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

25. listopada 2018. godine  
 

Sjednicu je u 9,35 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat.  
 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočan 31 član Gradskog vijeća 

te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Naknadno su pristupila dva člana 
Gradskog vijeća tako da su sjednici bila nazočna ukupno 33 člana Gradskog vijeća. 

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

dr.sc. Aleksandar Bulog, Hrvoje Burić, Ljiljana Cvjetović, Tihomir Čordašev, Morana Jokić, 
Mirjana Jukić, dr.sc. Petra Karanikić, Marinko Koljanin, Sandra Krpan, Josip Kukuljan, Petra 
Mandić, Tamara Martinčić, dr.sc. Ivan Mencer, Tea Mičić Badurina, Predrag Miletić, Ivona 
Milinović, Duško Milovanović, Mile Opačić, Josip Ostrogović, Koraljko Pasarić, mr.sc. 
Zvonimir Peranić, Damir Popov, Andrej Poropat, Vuk Prica, Dobrica Rončević, Vedran 
Sabljak, Oskar Skerbec, Danko Švorinić, Ana Trošelj, Vedran Vivoda i Sandro Vizler. 

 
Izostanak su opravdali članovi Gradskog vijeća: Filipa Capan, Tea Juraga, 

mr.sc. Kristjan Staničić i Mate Tomljanović. 
 
Na zapisnik 11. sjednice Gradskog vijeća održane 27. i 29. rujna 2018. godine nije 

bilo primjedbi. 
 

• UVODNE OBAVIJESTI: 
 

Sukladno odredbi članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća predsjednik Gradskog 
vijeća Andrej Poropat je obavijestio da je član Gradskog vijeća Andrej Briščik podnio dana 
9. listopada 2018. godine pisani zahtjev kojim je stavio u mirovanje svoj mandat u 
Gradskom vijeću, iz osobnih razloga. 

Odredbom članka 81. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12 i 
121/16) propisano je da članovi predstavničkog tijela imaju zamjenike koji obnašaju tu 
dužnost ukoliko članu predstavničkog tijela mandat miruje ili prestane prije isteka vremena 
na koje je izabran.  

Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih 
stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat 
prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako 
sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga 
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom 
dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo jedinice. 

Član Gradskog vijeća Grada Rijeke Andrej Briščik izabran je u Gradsko vijeće s 
kandidacijske liste političkih stranaka Akcija mladih-AM, ŽIVI ZID, SNAGA-stranka 
narodnog i građanskog aktivizma-SNAGA, ALTERNATIVA. 

Na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima, politička stranka Akcija 
mladih – AM odredila je Vedrana Vivodu za zamjenika člana Gradskog vijeća Andreja 
Briščika kojem mandat miruje. 

Vedran Vivoda neizabrani je kandidat pod rednim brojem 9. kandidacijske liste 
političkih stranaka AM - ŽIVI ZID - SNAGA - ALTERNATIVA. 

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

 
Nakon što je Gradsko vijeće primilo na znanje obavijest, predsjednik Gradskog 

vijeća je pročitao tekst svečane prisege, a član Gradskog vijeća Vedran Vivoda dao je pred 
Vijećem prisegu i tekst svečane prisege potpisao. 
 

Predsjednik Vijeća zatim je obavijestio da su članovima Vijeća, sukladno članku 73. 
Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni odgovori na pitanja članova Gradskog vijeća 
postavljena na aktualnom satu 11. sjednice Gradskog vijeća, kao i odgovori na pisana 
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pitanja članova Gradskog vijeća postavljena u razdoblju između dvije sjednice Gradskog 
vijeća. 

 
• AKTUALNI SAT 

 
1. SANDRA KRPAN je upitala Gradonačelnika kakva je sudbina Brodogradilišta 3. maj i 
može li se ono spasiti? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako odgovor na to pitanje u 
ovom trenutku ne zna nitko, obzirom da je situacija vrlo teška i da su se stvorili uvjeti za 
pokretanje stečaja, a da li će on biti pokrenut ili će se ipak postići dogovor s vjerovnicima, 
on to ne zna.  

Prema informacijama uprave 3. maja i Uljanik grupe, dnevno se dogovara sa 
vjerovnicima kako bi skinuli blokadu s računa 3. maja. Međutim, ako se u tome i uspije, to 
predstavlja samo jedan od problema, obzirom da su i dalje neizvjesne isplate plaća 
radnicima za protekli mjesec, kao i mogućnost osiguranja novaca za nastavak proizvodnje. 

Podsjetio je da je formiran krizni stožer za 3. maj u kojem su on i Župan članovi, 
zajedno sa predstavnicima sindikata i Radničkog vijeća. Osim redovitih međusobnih 
kontakata, kontaktira se i s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta. Međutim, 
sve se dešava vrlo sporo i vrlo je neizvjesno što će se dalje dogoditi. 

Činjenica je da postoje zainteresirani partneri koji su spremni ući u 3. maj, ali tek kad 
se razriješe odnosi koji proizlaze iz sadašnje vlasničke strukture, odnosno kada se razriješe 
odnosi s Uljanikom, jer tu ima puno otvorenih pitanja, od dugovanja Uljanika prema 3. maju, 
hipoteka koje su davane u korist Uljanika te garancija koje su naplaćene ili koje će tek biti 
naplaćene.  

To je sigurno jedan proces koji će još neko vrijeme trajati, a koji je svaki dan 
neizvjestan, u kontekstu mogućeg otvaranja stečaja. Nažalost, to je sve što u ovom trenutku 
zna te se nada da će se svi problemi prevladati i da će 3. maj nastaviti s radom kao 
samostalno trgovačko društvo. 

 
SANDRA KRPAN je dodala kako su te vijesti tužne za grad te je izrazila potporu radnicima 
3. maja koji se bore za svoja prava. Nada se da će Vijeće učiniti sve da 3. maj opstane, te 
je pozvala da se svi priključe radnicima 3. maja kada izađu na ulicu i tako pokažu 
solidarnost. 

 
2. MARINKO KOLJANIN je u svezi prometnog režima u ulici Rivi Boduli iznio kako je u 
jesen 2011. godine izvršena izmjena prometnog režima, zbog potreba putničkog terminala. 
Projektom Lučke uprave Rijeka i Grada Rijeke u vrijednosti od tri miliona kuna, ulica je 
postala jednosmjerna, nakon čega građani već sedam godina beskorisno i beskrajno kruže 
u tom pravcu.  

Obzirom na promjenu okolnosti, putnički terminal u koji je uloženo 95 milijuna kuna, 
očito da više ne može primiti kruzere, pa razlog zbog kojeg je ulica postala jednosmjerna 
više ne postoji. 

Upitao je Gradonačelnika da li se radi na tome da se vrati kvalitetniji režim prometa 
koji je bio prije i da li je Grad poduzeo mjere kako bi se termin završetka radova na 
terminalu Brajdica ubrzao. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako nikad nije mislio da je 
kruženje navedenom ulicom beskorisno. Potpuno mu je jasno pitanje te je iznio kako je 
Grad u više navrata imao sastanke s mjesnim odborom koji je također ukazao na taj 
problem. Točno je da je cijeli zahvat napravljen s namjerom bolje organizacije prometa, ne 
toliko zbog putničkog terminala u smislu prijema kruzera, koliko zbog organizacije prijema 
automobila za dužobalnu liniju prema Dubrovniku, koja je nažalost u međuvremenu ukinuta, 
pa je opravdano pitanje svrhe današnjeg načina organizacije prometa.  

U tom kontekstu su učinjeni i zahvati proširenja pločnika u toj ulici radi povećanja 
sigurnosti pješaka i postavljanja ugostiteljskih terasa, pa je današnja ulica nešto uža nego 
što je bila prije. To je više pitanje za prometne stručnjake, koji smatraju da je bez ponovne 
rekonstrukcije prometa teško vratiti nekadašnji režim prometa. Međutim, još jednom će se 
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razmotriti ta situacija i vidjeti može li se drugačijom regulacijom prometa postići bolja 
rješenja. 

Nadalje je istaknuo kako je u prijedlogu prostorne dokumentacije grada taj putnički 
terminal bio predviđen na drugoj lokaciji, ali je ta lokacija izmijenjena na inzistiranje Lučke 
uprave i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. O uspješnosti te lokacije govori 
činjenica da na putničkom terminalu de facto nema niti jednog sadržaja koji bi mu 
odgovarao.  

Vezano uz pitanje o terminalu Brajdica odgovorio je kako se radi se o investiciji koju 
vodi Lučka uprava pa Grad nema nikakve ingerencije niti mogućnosti da ubrza radove. 
Koliko je njemu poznato postoje čak i neki određeni problemi sa izvođačem radova, ali 
dobro je što je oko 80% radova na terminalu završeno, a prema najavama iz Lučke uprave, 
preostali radovi bit će uskoro završeni, nakon čega će se raspisati natječaj za odabir 
koncesionara za novi terminal na Zagrebačkoj obali.  

 
3. SANDRO VIZLER je podsjetio na pitanje koje je postavio na prošlom aktualnom satu u 
svezi alarmantne poslovne situacije u poduzeću Luka Rijeka te je iznio kako su mu se 
nakon toga obratili neki djelatnici tog dioničkog društva pa je zaključio da je situacija gora 
nego što mislio.  

Upitao je Gradonačelnika da li, nakon održanog sastanka Gospodarsko-socijalnog 
vijeća, ima novih informacija u svezi toga i da li su se stvorili preduvjeti za održavanje 
zajedničke tematske sjednice Gradskog vijeća i Županijske skupštine vezano uz tu temu, 
kao što je bilo sa 3. majem, budući da se njemu osobno čini da su svi preduvjeti stvoreni. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako svaka promjena vlasničke 
strukture i menadžmenta uvijek donosi određene neizvjesnosti, pa tako novi menadžment 
Luke hoće postaviti svoje ljude u koje ima povjerenja, što izaziva protivljenje onih koji su 
prije toga bili na tim mjestima.  

Ponovio je kako situacija u Luci nije blistava, ali nije niti toliko katastrofalna, koliko se 
to želi prikazati. Činjenica je da u ovom trenutku postoji nešto manji promet robe u odnosu 
na prethodnu godinu, o čemu je govorio i na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća. Na 
žalost, taj promet je zbog raznih razloga već godinama toliko skroman pa bi eventualni 
izostanak jednog većeg broda, npr. na terminalu za rasuti teret u Bakru, smanjio ili povećao 
promet za oko 15% u odnosu na prethodnu godinu. 

Nakon sastanka Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojem su bili predstavnici 
sindikata, radnika i uprave teško je zaključiti tko je više u pravu. Nedavno je bio na sastanku 
s članovima uprave zbog daljnjih poslovnih odnosa koje grad ima s Lukom, gdje su ga 
uvjeravali da će se do kraja godine stvar stabilizirati i da će promet biti na razini prošle 
godine, možda čak i nešto veći.  

Nadalje je iznio kako se Grad ne može miješati oko kadrovskih odnosa unutar 
trgovačkog društva koje ima svoje vlasništvo, ali je njegovo mišljenje, koje je iznio i ministru 
Butkoviću, da bi se, s obzirom da država i mirovinski fondovi još uvijek imaju značajan udio 
u vlasništvu, njihovi predstavnici trebali ozbiljnije angažirati u nadzornom odboru i tražiti 
aktivnije stavove uprave oko daljnjih aktivnosti koje misle poduzimati. Pri tom prvenstveno 
misli na plan poslovanja i investiranje u opremu društva, što je na neki način i bilo 
najavljeno u kontekstu dokapitalizacije i ulaska poljske firme OT Logistics. Zaključio je da za 
sada nema potrebe da Gradsko vijeće i Županijska skupština održe posebnu tematsku 
sjednicu. 

 
4. JOSIP OSTROGOVIĆ je iznio kako je Autotrolej od prošlog tjedna ukinuo 37 dnevnih 
polazaka autobusa radnim danom na najprometnijim riječkim gradskim linijama, čime se 
ruši standard kvalitete življenja u Rijeci. Podsjetio je da je uprava Autotroleja u zadnjih 
godinu dana u više navrata isticala kako ne razmišlja o promjenama cijene karata, ali niti u 
jednom trenutku nije spominjala smanjenje razine komunalne usluge, kao što je ukidanje 
ovih linija. Upitao je Gradonačelnika kako on tumači nastalu situaciju? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je izvijestio da je pokrenut postupak nabave 
više od 50-tak novih autobusa te je u nastavku iznio da se Autotrolej suočava s problemima 
koje imaju i mnoge druge tvrtke, a vezani su uz troškove nabavke goriva zbog povećanja 
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cijene goriva, posebno cijena dizela jer je proizvodnja dizela skuplja od benzina, što je 
posljedica poreznih reformi i trošarina na gorivo.  

Istaknuo je kako je samo zbog povećanja cijena goriva Autotrolej ove godine imao 3 
miliona kuna veće troškove u odnosu na prošlu godinu. Drugi problem s kojim se Autotrolej 
susreće je odlazak velikog broja vozača tako da Autotrolej ima kontinuirano otvoren natječaj 
za primanje vozača, a slično je i s mehaničarima. Sve se to odrazilo i na broj polazaka 
autobusa, pa se vozni red smanjio za 37 polazaka u odnosu na 2500 polazaka, što je 
gotovo zanemarivo. 

Podsjetio je da Autotrolej unatoč svim ovim problemima dnevno ostvaruje 2500 
polazaka u odnosu na 37 polazaka koji su reducirani do daljnjeg, dok se eventualno ne 
riješi ovaj problem na drugačiji način te nema razloga da se mijenja cijena vozne karte. 
Ukoliko bi je trebalo mijenjati, trebalo bi je povećati zbog povećanih troškova, ali to se 
sigurno neće dogoditi. 

 
JOSIP OSTROGOVIĆ je dodao kako Gradonačelnik nije naveo da će se novi autobusi koji 
dolaze u grad sufinancirati od strane države, te je u nastavku iznio kako HDZ već godinama 
ukazuje da se trgovačkim društvima u Gradu Rijeci upravlja neprofesionalno i 
nekompetentno i zbog nesavjesnog poslovanja ukida se 37 linija. Podsjetio je da su na 4. 
sjednici Gradskog vijeća već ukazivali na tada loše pokazatelje poslovanja Autotroleja, a 
jedan od tih pokazatelja je i koeficijent tekuće likvidnosti koji pokazuje omjer kratkotrajne 
imovine i kratkoročnih obveza, koji bi trebao iznositi dva ili više, a u Autotroleju je taj omjer 
0,56. To je jedan od razloga ukidanja. 

Ukoliko se obrati pozornost na stupanj zaduženosti, koji predstavlja omjer ukupnih 
obaveza i ukupne imovine, on pokazuje do koje mjere poduzeće koristi zaduživanje kao 
oblik financiranja. Što je veći odnos duga i imovine veći je i financijski rizik. U pravilu, taj 
stupanj ne bi smio biti preko 50%, a u Autotroleju je 85%. To su razlozi zašto nema linije i 
zašto u gradu sve propada pa tako i Autotrolej. Podsjetio je da su oni taj problem već 
iznosili, ali su pojedini vijećnici SDP-a branili poslovanje Autotroleja te su iznijeli da je 
Autotrolej pozitivan primjer kako se promjenom načina promišljanja i planiranja mogu 
napraviti velike promjene, pa je iznio kako su te velike promjene valjda smanjenje broja 
linija. 
 
5. IVONA MILINOVIĆ je iznijela da je Gradonačelnik prije nekoliko tjedana najavio da će do 
kraja ove godine riječke ulice u Starom gradu dobiti ploče na talijanskom jeziku, s 
postojećim i povijesnim nazivima tih ulica. Osim takvih tridesetak ploča za tridesetak ulica, 
najavio je također kako će se iskoristiti prilika da se na ulazu u grad stavi ime grada Rijeke 
na talijanskom jeziku, dakle, na ulazu u grad će stajati ploča s nazivom Fiume. 
Gradonačelnik je tom prilikom izjavio da će se to financirati kroz projekt EPK, no budući da 
projekt EPK financiraju opet građani, jer glavni izvori financiranja su Grad Rijeka, Županija i 
Republika Hrvatska, zanima je koliki će biti trošak tog projekta?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je naveo da bi volio, kada ga članica Vijeća 
već citira, da ga citira onako kao što je on to i govorio. Dakle, nije niti u jednom trenutku 
rekao da će se postavljati dvojezične ploče i da će na pločama biti samo talijanski nazivi. 
Dakle, bit će svi povijesni nazivi ulica do kojih se može doći kroz određena istraživanja, a 
naravno da će ih najviše biti, između ostaloga i na talijanskom jeziku, u čemu ne vidi ništa 
problematično. Drugo, apsolutno je netočno da je rekao da će na ulazu u Grad Rijeku biti 
ploča na kojoj će pisati Rijeka-Fiume. Upravo suprotno, rekao je da je to nemoguće, jer da 
bi to, prije svega, podrazumijevalo promjenu Zakona o naseljima u Republici Hrvatskoj, koji 
definira nazive nasilja, a naziv našeg naselja, odnosno grada je isključivo Rijeka. Ali je 
rekao da će se iskoristiti činjenica da će Rijeka 2020. biti Europska prijestolnica kulture i da 
će se, u tom kontekstu, na ulazu u grad postaviti ploče koje će, dakle, na nekoliko jezika, 
između ostalog i na talijanskom, slati informaciju onima koji ulaze u Rijeku da ulaze u 
Europsku prijestolnicu kulture i da će se onda na tim informativnim pločama, a ne službenim 
pločama sa oznakama grada, nalaziti i naziv, dakle, Fiume, koji se koristi u talijanskom 
jeziku za naš grad. U ovom se trenutku taj projekt razrađuje, tako da ne može reći koliko će 
to točno koštati, ali čim bude imao tu informaciju, izvijestit će je.  
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IVONA MILINOVIĆ je dodala kako ona nije rekla da će službeni naziv, kao prometno 
znakovlje, biti Rijeka-Fiume, već da će na zapadnom ulazu u grad, između ostalog, pisati i 
Fiume. Nadalje se pozvala na odgovor koji je Gradonačelnik dao kolegi Ostrogoviću, pa je 
podsjetila da je HDZ dao amandman na prošlogodišnji proračun u vrijednosti od 1.200.000 
kuna, na što je Gradonačelnik rekao da nema novaca za povećanje naknada za 
novorođenu djecu. Također je podsjetila da je Rijeka izgubila čak 16 tisuća stanovnika 
između 2001. i 2011. godine, a sada će, kao što joj je on u jednom neformalnom razgovoru 
spomenuo, postavljanje ploča za najuži centar grada, koštati oko milijun i pol kuna.  

Znači, za postavljanje ploča ima novaca, a za naknade za novorođenčad nema. 
Neće ulaziti u povijesnu konotaciju ovih ploča koje će građane koštati puno više, jer ploče 
su cijena koju plaćaju za njihovu najnoviju političku akviziciju sa Listom za Rijeku. Tako da 
su te ploče građani već platili kada je Lista za Rijeku bila presudna ruka za zaduživanje 
građana za kredit u vrijednosti od 185 milijuna kuna u svibnju, a danas će se vidjeti da li će 
platiti još 10 milijuna kuna, koliko se predviđa zadužiti građane kroz zaduženje Energa. 

 
6. dr.sc. PETRA KARANIKIĆ je iznijela kako ne vidi što je problematično ako se u sklopu 
projekta EPK, obzirom da je Grad Rijeka ipak „luka različitosti“, daje podrška svim 
autohtonim manjinama, pa i talijanskoj manjini te da na ulazu u grad, za vrijeme trajanja 
projekta EPK, stoji i naziv Fiume, kao što u Istri stoje nazivi gradova i na talijanskom jeziku, 
a da nitko oko toga ne pravi previše problema. 

Budući da će u sklopu projekta EPK riječke ulice dobiti tabele s povijesnim nazivima 
tih ulica, upitala je Gradonačelnika da detaljnije pojasni ovaj projekt. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je naveo kako je ideja o povijesnim nazivima 
ulica došla od ekipe koja radi na programu EPK, u okviru programskog pravca „Doba moći“. 
Na sastanku koji je održan u Zajednici talijana, koja je zainteresirana za realizaciju ovog 
projekta, gdin Švorinić i on izmijenili su poprilično teških riječi, tako da baš ne vidi logiku 
navoda članice Vijeća Ivone Milinović o nekakvoj kupnji. Prema tome, ideja o tom projektu 
je puno starija i puno duža od priče gospođe Milinović. Osobno misli da je taj projekt dobar i 
da se uklapa u priču oko Luke različitosti, a s druge strane taj projekt ima i potporu 
Ministarstva kulture i predsjednika Vlade osobno. 
 
7. TAMARA MARTINČIĆ je iznijela kako je objavljeno da će Grad Rijeka i Grad Opatija 
2020. godine, iste godine kad je i Europska prijestolnica kulture, ugostiti Svjetski kongres 
turističkih profesionalaca, pa je s obzirom na značaj tog Kongresa zamolila Gradonačelnika 
da malo detaljnije o tome izvijesti. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je naveo kako je Skal međunarodna 
organizacija koja okuplja profesionalce koji rade u turističkom sektoru i koja ima nekoliko 
tisuća članova iz cijelog svijeta. Upravo zbog činjenice da će Rijeka 2020. godine biti 
Europska predstavnica kulture, putem Turističke zajednice Kvarner i Turističke zajednice 
Rijeke istaknuta je kandidatura za domaćina međunarodne konferencije udruge turističkih 
profesionalaca 2020., zajedno s Gradom Opatijom. Ta kandidatura je bila uspješna i 
potvrđena je na godišnjoj skupštini, tako da će Rijeka u listopadu 2020. godine biti domaćin  
kongresa koji će iz turističkog sektora ugostiti oko 500 do 600 gostiju iz cijelog svijeta, što 
će doprinijeti vidljivosti Hrvatske, pogotovo Rijeke i Opatije, odnosno cijele regije. 

 
8. PETRA MANDIĆ je iznijela kako je Gradonačelnik javno istaknuo da je do ukidanja 
polazaka autobusa došlo kako se ne bi morale povećati cijene karata, do kojeg povećanja 
bi inače moralo doći jer će zbog rasta cijena goriva Autotrolej u ovoj godini utrošiti gotovo tri 
milijuna više nego ranije.  

Nakon što je iščitala Izvješće o radu Autotroleja za 2017. godinu zaključila je da je 
za stavku "gorivo i maziva" potrošeno više od 28 milijuna kuna. Ukoliko se na to doda 
spomenutih 3 milijuna kuna više koje će se utrošiti, odnosno 10% ukupnog troška na gorivo, 
to ukupno iznosi za 2018. godinu 31 milijun kuna. 

Ponovila je kako je Autotrolej ukinuo samo 37 polazaka od 2500, odnosno nekih 900 
tisuća godišnje. Upitala je da li to znači da će se ubuduće postepeno u Autotroleju ukinuti 
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još više od 200 polazaka, kako bi se spriječio gubitak uzrokovan rastom cijena goriva ili će 
cijena karata porasti, što će utjecati na standard usluge i sigurnost putnika. 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako ne zna kako je članica Vijeća 
došla do toga da bi još 200 polazaka trebalo ukinuti, te je ponovio da je to privremena mjera 
koja je rezultat povećanih rashoda koji nastaju zbog stalnog rasta cijena goriva i problema 
zbog nedostatnog broja vozača. Vjeruje da će se situacija stabilizirati te je ponovio kako se 
ni  u kojem slučaju ne razmišlja niti o povećanju cijena voznih karata niti o daljnjem ukidanju 
broja polazaka, već se radi na vraćanju ukinutih polazaka. 

 
PETRA MANDIĆ je iznijela kako nije zadovoljna odgovorom jer 10% od dvije i pol tisuće je, 
koliko ona zna, još uvijek 250, a problem vozača dovodi do pitanja održivosti poslovanja te 
smatra da bi Gradsko vijeće trebalo održati tematsku sjednicu o poslovanju Autotroleja i 
mjerama koje se razmatraju.  

 
9. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio kako je u tijeku javni poziv za podnošenje prijava 
za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticaja razvoja poduzetništva 
na području Grada Rijeke. Zamolio je Gradonačelnika da ih obavijesti o tome kome su te 
subvencije namijenjene kako bi dali informaciju onima koji su eventualno zainteresirani za 
takva sredstva.  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je u medijima objavljena 
informacija da je od 1. do 31. listopada otvoren poziv za dostavu prijedloga za 
subvencioniranje subjekata malog gospodarstva. Radi se o nepovratnim sredstvima koja se 
daju kroz opći program mjera poticanja poduzetništva u čitavom nizu segmenata kao što je 
nabavka IT sredstava za obrazovanje zaposlenika, kupovina opreme, plaćanje troškova 
pripreme projekata koji se mogu dobiti od Europske unije i sl. U proračunu je za taj natječaj 
osigurano 2.750.000,00 kn. 

 
10. JOSIP KUKULJAN je iznio kako je od građana Rastočina dobio informaciju da je 
privremeni montažni objekt Dječjeg vrtića na Rastočinama možda nesiguran, pa ga zanima 
da li taj vrtić ima uporabnu dozvolu, tko ju je izdao i potpisao? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je većina vrtića u Rijeci 
građena kao montažni objekt prije puno godina. Nije mu poznato tko je izdao uporabnu 
dozvolu, ali je siguran da uporabna dozvola postoji, pa će nakon što dobije informaciju o 
tome članu Vijeća dostaviti pisani odgovor. 

Nadalje je iznio kako Grad namjerava graditi novi vrtić na Rastočinama kao zamjenu 
za postojeći, neadekvatni vrtić. Lokacija za novi vrtić je osigurana na drugom mjestu u 
sklopu projekta na području bivšeg Instalatera. U tijeku je izrada projektne dokumentacije te 
se nada da će u tijeku iduće godine moći zatvoriti financijsku konstrukciju za izgradnju tog 
novog vrtića. Prostor sadašnjeg vrtića na Rastočinama iskoristio bi se za povećanje broja 
parkirnih mjesta i eventualno neko dječje igralište. 

 
11. MORANA JOKIĆ je, vezano uz ostatke armature na Klobučarićevom trgu koji služe kao 
nosači za klupe, upitala da li se ti ostaci armature namjeravaju ukloniti ili se njima želi 
zadržati mogućnost gradnje. Ukoliko se mogu ukloniti, interesira je da li će se nakon toga 
građanima omogućiti korištenje te javne površine za koju su zainteresirani.  

Ukoliko se ta armatura ne može i neće ukloniti, potrebno je redefinirati njezin izgled i 
upotrijebiti je na neki drugi način, budući da su postojeće klupe horizontalno postavljene na 
tu vertikalnu površinu i u potpunosti su polomljene, a djeci služe za penjanje i skakanje jer  
im ta površina služi za igru i kretanje, pa bi trebalo razmisliti o nekom drugom rješenju 
možda metalnim, okruglim klupama kao što je to kod Kontinentala, kako bi se otklonila 
mogućnost opasne i destruktivne igre. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se u tim betonskim stećcima 
nalazi zaštićena armatura koja pretpostavlja nastavak izgradnje predviđene građevine na 
tom trgu po detaljnom planu uređenja. Ukoliko se ta armatura ukloni, onda su betonski 
elementi nepotrebni, što znači da se definitivno odustaje od gradnje objekta na toj površini. 
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Znači, u tom kontekstu bi trebalo donijeti odluku o daljnjim radnjama na Klobučarićevom 
trgu, pa je zadatak Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem da u 
što skorije vrijeme izvidi mogućnost ili trajnog napuštanja ideje gradnje ili primjerenijeg 
uređenja Trga, tako da se nada da će se nešto od toga uspjeti riješiti kroz iduću godinu. 

 
12. DAMIR POPOV je iznio kako je Grad Rijeka tijekom 19. i početkom 20. stoljeća prošao 
kroz burno povijesno razdoblje, koje je ogledni primjer teritorijalnih pretenzija, podjela, 
nasilja svih vrsta, prvenstveno nad Hrvatima kao starosjedilačkim narodom, ali i drugim 
slavenskim narodima koji su živjeli na području grada koji se smjestio između Rječine na 
istoku i Kantride na zapadu te Drenove na sjeveru. To je područje grada koje je u povijesti 
poznato kao "corpus separatum", područje koje je 1924. godine rimskim ugovorima 
anektirano Kraljevini Italiji te područje koje je do 1945. godine trpjelo teror talijanskog i 
njemačkog fašizma. Podijeljenost i nasilje okončani su 3. svibnja 1945. godine u krvavom 
ratu protiv talijanskog i njemačkog fašizma, ali teritorijalne pretenzije nacionalno-političkih 
grupacija, nažalost, još uvijek nisu.  

Današnji Grad Rijeka, od Kostrene na istoku do Preluka na zapadu te Čavlima na 
sjeveru, više nije podijeljen grad, nema nasilja nad građanima, a nacionalne manjine 
ostvaruju punu kulturnu autonomiju i sva ljudska i manjinska prava prema najvišim 
standardima zaštite. Nazivi gradova i imena njihovih ulica i trgova nisu samo puka 
formalnost, već imaju šire društveno i političko značenje, mogu se koristiti i za stvaranje 
određenog identiteta, koji se može na različite načine koristiti i u propagandne svrhe da bi 
se stvorio dojam dugovječne pripadnosti i naklonosti tog prostora nekoj etničkoj skupini. 
Takva postupanja potenciraju pojedine podjele, sukladno već viđenim matricama iz 
prošlosti.  

Zanima ga koji su motivi i koja je osnova i razlog zbog kojih se kroz projekt EPK 
2020 nameću dvojezični, hrvatsko-talijanski nazivi imena i ulica i trgova u centru grada te 
nazivu Grada Rijeka - Fiume i s kojim povijesnim razdobljem ti nazivi korespondiraju? 
Ujedno je upitao Gradonačelnika da li mu je poznato da se u Rijeci organizira neofašistički 
koncert? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako nikakav koncert nije 
prijavljen i taj koncert, ukoliko se netko i javi, naravno da neće dobiti odobrenje za 
održavanje, u onom segmentu koji je u nadležnosti Grada Rijeke, a to su javne površine i 
prostori u vlasništvu Grada Rijeke, a za ostale prostore bi trebala intervenirati državna tijela. 
Iznio je da postoji neka informacija, za koju nije sto posto siguran da je točna, ali se isto 
pojavila na društvenim mrežama, da se radi o koncertu koji će se održati u Trstu u kafiću 
Fiume.  

Što se tiče naziva imena ulica i trgova, ponovio je da namjera ploča nije uvođenje 
dvojezičnosti, već da se u onim najstarijim dijelovima grada prikaže povijest Rijeke u 
proteklih 100-200 godina, koja se manifestirala i promjenama imena ulica, koja nisu samo 
rezultat odnosa talijanskog upravljanja Rijekom, već i recentne povijesti.  

Nadalje je iznio da se jedan programski pravac riječkog programa Europske 
prijestolnice kulture bavi tom slojevitom poviješću Rijeke, u kojem će se nastojati prikazati i 
određene memorije na povijest Rijeke, kako dobre tako i one loše, bez namjere da se 
nekoga protežira ili posebno osuđuje. Ne radi se isključivo o talijanskim nazivima, nego o 
svim nazivima do kojih se može doći temeljem relevantnih istraživanja i dostupnih 
podataka. 

 
DAMIR POPOV je dodao kako je djelomično zadovoljan s odgovorom te je zatražio i pisani 
odgovor. 

 
Napomena:  
Nakon osvrta Damira Popova Gradsko vijeće je, na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća 
Andreja Poropata, JEDNOGLASNO (21 za) donijelo odluku da će se trajanje aktualnog sata 
produžiti kako bi pitanja mogli postaviti svi prijavljeni članovi Gradskog vijeća. 
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13. dr.sc. IVAN MENCER je vezano za uređenje prometa na području Grada Rijeke, 
temeljem odluke objavljene u Službenim novinama 2013. i 2015. godine, iznio da u 
poglavlju 5. stoji naslov: Parkiranje vozila radi opskrbe. Svima je poznato da je opskrba 
neophodna, ali u gradskom sustavu traži red i disciplinu. Iz tih razloga definirana su mjesta i 
vrijeme parkiranja koja se ne poštuju. Činjenica je da od ranoga jutra do popodneva kamioni 
ulaze i izlaze, stoje na javnim površinama, zakrčuju druge automobile koji su isto tako 
nekorektno parkirani, pa se vozači nalaze u vrlo neugodnoj situaciji. 

Obzirom na to, upitao je da li u kontekstu komunalnog redarstva ili sustava postoji 
dovoljno potencijala ljudskog i tehničkog, da se rigoroznije pristupi istraživanju licenca 
pojedinih kamiona koji snabdijevaju građane Rijeke, da tokom vremena i ti pojedinci shvate 
da dolaze u civiliziranu sredinu gdje bi se njihove dozvole, trebalo itekako poštivati, budući 
da smatra da će bez rigoroznijeg pristupa nadzora i dalje svi sudjelovati u tom javnom 
kaosu. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se nesavjesno pristupanje 
zaustavljanju vozila odnosi, ne samo na dostavna vozila, već na sve sudionike u prometu, 
što se svakodnevno može vidjeti pogotovo na ulicama povećanog intenziteta prometa kao 
što je Riva, ulica Ivana Zajca i sl.  

Iznio je kako 15 ljudi unutar prometnog redarstva nije dovoljno da riješe 
problematiku prometa na cijelom području grada. Međutim, u tijeku su dogovori za 
donošenje nove odluke o prometu, kojom će se pokušati na drugačiji način definirati 
opskrbu, odnosno vremenski, a ne više označenim mjestom za dostavu koje se nije 
pokazalo kao najbolje rješenje, što će vjerojatno izazvati proteste onih koji se bave 
dostavom. Isto tako, radi se na uspostavi modela nadzornih kamera koje bi bile postavljene 
na najproblematičnije lokacije, pa bi frekvencija kazni bila puno veća nego u slučaju 
kažnjavanja od strane prometnih redara. 

 
14. HRVOJE BURIĆ je iznio kako ga mnogi ljudi pitaju za novonastalu koaliciju sa Listom 
za Rijeku odnosno Dankom Švorinićem, pa je upitao Gradonačelnika čime je kupio 
gospodina Danka Švorinića? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako nema smisla odgovoriti na 
besmisleno pitanje, pa je zauzvrat upitao gdina Burića čime je on prevario građane Rijeke 
kada od četvoro ljudi sa njegove liste u Gradskom vijeću sjedi samo on. 

 
15. VEDRAN VIVODA je iznio kako je Gradonačelnik prije godinu dana obećao pokrenuti 
idejni projekt uređenja Klobučarićevog trga i minimalno uređenje parka Školjić, koji na žalost 
nema ime. Napomenuo je da je strašno ukoliko Gradonačelnik smatra da je Klobučarićev 
trg uređen postavljanjem par klupa i nekoliko oronulih kanti. Upitao je tko je platio uređenje 
malog parka, obzirom da je to trebao platiti investitor? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako postoji program uređenja 
parkova koji se provodi u okviru postojećih mogućnosti. Međutim, nije mu u ovom trenutku 
poznato koliko se park na Školjiću uređuje. Na inicijativu roditelja i nastavnika OŠ Nikola 
Tesla uređen je Klobučarićev trg iako to još uvijek nije adekvatno rješenje. Potrebno je 
donijeti konačnu odluku o tome što će se napraviti s tim prostorom da li će se čuvati i dalje 
kao  prostor za moguću gradnju ili se od toga odustaje pa će taj trg urediti kao što su 
uređeni i brojni ostali trgovi u Rijeci. Što se tiče uređenja malog parka uz osnovnu školu 
iznio je kako je to bila obveza investitora koju je i izvršio odnosno platio je uređenje tog 
parka. 

 
VEDRAN VIVODA je dodao kako je djelomično zadovoljan odgovorom te je zatražio pisano 
obrazloženje koji je plan za uređenje Klobučarićevog trga i uređenje parka Školjić. 

Podsjetio je Gradonačelnika kako je prije godinu dana, prilikom donošenja 
Proračuna na Gradskom vijeću, iznio kako će se odlučiti što će biti s Klobučarićevim trgom i 
kada će se vratiti zid na njegovo mjesto, obzirom da je u Proračunu za tu namjenu bilo 
osigurano 300.000,00 kn.  
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16. DOBRICA RONČEVIĆ je iznio kako su već više puta na aktualnom satu spomenuti 
kulturno-povijesni spomenici pa je upozorio kako Most i spomenik hrvatskih branitelja, koji 
odaje počast stradalima u Domovinskom ratu, već dugo godina nije dostojno obilježen. Taj 
proces obilježavanja Mosta hrvatskih branitelja s odgovarajućim spomenikom je započet 
prošle godine donošenjem proračuna, a stao je zbog neraspisivanja natječaja Ministarstva 
hrvatskih branitelja koje je trebalo sufinancirati taj projekt.  

Smatra da se radi o previše važnom i hitnom projektu da se Grad ne bi aktivno 
uključio u njegovo rješavanje, pa je upitao Gradonačelnika u kojoj fazi je realizacija projekta 
izgradnje spomenika? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je Most hrvatskih branitelja 
napravljen kao rezultat dogovora s braniteljskim udrugama 2000. godine kao obilježje za 
sve hrvatske branitelje, poginule i žive. To je bio jedan od projekata koji je dobio nagradu na 
međunarodnom natječaju za mlade arhitekte, a slike tog mosta su se pojavile u brojnim 
arhitektonskim časopisima u cijelom svijetu, zbog njegove vizure i tehnike kojom je on 
građen. Ušao je i u mnoge udžbenike arhitekture.  

Naknadno se pojavila inicijativa da se u sklopu Mosta postavi obilježje sa imenima 
poginulih branitelja, koju je Grad prihvatio. Koliko je njemu poznato projekt uređenja je 
gotov i usuglašen sa arhitektonskim studijem koji je radio Most te se čeka zatvaranje 
financijske konstrukcije.  

Projekt uređenja ne zahtijeva velika financijska sredstva, ali bi bilo dobro da se 
osiguraju i sredstva koja su vezana uz sufinanciranje od strane Ministarstva hrvatskih 
branitelja. Nada se da će se taj projekt relativno brzo riješiti. Jedina dilema je inicijativa da 
to bude centralno županijsko obilježje. On osobno nije baš pobornik te ideje, jer je Most 
građen kao memorija za branitelje Rijeke, odnosno bivše Općine Rijeka i u tom kontekstu 
se razmišljalo o postavljanju imena onih koji su poginuli sa područja bivše Općine Rijeka, 
dakle Rijeke i riječkog prstena. Centralno županijsko obilježje bi ipak trebalo definirati na 
drugačiji način.  

 
DOBRICA RONČEVIĆ se zahvalio na odgovoru te istaknuo kako je nesporno da je Most 
arhitektonski odlično rješenje, ali hrvatski branitelji su dovodili u pitanje obilježja tog mosta 
koja su nedostatna, pogotovo za strance, potpuno nepovezana sa povijesnom činjenicom 
oslobađanja Hrvatske i uvođenja demokracije, što je u stvari Domovinski rat značio.  

Poznato mu je da je Grad pokazao spremnost da krene u realizaciju tog projekta te 
je zamolio Gradonačelnika da se započne s radnjama za koje su osigurana financijska 
sredstva, a to je ishođenje potrebne dokumentacije, ugovaranje sa izvođačem i sl. 

 
17. PREDRAG MILETIĆ je iznio kako je šetnica uz Rječinu, koja se proteže od nekadašnje 
Hartere do nekadašnjeg mlina Žakalj, bila zajednička investicija Hrvatskih voda i Grada 
Rijeke te osobno smatra da je šetnica dobro zamišljena kao rekreacijska zona Grada. 
 Međutim, u međuvremenu, šetnica je postala zapuštena javna površina sa sve 
manjim brojem šetača i rekreativaca, pa ga zanima da li Grad može šetnicu dovršiti do kraja  
odnosno asfaltirati ili betonirati, jer je na pojedinim dionicama, posebno od Hartere do 
Lujzijanske ceste, šetnica gotovo neprohodna. Ujedno je upitao da li se mogu postaviti 
informativne table na putu prema šetnici, prije svega u Ružićevoj ulici, na Lujzijanskoj cesti i 
Orehovici?  

Podsjetio je da je do sada nije učinjeno ništa po pitanju pješačkog željeznog mosta 
preko Rječine unatoč tome što su u Proračunu za 2018. godinu planirana sredstva za tu 
namjenu u iznosu od 60 000 kuna. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se sa iznosom od 60 tisuća 
kuna nije mogla očekivati realizacija mosta, već je taj iznosi utrošen za izradu projektne 
dokumentacije koja je dovršena i ukoliko se u Proračunu za 2019. godinu osiguraju 
sredstva, pristupit će se izgradnji tog mosta.  

Što se tiče postavljanja ploča na Šetnici, koliko je njemu poznato neke ploče su 
postavljene, ali ne zna što se s njima dogodilo, pa se može raspitati o tome. Činjenica je da 
na nekim dijelovima Šetnice, koji su izrazito strmi, voda čini dosta velike probleme, pa će sa 
Hrvatskim vodama izvidjeti na koji način bi se ta problematika mogla riješiti. 
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18. DUŠKO MILOVANOVIĆ je iznio kako je rezultat promjene načina razmišljanja nabavka 
novih autobusa na stlačeni prirodni plin, klimatizacija postojećih autobusa, reorganizacija 
linija, Ri smart card koji je povećao također kvalitetu usluge, integralni javni prijevoz s 
Hrvatskim željeznicama itd. Međutim, promjena načina razmišljanja se ne može boriti sa 
revolucionarnim reformama koje je HDZ proveo u proteklom razdoblju, a reflektira se kao 
odlazak na tisuće ljudi među kojima su vozači i mehaničari u Autotroleju.  

Upitao je Gradonačelnika da još jednom jednostavnijim rječnikom pojasni svim 
članovima Vijeća radi čega je došlo do smanjenja broja polazaka na gradskim linijama 
Autotroleja te je zatražio pisani odgovor na to pitanje. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je ponovio kako je smanjenje broja polazaka 
posljedica poskupljenja cijena goriva i povećanje troškova za gorivo u Autotroleju unatrag 
zadnjih godinu dana, kao i činjenice da ima problema oko broja raspoloživih vozača, zbog 
čega je već godinu dana stalno otvoren natječaj za prijem novih vozača u Autotroleju. 

Zbog navedenih problema pristupilo se redukciji broja polazaka autobusa tako da je 
na više od 2500 polazaka, broj polazaka smanjen za 37, što smatra da nije bitno utjecalo na 
standard prijevoza. Ponovio je da se ne planira povećanje cijena javnog prijevoza za 
korisnike niti daljnje smanjenje broja polazaka. Naprotiv, radi se na tome da se broj 
polazaka vrati na onaj prijašnji. 

Što se tiče nabavke autobusa naveo je da je sve dosadašnje nabavke autobusa 
Autotrolej proveo ili samostalno iz vlastitih prihoda ili uz potporu Grada Rijeke. On cijeni 
nabavku koja je sada definirana od strane države, te je naglasio da to nisu državni novci, 
već novci koje je osigurala Europska unija za unapređenje javnog prometa kako za Rijeku, 
tako i za ostale gradove u kojima se provodi javni promet. Obzirom da se Rijeka nalazi u 
Hrvatskoj ne vidi razloga zbog čega ne bi trebala dobiti ta sredstva. 

Nažalost, činjenica je da zbog visoke razine centralizacije države distribucija gotovo 
svih europskih sredstava ide isključivo putem ministarstava i to je između ostaloga  jedan 
od razloga zašto je ta apsorpcijska moć Hrvatske relativno mala. 
 
19. KORALJKO PASARIĆ je u svezi poluukopanih spremnika za otpad, upitao koliko ih je 
do sada realizirano i uz koje troškove, što je sa održavanjem spremnika i okoliša spremnika 
te koliko je novih spremnika planirano i na kojim lokacijama? Zatražio je pisani odgovor na 
postavljeno pitanje. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako će dostaviti i pisani odgovor, te 
dodao kako su za sada, koliko je njemu poznato, postavljeni poluukopani spremnici na tri 
lokacije, a u tijeku je i četvrta lokacija, ali ne zna točno sve lokacije. Postava tih spremnika 
je u Rijeci vrlo komplicirana, pogotovo u centru grada koji se nalazi u zaštićenoj 
arhitektonsko-urbanističkoj cjelini ili se nalazi na nasutom području, pa za to treba dobiti 
suglasnost konzervatora i neposrednih susjeda. Neke lokacije su neadekvatne zbog 
prodora morske vode, odnosno zbog činjenice da se veliki dio nalazi na nasutom području, 
tako da je vrlo teško naći odgovarajuću lokaciju. 

 
• DNEVNI RED  

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je prijedlog dnevnog 

reda dostavljen članovima Vijeća uz poziv za današnju sjednicu te da na prijedlog dnevnog 
reda nije podnesen prigovor. 

Predsjednik Vijeća je zatim podsjetio da je naknadno, sukladno odredbi članka 125. 
stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća, članovima Vijeća dostavljen prijedlog za dopunu 
dnevnog reda sjednice točkom: „Izbori i imenovanja: Prijedlog odluke o razrješenju i izboru 
predsjednika Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke“.  
 Uz prijedlog za dopunu dnevnog reda dostavljen je i materijal za predloženu točku 
dnevnog reda. 
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Predsjednik Gradskog vijeća stavio je na glasovanje prijedlog da se dnevni 
red sjednice dopuni točkom: „Izbori i imenovanja: Prijedlog odluke o razrješenju i 
izboru predsjednika Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke“ 
koju bi Vijeće razmatralo kao 1. točku dnevnog reda. 

Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO 
(32 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 
Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za proračun i 
financije Gradskog vijeća Grada Rijeke 

2. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
području grada Rijeke  

3. Prijedlog strateškog plana Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine 
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Energo 

d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. 
5. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Srdoči 

(k.č. br. 2098/8) 
6. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Srdoči 

(k.č.br. 2096/17) 
7. Izvješće o radu Art-kina za 2017. godinu 
8. Izvješće o radu Gradskog kazališta lutaka Rijeka za 2017. godinu 
9. Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2017. godinu 
10. Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca za 2017. godinu 
11. Izvješće o radu Muzeja grada Rijeke za 2017. godinu 
12. Izvješće o radu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2017. godinu 
13. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. 

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

d.o.o. za korištenje prava prvokupa poslovnih udjela 
18. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. 

godinu za mjesec srpanj 2018. godine.  
 

 
TOČKA 1. 

Izbori i imenovanja 
Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za proračun i 

financije Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

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

 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (32 za) donijelo sljedeću 

 
ODLUKU 

o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za proračun i financije  
Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 
I. 

Razrješuje se Andrej Briščik dužnosti predsjednika Odbora za proračun i 
financije Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

 
 



 12 

II. 
Za predsjednika Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke 

bira se Tihomir Čordašev.  
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

TOČKA 2. 
Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća 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.  

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

Vivoda ispred Kluba Akcije mladih i Živog zida, Vojko Braut ispred Kluba SDP-LABURISTI-
SDSS, Ana Trošelj ispred Kluba PGS, Vojko Braut, Hrvoje Burić, Sandro Vizler, Ivona 
Milinović, Danko Švorinić, Vedran Vivoda, Petra Mandić, Josip Ostrogović, Danko Švorinić, 
Duško Milovanović, Ana Trošelj, Tihomir Čordašev i Sandra Krpan te Gradonačelnik mr.sc. 
Vojko Obersnel.  

 
Napomena: Za vrijeme rasprave pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik 

Gradskog vijeća je odredio dvije stanke i to: prvu na traženje Kluba HDZ radi održavanja 
sastanka opozicije i drugu na traženje Kluba Akcije mladih i Živog zida radi održavanja 
sastanka svih predsjednika klubova u Gradskom vijeću. 

 
U daljnjem tijeku rasprave, koja se odvijala nakon održanih stanki, Hrvoje Burić je 

ispred političke stranke Bura najavio da više neće sudjelovati u ovakvim sjednicama 
Gradskog vijeća i da neće „biti kvorum“. 

 
Potom je Josip Ostrogović ispred Kluba HDZ izvijestio da opozicija ne želi raditi na 

taj način, da neće držati kvorum vladajućoj većini te će iskoristiti svoje demokratsko pravo i 
napustiti sjednicu Gradskog vijeća. 

 
Napomena: nakon izlaganja Josipa Ostrogovića sjednicu su napustili članovi Vijeća 

HDZ-a, AM-a, ŽIVOG ZIDA, MOSTA, BURE i nezavisni Marinko Koljanin. 
Nakon napuštanja sjednice od strane gore navedenih članova Gradskog vijeća 

stanku je zatražio Klub Liste za Rijeku zbog održavanje sjednice tog Kluba. 
 
Nakon održane stanke, član Vijeća Danko Švorinić je ispred Kluba Liste za Rijeku 

izvijestio da će članovi tog Kluba prisustvovati sjednici do izglasavanja odluke pod ovom 
točkom dnevnog reda, koju je po ocjeni tog kluba nužno donijeti, a nakon toga više neće 
sudjelovati u radu Vijeća na ovoj sjednici. Nastavno na navedeno, predložio je da se 
sjednica prekine kako bi se u sljedećih tjedan dana radi dogovora ponovno okupili svi 
klubovi članova Gradskog vijeća. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (20 za) donijelo Odluku o 

raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke.  
 
Napomena: nakon glasovanja pod ovom točkom dnevnog reda, na traženje 

predsjednice Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, Sandre Krpan, predsjednik Vijeća je odobrio 
stanku zbog održavanja sjednice tog Kluba.  
 

Nakon održane stanke, Predrag Miletić je ispred članova Vijeća Liste za Rijeku 
predložio da se današnja sjednica Gradskog vijeća zaključi na temelju odredbe članka 118. 
Poslovnika Gradskog vijeća. 
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Za riječ se potom javio Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel koji je izvijestio da kao 
predlagatelj povlači materijale pod svim preostalim točkama dnevnog reda današnje 
sjednice (točke 3. – 18.). 

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

vijeća Andrej Poropat je izvijestio Vijeće da je iscrpljen dnevni red 12. sjednice Vijeća . 
 
 
 
Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Veljko Balaban, 

Hrvoje Burić, Tihomir Čordašev, Mirjana Jukić, Marinko Koljanin, Josip Kukuljan, Petra 
Mandić, dr.sc. Ivan Mencer, Ivona Milinović, Josip Ostrogović, mr.sc. Zvonimir Peranić, 
Damir Popov, Dobrica Rončević i Vedran Vivoda.  

 
 
Sjednica je zaključena u 14,50 sati.  
 
 

 
     Tajnica       Predsjednik 

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

 


	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako odgovor na to pitanje u ovom trenutku ne zna nitko, obzirom da je situacija vrlo teška i da su se stvorili uvjeti za pokretanje stečaja, a da li će on biti pokrenut ili će se ipak postići dogovor s...
	Prema informacijama uprave 3. maja i Uljanik grupe, dnevno se dogovara sa vjerovnicima kako bi skinuli blokadu s računa 3. maja. Međutim, ako se u tome i uspije, to predstavlja samo jedan od problema, obzirom da su i dalje neizvjesne isplate plaća rad...
	Podsjetio je da je formiran krizni stožer za 3. maj u kojem su on i Župan članovi, zajedno sa predstavnicima sindikata i Radničkog vijeća. Osim redovitih međusobnih kontakata, kontaktira se i s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta. Međuti...
	Činjenica je da postoje zainteresirani partneri koji su spremni ući u 3. maj, ali tek kad se razriješe odnosi koji proizlaze iz sadašnje vlasničke strukture, odnosno kada se razriješe odnosi s Uljanikom, jer tu ima puno otvorenih pitanja, od dugovanja...
	To je sigurno jedan proces koji će još neko vrijeme trajati, a koji je svaki dan neizvjestan, u kontekstu mogućeg otvaranja stečaja. Nažalost, to je sve što u ovom trenutku zna te se nada da će se svi problemi prevladati i da će 3. maj nastaviti s rad...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako nikad nije mislio da je kruženje navedenom ulicom beskorisno. Potpuno mu je jasno pitanje te je iznio kako je Grad u više navrata imao sastanke s mjesnim odborom koji je također ukazao na taj probl...
	U tom kontekstu su učinjeni i zahvati proširenja pločnika u toj ulici radi povećanja sigurnosti pješaka i postavljanja ugostiteljskih terasa, pa je današnja ulica nešto uža nego što je bila prije. To je više pitanje za prometne stručnjake, koji smatra...
	Nadalje je istaknuo kako je u prijedlogu prostorne dokumentacije grada taj putnički terminal bio predviđen na drugoj lokaciji, ali je ta lokacija izmijenjena na inzistiranje Lučke uprave i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. O uspješnost...
	Vezano uz pitanje o terminalu Brajdica odgovorio je kako se radi se o investiciji koju vodi Lučka uprava pa Grad nema nikakve ingerencije niti mogućnosti da ubrza radove. Koliko je njemu poznato postoje čak i neki određeni problemi sa izvođačem radova...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako svaka promjena vlasničke strukture i menadžmenta uvijek donosi određene neizvjesnosti, pa tako novi menadžment Luke hoće postaviti svoje ljude u koje ima povjerenja, što izaziva protivljenje onih k...
	Ponovio je kako situacija u Luci nije blistava, ali nije niti toliko katastrofalna, koliko se to želi prikazati. Činjenica je da u ovom trenutku postoji nešto manji promet robe u odnosu na prethodnu godinu, o čemu je govorio i na sjednici Gospodarsko-...
	Nakon sastanka Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojem su bili predstavnici sindikata, radnika i uprave teško je zaključiti tko je više u pravu. Nedavno je bio na sastanku s članovima uprave zbog daljnjih poslovnih odnosa koje grad ima s Lukom, gdje su...
	Nadalje je iznio kako se Grad ne može miješati oko kadrovskih odnosa unutar trgovačkog društva koje ima svoje vlasništvo, ali je njegovo mišljenje, koje je iznio i ministru Butkoviću, da bi se, s obzirom da država i mirovinski fondovi još uvijek imaju...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je izvijestio da je pokrenut postupak nabave više od 50-tak novih autobusa te je u nastavku iznio da se Autotrolej suočava s problemima koje imaju i mnoge druge tvrtke, a vezani su uz troškove nabavke goriva zbog po...
	Istaknuo je kako je samo zbog povećanja cijena goriva Autotrolej ove godine imao 3 miliona kuna veće troškove u odnosu na prošlu godinu. Drugi problem s kojim se Autotrolej susreće je odlazak velikog broja vozača tako da Autotrolej ima kontinuirano ot...
	Podsjetio je da Autotrolej unatoč svim ovim problemima dnevno ostvaruje 2500 polazaka u odnosu na 37 polazaka koji su reducirani do daljnjeg, dok se eventualno ne riješi ovaj problem na drugačiji način te nema razloga da se mijenja cijena vozne karte....
	5. IVONA MILINOVIĆ je iznijela da je Gradonačelnik prije nekoliko tjedana najavio da će do kraja ove godine riječke ulice u Starom gradu dobiti ploče na talijanskom jeziku, s postojećim i povijesnim nazivima tih ulica. Osim takvih tridesetak ploča za ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je naveo kako je ideja o povijesnim nazivima ulica došla od ekipe koja radi na programu EPK, u okviru programskog pravca „Doba moći“. Na sastanku koji je održan u Zajednici talijana, koja je zainteresirana za realiz...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je naveo kako je Skal međunarodna organizacija koja okuplja profesionalce koji rade u turističkom sektoru i koja ima nekoliko tisuća članova iz cijelog svijeta. Upravo zbog činjenice da će Rijeka 2020. godine biti E...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako ne zna kako je članica Vijeća došla do toga da bi još 200 polazaka trebalo ukinuti, te je ponovio da je to privremena mjera koja je rezultat povećanih rashoda koji nastaju zbog stalnog rasta cijena gor...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je u medijima objavljena informacija da je od 1. do 31. listopada otvoren poziv za dostavu prijedloga za subvencioniranje subjekata malog gospodarstva. Radi se o nepovratnim sredstvima koja se daju k...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je većina vrtića u Rijeci građena kao montažni objekt prije puno godina. Nije mu poznato tko je izdao uporabnu dozvolu, ali je siguran da uporabna dozvola postoji, pa će nakon što dobije informacij...
	Nadalje je iznio kako Grad namjerava graditi novi vrtić na Rastočinama kao zamjenu za postojeći, neadekvatni vrtić. Lokacija za novi vrtić je osigurana na drugom mjestu u sklopu projekta na području bivšeg Instalatera. U tijeku je izrada projektne dok...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se u tim betonskim stećcima nalazi zaštićena armatura koja pretpostavlja nastavak izgradnje predviđene građevine na tom trgu po detaljnom planu uređenja. Ukoliko se ta armatura ukloni, onda su betons...
	Znači, u tom kontekstu bi trebalo donijeti odluku o daljnjim radnjama na Klobučarićevom trgu, pa je zadatak Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem da u što skorije vrijeme izvidi mogućnost ili trajnog napuštanja ideje gradnje...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako nikakav koncert nije prijavljen i taj koncert, ukoliko se netko i javi, naravno da neće dobiti odobrenje za održavanje, u onom segmentu koji je u nadležnosti Grada Rijeke, a to su javne površine i ...
	Što se tiče naziva imena ulica i trgova, ponovio je da namjera ploča nije uvođenje dvojezičnosti, već da se u onim najstarijim dijelovima grada prikaže povijest Rijeke u proteklih 100-200 godina, koja se manifestirala i promjenama imena ulica, koja ni...
	Nadalje je iznio da se jedan programski pravac riječkog programa Europske prijestolnice kulture bavi tom slojevitom poviješću Rijeke, u kojem će se nastojati prikazati i određene memorije na povijest Rijeke, kako dobre tako i one loše, bez namjere da ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se nesavjesno pristupanje zaustavljanju vozila odnosi, ne samo na dostavna vozila, već na sve sudionike u prometu, što se svakodnevno može vidjeti pogotovo na ulicama povećanog intenziteta prometa ...
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