 

Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (31 za) donijelo sljedeće odluke: 
 
I .   

ODLUKU 
o razrješenju članice i izboru člana Odbora za kulturu 

Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

I. 
Razrješuje se Laura Marchig dužnosti članice Odbora za kulturu Gradskog 

vijeća Grada Rijeke. 
II. 

Za člana Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Lucio Slama.  
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
II.  

ODLUKU 
o razrješenju članice i izboru člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb 

Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

I. 
Razrješuje se Henriet Bilandžić dužnosti članice Odbora za zdravstvo i 

socijalnu skrb  Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
 

II. 
Za člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke 

bira se Alen Kulundžić Juranić.  
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
III.  

ODLUKU 
o razrješenju i izboru člana Odbora za nacionalne manjine  

Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

I. 
Razrješuje se Čedomir Salević dužnosti člana Odbora za nacionalne manjine 

Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
II. 

Za člana Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se 
Vuk Prica.  

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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c) 
 

Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (31 za) donijelo sljedeću  
 

ODLUKU 
o razrješenju i imenovanju predsjednika i imenovanju članice Odbora 

za javna priznanja Grada Rijeke 
 

I. 
Razrješuje se Tihomir Čordašev dužnosti predsjednika Odbora za javna 

priznanja Grada Rijeke. 
II. 

Za predsjednika Odbora za javna priznanja Grada Rijeke imenuje se Andrej 
Poropat. 

III. 
Za članicu Odbora za javna priznanja imenuje se Morana Jokić. 

 
IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

TOČKA 2. 
Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine 

 
 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 Tihomir Čordašev ispred Kluba Akcije mladih 

i Živog zida, dr.sc. Ivan Mencer ispred Kluba HDZ, dr.sc. Petra Karanikić ispred Kluba SDP-
LABURISTI-SDSS, dr.sc. Ivan Mencer, dr.sc. Petra Karanikić, Marinko Koljanin, Hrvoje 
Burić, dr.sc. Aleksandar Bulog, Predrag Miletić, Josip Ostrogović, Petra Mandić, Ivona 
Milinović, Duško Milovanović, Vojko Braut i Kristjan Staničić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko 
Obersnel.  

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 10 protiv, 2 

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

 
Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2018. 

godine. 
 

TOČKA 3. 
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 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.  

 
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, Ivona Milinović ispred Kluba HDZ, Tamara Martinčić ispred Kluba SDP-
LABURISTI-SDSS, Sandra Krpan, Ivona Milinović, Tihomir Čordašev, Petra Mandić, 
Tamara Martinčić, Hrvoje Burić, Marinko Koljanin i dr.sc. Ivan Mencer, Gradonačelnik mr.sc. 
Vojko Obersnel te završno Ivona Milinović ispred Kluba HDZ. 
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Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 11 protiv, 3 
suzdržana) donijelo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 
2018. godinu. 

 
Napomena: nakon glasovanja pod ovom točkom dnevnog reda, na traženje Ivone 

Milinović ispred Kluba HDZ, predsjednik Vijeća je odobrio stanku zbog održavanja sjednice 
tog Kluba.  

 
TOČKA 4. 

Informacija o donošenju Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje  
obveza Grada Rijeke 

 
 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 Ivona Milinović ispred Kluba HDZ, Oskar 

Skerbec ispred Kluba HSU-IDS, Ana Trošelj ispred Kluba PGS, Sandro Vizler , ispred Kluba 
HNS, Vojko Braut ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, Tihomir Čordašev ispred Kluba 
Akcije mladih i Živog zida, Ivona Milinović, Vojko Braut, Hrvoje Burić, Tamara Martinčić, 
Petra Mandić, dr.sc. Aleksandar Bulog, Dobrica Rončević, Josip Ostrogović, Duško 
Milovanović, Mate Tomljanović i mr.sc. Zvonimir Peranić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko 
Obersnel.  

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (17 za, 3 protiv, 12 

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

 
Prima se na znanje Informacija o donošenju Plana mjera za pokriće manjka i 

smanjenje obveza Grada Rijeke. 
 

TOČKA 5. 
Prijedlog zaključka o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u 

dječjim vrtićima drugih osnivača na temelju provedenog 
javnog poziva 

 
 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.  
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Sandra Krpan ispred Kluba SDP-

LABURISTI-SDSS, Dobrica Rončević ispred Kluba HDZ, Morana Jokić ispred Kluba HNS, 
Sandra Krpan, dr.sc. Aleksandar Bulog, Morana Jokić, Dobrica Rončević, Duško 
Milovanović i Petra Mandić, pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda 
Sušanj te završno Morana Jokić ispred Kluba HNS. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (31 za) donijelo zaključak o 

sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima 
drugih osnivača na temelju provedenog javnog poziva. 
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TOČKA 6. 

Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja  
Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj Upravno 

vijeće Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku te da su članovima Vijeća dostavljeni zaključci 
odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda i očitovanje Gradonačelnika na prijedlog. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je predsjednica Upravnog vijeća Laura 

Marchig Šesnić. 
 

 Predsjednik Odbora za kulturu mr.sc. Zvonimir Peranić dodatno je izvijestio Vijeće o 
raspravi koja je provedena na sjednici tog Odbora te o donesenim zaključcima. 

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Sandra Krpan ispred Kluba SDP-

LABURISTI-SDSS, mr.sc. Zvonimir Peranić ispred Kluba Liste za Rijeku, Ana Trošelj ispred 
Kluba PGS, mr.sc. Zvonimir Peranić, dr.sc. Aleksandar Bulog, Hrvoje Burić i Danko 
Švorinić, predsjednica Upravnog vijeća Laura Marchig Šesnić, pročelnik Odjela gradske 
uprave za kulturu Ivan Šarar te završno Morana Jokić ispred Kluba HNS. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (17 za, 9 protiv, 4 

suzdržana) donijelo sljedeću 
O D L U K U 

o imenovanju ravnatelja Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku 
 
I. 

Imenuje se EDVIN LIVERIĆ BASSANI za ravnatelja Hrvatskog kulturnog doma 
na Sušaku. 

II. 
Mandat ravnatelja traje četiri godine, a teče od 1. siječnja 2019. godine. 
 

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

novinama Grada Rijeke". 
  
Nakon glasovanja, Edvin Liverić Bassani prigodnim se riječima obratio Gradskom 

vijeću i zahvalio na imenovanju. 
 

TOČKA 7. 
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Rijeka 2020. 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.  

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Sandra Krpan ispred Kluba SDP-

LABURISTI-SDSS, Danko Švorinić ispred Kluba Liste za Rijeku i Morana Jokić. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (16 za, 3 protiv, 4 

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

 
Prihvaća se Izvješće o poslovanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 

2017. godinu. 
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TOČKA 8. 

Izvješće o radu Art-kina za 2017. godinu 
 

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

 
U raspravi je sudjelovao član Vijeća Duško Milovanović ispred Kluba SDP-

LABURISTI-SDSS, nakon čega je sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma. 
 
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno 18 članova Gradskog vijeća od 

ukupno 37 te da nije nazočan dovoljan broj članova Vijeća za valjano održavanje sjednice i 
odlučivanje. 

 
Utvrđeno je da su sjednici nazočni: Vojko Braut, dr.sc. Aleksandar Bulog, Morana 

Jokić, dr.sc. Petra Karanikić, Marinko Koljanin, Sandra Krpan, Tamara Martinčić, Tea Mičić 
Badurina, Duško Milovanović, Mile Opačić, Koraljko Pasarić, Andrej Poropat, Vuk Prica, 
Vedran Sabljak, Oskar Skerbec, Mate Tomljanović, Ana Trošelj i Sandro Vizler. 

 
Utvđeno je da sjednici nisu nazočni: Veljko Balaban, Andrej Briščik, Hrvoje Burić, 

Filipa Capan, Ljiljana Cvjetović, Tihomir Čordašev, Mirjana Jukić, Josip Kukuljan, Petra 
Mandić, dr.sc. Ivan Mencer, Predrag Miletić, Ivona Milinović, Tea Opačić, Josip Ostrogović, 
mr.sc. Zvonimir Peranić, Damir Popov, Dobrica Rončević, mr.sc. Kristjan Staničić i Danko 
Švorinić. 

 
 
Nastavak prekinute sjednice zakazan je za subotu, 29. rujna u 19,00 sati. 
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NASTAVAK 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke 

održan je 29. rujna 2018. godine 
 
Nastavak sjednice je u 19,10 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Andrej 

Poropat.  
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je nastavku sjednice nazočno 19 članova 

Gradskog vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Naknadno je 
pristupila jedna članica Gradskog vijeća tako da je nastavku sjednice bilo nazočno ukupno 
20 članova Gradskog vijeća. 

 
Nastavku sjednice su bili nazočni članovi Gradskog vijeća: Vojko Braut, dr.sc. 

Aleksandar Bulog, Hrvoje Burić, Ljiljana Cvjetović, Morana Jokić, dr.sc. Petra Karanikić, 
Marinko Koljanin, Sandra Krpan, Tamara Martinčić, Tea Mičić Badurina, Duško Milovanović, 
Mile Opačić, Koraljko Pasarić, Andrej Poropat, Vuk Prica, Vedran Sabljak, Oskar Skerbec, 
Mate Tomljanović, Ana Trošelj i Sandro Vizler. 

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

Andrej Briščik, Filipa Capan, Tihomir Čordašev, Mirjana Jukić, Josip Kukuljan, Petra 
Mandić, dr.sc. Ivan Mencer, Predrag Miletić, Ivona Milinović, Tea Opačić, Josip Ostrogović, 
mr.sc. Zvonimir Peranić, Damir Popov, Dobrica Rončević, mr.sc. Kristjan Staničić i Danko 
Švorinić. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća je izvijestio da je sjednica prekinuta pod točkom 8. 

Izvješće o radu Art-kina za 2017. godinu, pod kojom je otvorena rasprava u kojoj je 
sudjelovao član Vijeća Duško Milovanović ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS. 

 
Za riječ se potom javio Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel koji je izvijestio da kao 

predlagatelj povlači materijal pod ovom točkom dnevnog reda, kao i sve ostale materijale 
pod svim preostalim točkama dnevnog reda današnje sjednice (točke 8. – 22.). 

 
Nakon rasprave Gradonačelnika mr.sc. Vojka Obersnela, predsjednik Gradskog 

vijeća Andrej Poropat je izvijestio Vijeće da je iscrpljen dnevni red 11. sjednice Vijeća. 
 
Nastavak sjednice su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Hrvoje 

Burić i Marinko Koljanin. 
 
 
Sjednica je zaključena u 20,00 sati. 
 
 
 

 
    Tajnica         Predsjednik 

Gradskog vijeća        Gradskog vijeća 
 

Mirna Pavlović - Vodinelić         Andrej Poropat 
 


	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se radi o privatnoj tvrtki pa je ograničen u davanju informacija zato što ne zna detalje, a ono što zna, zna kao član Upravnog vijeća Lučke uprave, koje je na svojoj zadnjoj sjednici razmatralo tu ...
	Upravno vijeće ne može ulaziti u organizaciju tvrtke, niti u to tko je član uprave ili tko je u srednjem menadžmentu ili nečemu drugome. Oni raspravljaju, što je i njihova obveza
	kao davatelja koncesije o činjenici da je došlo do poremećaja u prometu i da je promet od početka ove godine bitno manji nego u prethodnom razdoblju, što se očituje i na financijski rezultat tvrtke.
	Činjenica je da je u međuvremenu došlo do promjene vlasničke strukture, da je provedena privatizacija odnosno dokapitalizacija tvrtke, kojom je poljska tvrtka OT Logistic postala najveći pojedinačni većinski vlasnik, ali ne i većinski i u tom kontekst...
	Svi su očekivali da će OT Logistic kao velika logistička tvrtka donijeti nove poslove odnosno nove klijente i nove terete u Luku Rijeka. Nažalost, to se za sada ne dešava i to sigurno nije dobar podatak jer izaziva zabrinutost. Sve što je naveo odnosi...
	Predlaže da se sačeka sastanak Gospodarsko-socijalnog vijeća i izvješće koje uprava Luke Rijeka treba pripremiti za Lučku upravu kao davatelja koncesije temeljem koncesijskog ugovora, pa da se eventualno nakon toga vidi da li organizirati tematsku sje...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako bi bili lijepo da gdin Ostrogović kaže u ime kojeg proizvođača postavlja to pitanje jer postoji samo jedan proizvođač koji ima takve zahtjeve i takva razmišljanja. Nadalje je naveo kako podatak, koji j...
	Dakle, više od 75-80% cijevi koje će se ugrađivati u tom velikom projektu proizvodi se u Hrvatskoj, a da li će hrvatski proizvođači dobiti taj posao ili ne, to u ovom trenutku nitko ne zna niti može garantirati. Točno je da se 15-20% cijevi ne proizvo...
	Na projektu se radi dugi niz godina i projektanti su ti koji prema međunarodno prihvaćenim standardima definiraju kakve cijevi moraju biti ugrađene i na kojem području. To znači da na područjima gdje nema nekog posebno velikog opterećenja mogu biti ug...
	Prema tome, sve je napravljeno po projektu kojeg su radili hrvatski projektanti i po kojem više od 75 posto cijevi može biti proizvedeno u Hrvatskoj, a da li će cijevi biti iz Hrvatske ili neke druge zemlje, to će ovisiti o rezultatu natječaja jer, ob...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da na većinu pitanja koje je članica Vijeća postavila može odgovoriti sa da, pa je tako iznio da je znao za carinski nadzor i za nalaz. Nije znao da se gorivo miješa jer se niti nije miješalo. To je tum...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako u tim situacijama svi obećavaju pomoć, a nakon nekog vremena se bave drugim, važnijim problemima, tako da se za sada od tih obećanja nije ništa dogodilo. Ne isključuje mogućnost da se ipak postigne...
	U konačnici, Grad nije toliko niti zainteresiran za samu pomoć u kontekstu sanacije, jer sanacija ide svojim tokom. Objekt je bio osiguran i troškovi sanacije će najvećim dijelom biti pokriveni iz police osiguranja. Ono što bi kao pomoć trebalo, je pr...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je RiHub multifunkcionalni prostor koji će prije svega biti u funkciji projekta Rijeka 202038T, ali će ostati u značajnoj funkciji i nakon 2020.godine i u kojem će svoje mjesto naći jedan dio ljudi...
	38TProstor ima i jednu konferencijsku dvoranu u kojoj je jučer održana i prva konferencija odnosno sastanak koordinatora mreže Interkulturalnih gradova na kojem je bilo prisutno tridesetak predstavnika iz cijelog svijeta. Prostor je uređen iz sredstav...
	38TZa ostale infrastrukturne projekte u potpunosti su osigurana financijska sredstva i sve se odvija predviđenom dinamikom. Prva faza Muzeja moderne i suvremene umjetnosti već je u funkciji, a za drugu fazu se još uvijek vode pregovori s PIK-om kako b...
	38TParalelno s tim raspisan je i natječaj za uređenje javnih površina sa pripadajućom infrastrukturom u kompleksu Benčić, koji završava ovaj tjedan odnosno sutra, tako da se početak radova očekuje vrlo brzo. Znači, sve što je planirano ide svojim toko...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kakoje svima poznato da je situacija u 3. maju izuzetno složena i poprilično neizvjesna, iz razloga što 3. maj ovisi o odlukama koje donosi Uljanik grupa, kao vlasnik 3. maja i koja je velikim dijelom k...
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