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

18. prosinca 2018. godine  
 
Sjednicu je u 9,35 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat.  
 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da su sjednici nazočna 34 člana Gradskog 

vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Naknadno su pristupila dva 
člana Gradskog vijeća tako da je sjednici bilo nazočno ukupno 36 članova Gradskog vijeća. 

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

dr.sc. Aleksandar Bulog, Hrvoje Burić, Filipa Capan, Ljiljana Cvjetović, Tihomir Čordašev, 
Morana Jokić, Mirjana Jukić, dr.sc. Petra Karanikić, Marinko Koljanin, Sandra Krpan, Josip 
Kukuljan, Petra Mandić, Tamara Martinčić, dr.sc. Ivan Mencer, Tea Mičić Badurina, Predrag 
Miletić, Ivona Milinović, Duško Milovanović, Mile Opačić, 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, Vedran Vivoda i Sandro Vizler. 

Izostanak je opravdala članica Gradskog vijeća Tea Juraga. 
 
Na zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća održane 29. studenoga 2018. godine nije 

bilo primjedbi. 
 

• UVODNE OBAVIJESTI 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je obavijestio da je članovima Vijeća, 
sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljen odgovor na pitanje člana 
Gradskog vijeća Hrvoja Burića postavljeno na aktualnom satu 13. sjednice Gradskog vijeća 
i dodatni odgovor Gradonačelnika na upit člana Vijeća Predraga Miletića postavljeno na 
aktualnom satu 12. sjednice Gradskog vijeća. 

 
 Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda, na temelju dogovora predsjednika 
klubova članova Gradskog vijeća i na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća Andreja 
Poropata, Gradsko vijeće je većinom glasova (31 za, 3 protiv, 1 suzdržan) donijelo odluku 
da se na današnjoj sjednici neće održati aktualni sat. 

 
• DNEVNI RED  

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je obavijestio da je prijedlog dnevnog 

reda dostavljen članovima Vijeća uz poziv za današnju sjednicu, da je za točku 1. 
predloženog dnevnog reda IZBORI I IMENOVANJA dostavljen jedan materijal: "Prijedlog 
zaključka o ponavljanju javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike 
članova Savjeta mladih Grada Rijeke“, da je za točku 26. predloženog dnevnog reda 
dostavljena obavijest o promjeni naziva točke 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, dostavljen prijedlog za DOPUNU DNEVNOG REDA 
SJEDNICE TOČKOM: „Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području 
grada Rijeke za 2019. godinu“ te da je uz prijedlog za dopunu dnevnog reda dostavljen i 
materijal za predloženu točku dnevnog reda. 
 
 Prije prelaska na glasovanje o prijedlogu za dopunu dnevnog reda sjednice, za riječ 
se javila članica Vijeća Petra Mandić koja je iznijela prijedlog da se predložena dopuna 
izostavi sa dnevnog reda iz razloga što, između ostalog, predstavlja povredu članka 74. 
Poslovnika Gradskog vijeća jer Vijeće donosi odluke na temelju prava i obaveza utvrđenih 
zakonom, Statutom Grada Rijeke i Poslovnikom, a predmetna odluka nije usklađena sa 
zakonom, a o njoj nije mogao odlučivati ni Odbor za Statut iz razloga jer se temelji na 
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Izmjenama i dopunama Zakona koje stupaju na snagu tek 1. siječnja tako da ju Odluku 
teoretski moguće donijeti tek od 2. siječnja. Smatra da se bez obzira na pauzu u zasjedanju 
Gradskog vijeća u siječnju, može sazvati izvanredna sjednica, jer bi ovako donesena odluka 
bila nezakonita. 

 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je, u očitovanju na izloženo, naglasio da je 

zakonsko rješenje takvo kakvo je, a poprilično nespretno, sve s obzirom na činjenicu da 
Zakon stupa na snagu 1. siječnja, a od jedinica lokalne samouprave se traži da se usklade 
sa Zakonom, odnosno da donesu odluke o tzv. paušalu koji plaćaju privatni iznajmljivači do 
31. siječnja, u rasponu naknade od 150 do 1.500 kuna. Temeljem dosadašnjih propisa 
naplaćivalo se 300 kuna po ležaju i njegov je prijedlog da ostane taj iznos. Ako se Odluka 
ne donese do 31. siječnja, temeljem odredbi novog Zakona svim bi se iznajmljivačima 
automatizmom kroz cijelu 2019. godinu naplaćivalo 750 kuna, dakle, dvostruko više nego 
do sada. Smatra da Odluka koju bi Vijeće trebalo usvojiti ne nanosi nikome štetu, osim što 
bi se moglo raspravljati da li je apsolutno u skladu s propisima govoreći o rokovima. Ako 
Gradsko vijeće želi zbog te jedne odluke izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća, gradske 
službe stoje na raspolaganju. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je iznio da Poslovnik Gradskog vijeća 

nije prekršen s obzirom da predmetna točka nije još uvrštena u dnevni red, nego će Vijeće o 
prijedlogu za uvrštenje te točke tek odlučivati i to nakon što su mišljenje imali priliku iznijeti 
članica Vijeća i Gradonačelnik. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća stavio je na glasovanje prijedlog da se dnevni 

red sjednice dopuni točkom: „Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu 
na području grada Rijeke za 2019. godinu“, koju bi Vijeće razmatralo kao posljednju, 
35. točku dnevnog reda. 

Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo VEĆINOM 
GLASOVA (24 za, 11 protiv). 

 
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 zaključka o ponavljanju javnog poziva za isticanje kandidature za 
članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke  

2. Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. 
godinu 

3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu 
4. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu 
5. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke  za 2019. godinu 
6. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2019. 

godinu 
7. Prijedlog plana raspodjele sredstva spomeničke rente za 2019. godinu 
8. Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
9. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 
10. Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih 

odbora u 2019. godini 
11. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 
Rijeke za 2019. godinu 

12. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice 
češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2019. godini 

13. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i 
projekcija za 2019. i 2020. godinu 

https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f35
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f35
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f65
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f55
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f51
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f53
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f53
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f0c
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f0c
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f0c
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f2b
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f2b
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14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. 
godinu 

15. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 
2018. godinu 

16. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2018. godinu 
17. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 

2018. godinu 
18. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu 
19. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2018. godini 
20. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. 

godinu 
21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD Autotrolej d.o.o. kod 

Istarske kreditne banke Umag d.d.  
22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I 

KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d. 
23. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD 

Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za gradnju crpne stanice sanitarnih otpadnih voda – 
CS Brajdica 

24. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke 
25. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke 
26. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva  
27. Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke 
28. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića 

Rijeka od roditelja–korisnika usluga 
29. a) Prijedlog odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-

korisnika usluga 
b) Prijedlog odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od 
roditelja-korisnika usluga 

30. a) Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 
More 
b) Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 
Sušak 

31. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju na privremeno korištenje 
poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva 

32. Prijedlog pravilnika o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke 
33. Prijedlog odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu RIJEKA plus 

d.o.o. 
34. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. 

godinu za mjesec studeni 2018. godine 
35. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke 

za 2019. godinu. 
TOČKA 1.  

Izbori i imenovanja 
Prijedlog zaključka o ponavljanju javnog poziva za isticanje kandidature za 

članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke 
 

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

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

 
z a k l j u č a k 

 
1. Utvrđuje se da na temelju javnog poziva za isticanje kandidature za članove 

i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke, objavljenog 1. listopada 2018. 
godine, nije izvršen izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Rijeke.  
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2. Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta 
mladih Grada Rijeke ponovno će se objaviti u „Novom listu“ i na web stranici Grada 
Rijeke 14. siječnja 2019. godine. Tekst javnog poziva za isticanje kandidature za 
članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke čini sastavni dio ovoga 
zaključka. 

3. Svim predlagateljima koji su podnijeli prijedloge temeljem objavljenog 
javnog poziva iz članka 1. ovoga zaključka dostavit će se obavijest o ponavljanju 
javnog poziva. 

TOČKA 2. 
Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i 

projekcija za 2020. i 2021. godinu 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, da su amandmane 
na Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu 
podnijeli Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel kao predlagatelj (3 amandmana), Odbor za 
nacionalne manjine Gradskog vijeća (1 amandman), Klub Akcije mladih i Živog zida (1 
amandman), Klub Liste za Rijeku (4 amandmana), članica Gradskog vijeća Mirjana Jukić (1 
amandman), član Gradskog vijeća Marinko Koljanin (2 amandmana), član Gradskog vijeća 
Vedran Vivoda (2 amandmana) i član Gradskog vijeća Tihomir Čordašev (1 amandman). 
Amandmani su dostavljeni članovima Vijeća i Gradonačelniku kao predlagatelju. 
Amandmani koje je podnio Gradonačelnik kao predlagatelj postali su sastavni dio Prijedloga 
proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 

 Predsjednica Odbora za nacionalne manjine Ivona Milinović dodatno je izvijestila 
Vijeće o stajalištu tog Odbora i razlozima uslijed kojih Odbor nije podržao Prijedlog 
proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu te je dodatno 
obrazložila podnesene amandmane Odbora. 

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

Martinčić ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, Tihomir Čordašev ispred Kluba Akcije 
mladih i Živog zida, Danko Švorinić ispred Kluba Liste za Rijeku, Tea Mičić Badurina ispred 
Kluba PGS, Hrvoje Burić, Ivona Milinović, Marinko Koljanin, Tamara Martinčić, Tihomir 
Čordašev, Vedran Vivoda, Danko Švorinić, dr.sc. Ivan Mencer, Sandra Krpan, Duško 
Milovanović, Petra Mandić, mr.sc. Zvonimir Peranić, Josip Ostrogović, Vedran Sabljak, 
Sandro Vizler, dr.sc. Aleksandar Bulog, Morana Jokić i Josip Kukuljan, Gradonačelnik mr.sc. 
Vojko Obersnel te završno mr.sc. Kristjan Staničić ispred Kluba HDZ, Mate Tomljanović 
ispred Kluba HSU-IDS i Tihomir Čordašev ispred Kluba Akcije mladih i Živog zida. 
 

Vedran Sabljak je u raspravi predložio da Gradsko vijeće donese zaključak kojim bi 
se u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu, osigurala dodatna sredstva u iznosu do 
maksimalno 2.000.000,00 kuna za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta te 
održavanje javnih površina.  

 
Danko Švorinić je, ispred Kluba Liste za Rijeku, predložio da Gradsko vijeće donese 

dva zaključka. Jedan kojim bi se podržao projekt multimedijalne knjižnice za potrebe djece s 
poteškoćama u razvoju, koji bi bio namijenjen prvenstveno djeci kojoj je potreban neki od 
oblika potpomognute komunikacije. I drugi, kojim bi se, sukladno financijskim 
mogućnostima Proračuna, tijekom 2019. godine osigurala odgovarajuća sredstva 
namijenjena za izradu projektne dokumentacije za uvođenje javne rasvjete između Pulca i 
Drenove. 
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Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel se kao predlagatelj u raspravi očitovao o 
podnesenim amandmanima te izvijestio:  

- što se tiče dva amandmana člana Vijeća Marinka Koljanina: 
- da ne može prihvatiti amandman koji se odnosi na izgradnju šetnice od Kantride do 
Preluka u iznosu od milijun kuna iz razloga što je ukupni projekt šetnica vrijedan negdje 
preko 50 milijuna kuna, i podijeljen je u tri ili četiri faze, a svaka od tih faza je vrijednosti cca 
osam do devet milijuna kuna, tako da se sa milijun kuna ne može krenuti u nekakve 
ozbiljnije radove, a ne može se raditi ni mimo građevinskih dozvola koje su izdane po 
fazama; 
- drugi amandman, koji se odnosi na uređenje igrališta i postavljanje umjetne trave na 
igralištu na području Trsata, u iznosu od 600.000 kuna, da prihvaća; 

- što se tiče amandmana Liste za Rijeku iznio je: 
- da je suglasan s amandmanom kojim se osigurava iznos od 300.000 kuna za poticanje 
darovitosti unutar programskih aktivnosti Doma mladih: 
- da je suglasan i s amandmanom kojim se osiguravaju sredstva u iznosu od 175.000 kuna 
namjenski za nagrađivanje polaznika Startup inkubatora; 
- što se tiče amandmana koji se odnosi na financiranje vijeća nacionalnih manjina osvrnuo 
se na činjenicu da je u tom dijelu amandman podnio i Odbor za nacionalne manjine, da se 
amandmanom Kluba Liste za Rijeku predlaže povećati sredstva za aktivnosti vijeća u 
iznosu od 190.000 kuna, a amandmanom Odbora za nacionalne manjine za iznos od 
195.000 kuna. U tom smislu njemu je prihvatljiv iznos povećanja sredstva za 195.000 kuna 
koji iznos je predložio Odbor za nacionalne manjine, ali na način raspodjele odnosno 
smanjenja sredstva u Posebnom dijelu Proračuna kako je to predloženo amandmanom 
Liste za Rijeku uključujući raspodjelu za dodatnih 5.000 kuna. Konkretno, prihvaća 
amandman Liste za Rijeku na način da se u točki 1.4. iznos od 25.000 kuna povećava za 
5.000 kuna tako da sada iznosi 30.000 kuna, a broj 50.000 zamjenjuje se brojem 55.000 i s 
tim u vezi se sredstva Odjela gradske uprave za financije smanjuju za dodatnih 5.000 kuna 
tako da se u točki 1.7. broj 13.816.000 zamjenjuje brojem 13.811.000; 
- da je suglasan s amandmanima Kluba Liste za Rijeku kojima se u Proračunu osiguravaju 
sredstva za dva nova projekta u Odjelu gradske uprave za kulturu u ukupnom iznosu od 
87.000 kuna te da s tim u vezi prihvaća i suglasan je i s amandmanom tog Kluba 
podnesenim na Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu; 

- suglasan je s amandmanom članice Vijeća Mirjane Jukić kojim se predlaže 
povećanje sredstava u iznosu od 200.000 kuna za pomoć korisnicima nužnog smještaja 
odnosno pružanje pomoći beskućnicima; 

- iznio je da amandman Kluba Akcije mladih i Živog zida ne može prihvatiti iz razloga 
što amandmani moraju biti uravnoteženi na prihodovnoj i na rashodovnoj strani, a u ovom je 
slučaju prisutna razliku u iznosu od cca 200.000 kuna tako da je amandman potrebno odbiti 
uslijed suštinske pogreške; 

- što se tiče amandmana člana Vijeća Vedrana Vivode iznio je da: 
- što se tiče osiguranja sredstava u iznosu od 300.000 kuna za postavljanje zida na 
Klobučarićevom trgu u proračunu za 2018. godinu već su bila osigurana sredstva za 
postavljanje tog zida, što se nije realiziralo zbog traženja adekvatnog tehničkog rješenja 
koje zahtijevaju konzervatori, dakle, riječ je o projektu koji će se u svakom slučaju realizirati 
pa za njega nije potrebno osiguravati dodatna sredstva. Uslijed navedenog, ne prihvaća taj 
amandman, kao ni amandman koji se tiče sredstava za čišćenje javnih površina; 

- da nije suglasan s amandmanom člana Vijeća Tihomira Čordaševa kojim se 
osiguravaju sredstva za povećanje transparentnosti gradske uprave, budući da je sve što je 
predviđeno amandmanom već dostupno i objavljeno na stranicama Grada Rijeke na Portalu 
otvorenih podataka: 
 

Nadalje je izvijestio da, s obzirom na činjenicu neprihvaćanja amandmana Kluba 
Akcije mladih i Živog zida pod ovom točkom dnevnog reda, nije suglasan ni s 
amandmanima Kluba Akcije mladih i Živog zida koji su u ovisnosti o tom amandmanu 
podneseni na Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu i 
Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini. 

Isto tako, s obzirom na činjenicu neprihvaćanja amandmana člana Vijeća Vedrana 
Vivode pod ovom točkom dnevnog reda, nije suglasan ni s amandmanom Vedrana Vivode 
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koji je, u ovisnosti o tom amandmanu, podnesen na Prijedlog programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2019. godini. 

 
Zaključno se očitovao na prijedloge zaključaka iznesenih u raspravi, te je naveo da 

su mu takvi zaključci načelno prihvatljivi te da će ih tijekom iduće godine biti moguće 
realizirati ovisno o mogućnostima Proračuna. 

 
Ivona Milinović je, nakon očitovanja Gradonačelnika, ispred Odbora za nacionalne 

manjine povukla amandman tog Odbora podnesen na Prijedloga proračuna Grada Rijeke 
za 2019. godinu. 

 
Napomena: za vrijeme rasprave pod ovom točkom dnevnog reda, članu Vijeća 

Hrvoju Buriću izrečena je opomena s oduzimanjem riječi do kraja sjednice, a potom i 
stegovna mjera udaljavanja sa sjednice Gradskog vijeća u dvostrukom trajanju. 

 
Nakon rasprave i očitovanja o podnesenim amandmanima, predsjednik Gradskog 

vijeća je izvijestio da su amandmani Gradonačelnika, kao i oni amandmani s kojima se 
Gradonačelnik kao predlagatelj suglasio, postali sastavni dio Prijedloga proračuna Grada 
Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, tako da se o njima neće 
glasovati.  

Nadalje je izvijestio da je povučen i amandman Kluba Akcije mladih i Živog zida, 
tako da preostaje glasovati o amandmanima s kojima se nije suglasio Gradonačelnik kao 
predlagatelj, a predlagatelji amandmana ustraju na prihvaćanju amandmana. 

 
Prešlo se na glasovanje o amandmanima kako slijedi: 
 
I. Amandmani na Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija 

za 2020. i 2021. godinu podneseni od strane člana Vijeća Vedrana Vivode; 
1. Amandman broj 2. u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (13 glasova za), 
2. Amandman broj 1. u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (12 glasova za), 
 
II. Amandman na Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija 

za 2020. i 2021. godinu podnesen od strane člana Vijeća Tihomira Čordaševa u tekstu 
kako je dostavljen članovima Vijeća. 

Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (14 glasova za). 
 
I. 
 

Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA 
(22 za, 12 protiv, 1 suzdržan) donijelo Proračun Grada Rijeke za 2019. godinu i 
projekcije za 2020. i 2021. godinu.  

II. 
 

Zatim je Gradsko vijeće VEĆINOM GLASOVA donijelo sljedeće zaključke:  
 
1. Podržava se projekt multimedijalne knjižnice za potrebe djece s 

poteškoćama u razvoju namijenjen prvenstveno djeci kojoj je potreban neki od oblika 
potpomognute komunikacije. Za navedeni projekt potrebno je planirati sredstva, 
sukladno mogućnostima Proračuna Grada Rijeke prilikom donošenja Odluke o 
sufinanciranju programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja za 2019. godinu. 
(23 glasa za, 11 glasova suzdržanih) 

2. Sukladno financijskim mogućnostima Proračuna Grada Rijeke, tijekom 
2019. godine potrebno je osigurati odgovarajuća sredstva namijenjena za izradu 
projektne dokumentacije za uvođenje javne rasvjete između Pulca i Drenove. 
(22 glasa za, 12 glasova suzdržanih) 
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3. Zadužuje se Gradonačelnik da, sukladno mogućnostima Proračuna Grada 
Rijeke za 2019. godinu, osigura dodatna sredstva u iznosu do maksimalno 
2.000.000,00 kuna za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta te održavanje 
javnih površina. Navedeno je potrebno kako bi se poboljšalo održavanje zelenih 
površina i dječjih igrališta te čišćenje javnih površina u gradu kao priprema za 2020. 
godinu, kada će Rijeka biti Europska prijestolnica kulture. 
(25 glasova za, 9 glasova suzdržanih) 

 
TOČKA 3. 

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (23 za, 9 protiv) donijelo 

Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu.  
 

TOČKA 4. 
Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke  

za 2019. godinu 
 

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

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je pročelnik Odjela gradske uprave za 

kulturu Ivan Šarar. 
 

 Predsjednik Odbora za kulturu mr.sc. Zvonimir Peranić dodatno je izvijestio Vijeće o 
zaključcima tog Odbora i razlozima uslijed kojih Odbor nije podržao Prijedlog programa 
javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu. 
 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ivona Milinović ispred Kluba HDZ, Duško 
Milovanović, Ivona Milinović, Morana Jokić i dr.sc. Ivan Mencer te pročelnik Odjela gradske 
uprave za kulturu Ivan Šarar. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (20 za, 6 protiv, 3 

suzdržana) donijelo Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu. 
 

TOČKA 5. 
Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke  

za 2019. godinu 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (23 za, 7 suzdržanih) 

donijelo Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu. 
 

TOČKA 6.  
Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke  

za 2019. godinu 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (22 za, 8 suzdržanih) 

donijelo Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu. 
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TOČKA 7. 
Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente  

za 2019. godinu 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su da su članovima 
Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, da je 
amandman na Prijedlog plana podnio Klub Liste za Rijeku te da je amandman dostavljen 
članovima Vijeća i Gradonačelniku kao predlagatelju. 
 

Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je pročelnik Odjela gradske uprave za 
kulturu Ivan Šarar. 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

Prije prelaska na glasovanje, predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio 
da se Gradonačelnik kao predlagatelj suglasio s amandmanom Kluba Liste za Rijeku (o 
čemu se očitovao prilikom očitovanja na amandmane podnesene na Prijedlog proračuna 
pod točkom 2.) koji je time, u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća, postao sastavni 
dio Prijedloga plana pod ovom točkom dnevnog reda. 

 
Gradsko vijeće je, VEĆINOM GLASOVA (22 za, 7 suzdržanih), donijelo Plan 

raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu. 
 

TOČKA 8. 
Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture 

za 2019. godinu 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su da su članovima 
Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, da je 
amandman na Prijedlog programa podnio Klub Akcije mladih i Živog zida te da je 
amandman dostavljen članovima Vijeća i Gradonačelniku kao predlagatelju. U nastavku je 
pojasnio da je podneseni amandman Kluba Akcije mladih i Živog zida u ovisnosti od 
amandmana tog Kluba koji je podnesen na Prijedlog proračuna pod točkom 2. i koji je od 
strane tog Kluba povučen, slijedom čega se i ovaj amandman smatra povučenim te se o 
njemu neće glasovati. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (22 za, 7 suzdržanih) 

donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
 

TOČKA 9. 
Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture 

u 2019. godini 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, da su amandmane 
na Prijedlog programa podnijeli Gradonačelnik kao predlagatelj, član Gradskog vijeća 
Vedran Vivoda i Klub Akcije mladih i Živog zida. Amandmani su dostavljeni članovima 
Vijeća i Gradonačelniku kao predlagatelju. Amandmani koje je podnio Gradonačelnik kao 
predlagatelj postali su sastavni dio Prijedloga programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2019. godini. 

 
U okviru dodatnog uvodnog izlaganja, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je 

podsjetio da je pod točkom 2. današnje sjednice prihvatio amandman člana Vijeća Marinka 
Koljanina na Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu te da je posljedično tome 
potrebno izmijeniti i Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 
tako da kao predlagatelj podnosi amandman na Prijedlog pod ovom točkom dnevnog reda 
na način da se za 600.000 kuna smanjuje program održavanja javnih zelenih površina, tako 
da i taj amandman postaje sastavni dio konačnog Prijedloga programa. 
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 Prije prelaska na glasovanje, predsjednik Gradskog vijeća je pojasnio da je i pod 
ovom točkom dnevnog reda amandman Kluba Akcije mladih i Živog zida u ovisnosti od 
amandmana tog Kluba koji je podnesen na Prijedlog proračuna pod točkom 2. i koji je od 
strane tog Kluba povučen, slijedom čega se i ovaj amandman smatra povučenim tako da se 
o njemu neće glasovati. 

 
Predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje amandman člana Vijeća Vedrana 

Vivode. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (3 glasa za). 

 
 Zatim je Gradsko vijeće, VEĆINOM GLASOVA (22 za, 7 suzdržanih) donijelo 
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini. 

 
TOČKA 10. 

Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 
mjesnih odbora u 2019. godini 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (25 za, 4 suzdržana) 

donijelo Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih 
odbora u 2019. godini. 

TOČKA 11. 
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke 
za 2019. godinu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je članovima Vijeća 

dostavljen zaključak Odbora za Statut, Poslovnik i propise koji je razmatrao ovu točku 
dnevnog reda. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (20 za, 1 protiv, 8 

suzdržanih) donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Rijeke za 2019. godinu. 

TOČKA 12. 
Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice 

češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2019. godini 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, da je amandman na 
Prijedlog odluke podnio Odbor za nacionalne manjine Gradskog vijeća te da je amandman 
dostavljen članovima Vijeća i Gradonačelniku kao predlagatelju. 

 
U okviru dodatnog uvodnog izlaganja, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je 

obavijestio da raspodjela sredstava koja su osigurana za nacionalne manjine u Proračunu 
za 2019. godinu, koja je predložena amandmanom Odbora za nacionalne manjine, njemu 
nije prihvatljiva te da stoga podnosi vlastiti amandman na Prijedlog odluke tako da se 
svakom vijeću nacionalne manjine osigura isti iznos sredstava do ukupnog iznosa od 
60.500 kuna, a predstavnici češke nacionalne manjine do iznosa od 30.500 kuna. Taj 
njegov amandman postaje sastavni dio Prijedloga odluke.  

 
 Predsjednica Odbora za nacionalne manjine Ivona Milinović dodatno je obrazložila 
podneseni amandman Odbora te izvijestila da ispred Odbora ustraje na njegovom 
prihvaćanju. 
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Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovala članica Vijeća Ivona Milinović ispred 
Kluba HDZ, potpredsjednik Vijeća Oskar Skerbec stavio je na glasovanje amandman 
Odbora za nacionalne manjine. 

Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (4 glasa za). 
 

Zatim je Gradsko vijeće, JEDNOGLASNO (29 za) donijelo Odluku o načinu 
financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za 
Grad Rijeku u 2019. godini. 

TOČKA 13. 
Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu  

i projekcija za 2019. i 2020. godinu 
 

 Potpredsjednik Gradskog vijeća Oskar Skerbec je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda.  

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA 

GRADSKOG VIJEĆA (19 za, 5 protiv, 1 suzdržan) donijelo Prve izmjene i dopune 
Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu. 

 
 

TOČKA 14. 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke  

za 2018. godinu 
 

 Potpredsjednik Gradskog vijeća Oskar Skerbec je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda.  

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (20 za, 5 protiv, 1 

suzdržan) donijelo Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 
2018. godinu.  

 
TOČKA 15. 

Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke  
za 2018. godinu 

 
 Potpredsjednik Gradskog vijeća Oskar Skerbec je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda.  

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (20 za, 6 protiv, 1 

suzdržan) donijelo Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke 
za 2018. godinu. 

 
TOČKA 16. 

Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke  
za 2018. godinu 

 
 Potpredsjednik Gradskog vijeća Oskar Skerbec je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda.  
 

U raspravi su sudjelovali član Vijeća Vedran Vivoda i Gradonačelnik mr.sc. Vojko 
Obersnel. 
 

Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 6 suzdržanih) 
donijelo Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2018. godinu. 
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TOČKA 17. 
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke  

za 2018. godinu 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (21 za, 6 suzdržanih) 

donijelo Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2018. 
godinu. 

TOČKA 18.  
Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (21 za, 5 protiv, 1 

suzdržan) donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2018. godinu. 

TOČKA 19. 
Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  

u 2018. godini 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (21 za, 5 protiv, 1 

suzdržan) donijelo Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 
u 2018. godini. 

TOČKA 20. 
Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente  

za 2018. godinu 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (20 za, 6 suzdržanih) 

donijelo Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. 
godinu. 

 
TOČKA 21. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD Autotrolej d.o.o.  
kod Istarske kreditne banke Umag d.d. 

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

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  

 
U raspravi su sudjelovali član Vijeća dr.sc. Ivan Mencer i Gradonačelnik mr.sc. Vojko 

Obersnel. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (26 za, 1 suzdržan) 

donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje KD Autotrolej d.o.o. kod Istarske 
kreditne banke Umag d.d. 
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TOČKA 22. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA 

d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d. 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (21 za, 1 suzdržan) 

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

TOČKA 23.  
Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD 
Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za gradnju crpne stanice sanitarnih otpadnih voda  

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (22 za) donijelo Odluku o 

davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovodu i 
kanalizaciji d.o.o. za gradnju crpne stanice sanitarnih otpadnih voda – CS Brajdica. 

 
TOČKA 24. 

Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke 
 

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

Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (21 za, 2 suzdržana) 
donijelo Odluku o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke. 
 

TOČKA 25. 
Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke 

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

Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (23 za) donijelo Odluku o 
prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke. 

 
 

TOČKA 26. 
Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva 

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

Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (23 za) donijelo Odluku o 
sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva. 
 

TOČKA 27. 
Prijedlog plana mreže dječjih vrtića 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.  
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 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (23 za) donijelo Plan mreže 
dječjih vrtića na području grada Rijeke. 

 
TOČKA 28. 

Prijedlog odluke o dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka 
od roditelja–korisnika usluga 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (18 za, 5 protiv) donijelo 

Odluku o dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od 
roditelja–korisnika usluga. 

 
TOČKA 29. 

a) Prijedlog odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od 
roditelja-korisnika usluga 
b) Prijedlog odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od 
roditelja-korisnika usluga 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (18 za, 5 protiv) donijelo: 
 
a) Odluku o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-

korisnika usluga, 
 
b) Odluku o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-

korisnika usluga. 
TOČKA 30. 

a) Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji 
vrtić More 
b) Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji 
vrtić Sušak 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (21 za, 2 protiv) donijelo: 
 
a) Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More, 
 
b) Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak. 

 
TOČKA 31. 

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog 
i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (23 za) donijelo Odluku o 

izmjenama Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog 
prostora u ustanovama odgoja i školstva. 
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TOČKA 32. 
Prijedlog pravilnika o financiranju programa i projekata  

iz proračuna Grada Rijeke 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (23 za) donijelo Pravilnik o 

financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke. 
 

TOČKA 33. 
Prijedlog odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu 

RIJEKA plus d.o.o. 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda.  
 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (21 za, 2 suzdržana) 
donijelo Odluku o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu RIJEKA plus 
d.o.o. 

TOČKA 34. 
Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu 

za mjesec studeni 2018. godine 
 

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

 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (21 za, 2 suzdržana) 
donijelo sljedeći 

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada 
Rijeke za 2018. godinu za mjesec studeni 2018. godine. 
 

TOČKA 35. 
Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu  

na području grada Rijeke za 2019. godinu 
 

Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovala članica Vijeća Petra Mandić, Gradsko 
vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 2 protiv) donijelo Odluku o visini paušalnog 
poreza po krevetu na području grada Rijeke za 2019. godinu. 

 
 
Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Veljko Balaban, 

Hrvoje Burić, Filipa Capan, Tihomir Čordašev, Mirjana Jukić, Ivan Mencer, Ivona Milinović, 
Josip Ostrogović, Koraljko Pasarić, Damir Popov, Dobrica Rončević, mr.sc. Kristjan Staničić 
i Vedran Vivoda. 

 
Sjednica je zaključena u 18,20 sati. 
 

 
       Tajnica       Predsjednik 

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

 


