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

28. ožujka 2019. godine  
 

Sjednicu je u 10,05 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat.  
 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno 29 članova Gradskog 

vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Naknadno su pristupila dva 
člana Gradskog vijeća tako da je sjednici bio nazočan ukupno 31 član Gradskog vijeća. 

 
Sjednici su bili nazočni članovi Gradskog vijeća: Vojko Braut, dr.sc. Aleksandar 

Bulog, Hrvoje Burić, Filipa Capan, Ljiljana Cvjetović, Tihomir Čordašev, Morana Jokić, 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, Dobrica Rončević, Vedran Sabljak, Oskar Skerbec, mr.sc. 
Kristjan Staničić, Mate Tomljanović, Ana Trošelj i Sandro Vizler. 

 
Izostanak su opravdali članovi Gradskog vijeća: Veljko Balaban, Tea Juraga, 

Vuk Prica, Danko Švorinić i Vedran Vivoda. 
 
Na zapisnik 15. sjednice Gradskog vijeća održane 28. veljače 2019. godine nije bilo 

primjedbi. 
 

 UVODNE OBAVIJESTI 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je uvodno podsjetio da su članovi 
Gradskog vijeća na prošloj sjednici Gradskog vijeća već obaviješteni da je od političkih 
stranaka Akcija mladih-AM, ŽIVI ZID, SNAGA-stranka narodnog i građanskog aktivizma-
SNAGA, ALTERNATIVA zatraženo da zajednički odrede osobu zamjenika članice 
Gradskog vijeća kojoj je mandat prestao smrću i da o tome pisanim putem u skladu sa 
Zakonom obavijeste Ured Grada. U nastavku je obavijestio da takva obavijest nije 
dostavljena ni do današnje sjednice, tako da još uvijek nisu ispunjeni uvjeti za početak 
obnašanja dužnosti zamjenika članice Gradskog vijeća. 
 

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

 

 AKTUALNI SAT 
 

1. JOSIP KUKULJAN je iznio kako vjeruje da je direktor TD Rijeka plus d.o.o. uložio 
izuzetan trud kako bi riječke tržnice dobile novi izgled kojim će privlačiti kupce i koji bi 
zakupcima omogućio mnogo bolje uvjete rada, na radost svih Riječana. Zanima ga strateški 
razlog određivanja cijene najma stolova na Tržnici Brajda te je upitao direktora zbog čega je 
plaćanje naknade za dnevni najam kamenog stola tridesetak posto jeftinije od plaćanja 
ugovorenog zakupa za cijelu godinu? 

 
Direktor TD Rijeka plus d.o.o. ŽELJKO SMOJVER je odgovorio kako je poznato da je  
Brajda zona koja je dugo vremena bila zapostavljena odnosno nije bila dovoljno 
aktualizirana u dijelu Tržnice. Obzirom da Grad Rijeka postaje Europska prijestolnica 
kulture, htjeli su aktualizirati sadržaj na Tržnici Brajda na način da su odredili cijene koje bi 
bile prihvatljive odnosno stimulativne za popunjavanje Tržnice Brajda.  

Nadalje je iznio da se odlukom gradonačelnika i uprave društva donosi odluka o 
dnevnom zakupu kojim se roba prodaje bez određenog zakupljenog stola, određene 
pozicije i bez određenog mjesta. Cijene za dnevni zakup ne određuje Grad ve su one 
određene temeljem natječaja koji se provodi putem javnih ponuda u svim javnim 
tiskovinama i na web portalu Grada Rijeke. Nakon što je TD Rijeka plus 17. 7. 2017. 
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preuzelo upravljanje tržnicama predstavnici zakupaca su explicite tražili da cijene zakupa 
koje su oni izlicitirali u ranijem periodu ostanu iste. Takvu odluku donijelo je i Vijeće i 
sprovela se na petogodišnji mandat, kako za Tržnicu Brajda, tako i za sve tržnice gdje se 
obavlja komunalna djelatnost tržnice na malo, kako za otvorene tako i za zatvorene 
prostore. 

 
JOSIP KUKULJAN je dodao da je na Tržnici Brajda iznajmljeno sve manje stolova i kioska, 
a strategija određivanja cijene najma stolova je više nego nejasna, pa je iznio kako bi bilo 
bolje imati što više cjelogodišnjih zakupaca, kako bi TD Rijeka plus moglo planirati stalne 
prihode. Zatražio je pisani odgovor na pitanje. 

 
2. mr.sc. ZVONIMIR PERANIĆ je naveo da su u najavi predstavljanja projekta Rijeka 2020 
- Europska prijestolnica kulture u ožujku 2019. u Beogradu objavljene netočne informacije, 
čime su čitatelji dovedeni u zabludu. Objavljeno je da se izložba „Football and Fashion” u 
2020. trebala temeljiti na predmetima i dokumentima koje je prikupio jedan navijač 
Nogometnog kluba Rijeka, a potom da je taj isti navijač jedan od osnivača Armade, te zatim 
da će ta izložba biti zapravo priređena u Beogradu. Zbog svih tih navoda, navedena osoba 
doživjela je niz prijetnji i neugodnosti od različitih ljudi, nakon čega je najava uklonjena i 
objavljen je drugi tekst uz niz isprika.  
 Upitao je direktoricu TD Rijeka 2020 d.o.o. Eminu Višnić da imenom i prezimenom 
navede tko su autori navedenih netočnih informacija, kakvi su postupci provedeni, obzirom 
na odgovornost autora najave koja je ustrašila i uznemirila drugu osobu te je upitao kakav je 
njen stav u vezi odgovornosti u ovom slučaju? 
 
Direktorica TD Rijeka 2020 d.o.o. EMINA VIŠNIĆ je odgovorila kako je došlo do pogreške 
osoba koje su sudjelovale u pisanju tog teksta, koje su nakon toga upozorene, tekst je 
ispravljen, a oni su se službeno ispričali spomenutoj osobi. 
 
mr.sc. ZVONIMIR PERANIĆ je dodao kako je zanimljivo da direktorica nije rekla ime i 
prezime osoba koje su upravo imenom i prezimenom drugu osobu izložile neugodnostima i 
uznemiravanju. Može se pretpostaviti tko je to pisao, te je upitao direktoricu da li se osobno 
ispričala toj osobi, jer ako nije, osobno smatra da bi trebala. Zatražio je pisani odgovor na 
postavljeno pitanje. 
 
3. VEDRAN SABLJAK je iznio kako je svima poznato da sutkinja Trgovačkog suda za 
manje od sat vremena mora donijeti odluku da li će 3. maj danas otići u stečaj ili ne, što će 
značiti i likvidaciju Brodogradilišta, a samim time i 1100 radnika završit će na ulici i 
najvjerojatnije neće naći posao niti u Rijeci niti u Hrvatskoj, pa će morati posao tražit van 
granica Hrvatske. 
 Zanima ga da li Gradonačelnik ima namjeru napraviti projekciju kako bi gubitak tih 
1100 radnih mjesta u brojkama utjecao na Proračun Grada Rijeke, kroz poreze i prireze, i  
ukoliko ima namjeru tek raditi tu analizu, treba uzeti u obzir dobavljače i kooperante koji su 
povezani uz Brodogradilište 3. maj, jer ukoliko dođe do gašenja, određeni dio tih 
poslodavaca morat će zatvoriti firme što će dodatno utjecati na Proračun.  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je teško govoriti o analizi jer 
Grad kao lokalna samouprava nema pravo pristupa bazi Porezne uprave, pa je poznato 
samo koliko je ukupno poreznih prihoda dobiveno. Na temelju podataka završnih računa iz 
2017. godine, kad je bilo nešto više zaposlenih, pokušali su napraviti projekciju,  na temelju 
1300 radnika, uz prosječnu plaću i uz pretpostavku da svi žive u Rijeci, samo u segmentu 
poreza na dohodak i prireza, prikazan je manjak u proračunu od oko sedam milijuna kuna. 
Obzirom da svi radnici ne žive u Rijeci, taj iznos je nešto manji. Ukoliko se tome doda i  
gubitak prihoda od komunalne naknade i naknade za koncesiju na pomorskom dobru, koja 
je više od tri milijuna kuna godišnje, dolazi se do iznosa više od osam milijuna kuna, što je 
sigurno opterećenje za Proračun, ali još veći problem su zaposlenici 3. maja.  
 Napomenuo je da pored toga što će Grad izgubiti prihode, povećat će se rashodi 
kroz socijalni program, obzirom na povećani broj nezaposlenih. Ukoliko do toga dođe, Grad 
je spreman odraditi dio koji se od njega očekuje u segmentu socijalnog programa. No, ipak 
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se nada da će biti dovoljno odlučnosti i mudrosti da se krene u program restrukturiranja, što 
ovisi o odluci Vlade, te da će se naći rješenje za opstanak 3. maja. Danas je i sjednica 
Vlade na kojoj bi se trebala donijeti Odluka o restrukturiranju ili nerestrukturiranju Uljanika i 
ročište na Trgovačkom sudu u Rijeci radi mogućeg otvaranja stečaja 3. maja. Ne zna što će 
sutkinja predložiti, ali on bi na njezinom mjestu prolongirao donošenje odluke o stečaju do 
jasnog stava Vlade što će biti sa Uljanik grupom, a  time  i sa 3. majem. 
 
4. ANA TROŠELJ je u svezi obnove Borda Galeb iznijela kako su svima poznati razlozi  
zbog kojih je poništen prvi natječaj, pa je zanima kako napreduje cijela ta priča i da li još 
uvijek stoje planovi da će 2020.godine Brod Galeb biti mjesto programskih događanja u 
sklopu EPK? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako ti planovi i dalje stoje i da će 
Brod Galeb biti spreman u 2020. godini. Zbog poništenja prvog natječaja možda će biti malo 
pomaknut rok u kojem se trebao otvoriti za javnost, ali vjeruje da će do početka ljeta iduće 
godine Brod Galeb biti u funkciji koja mu je i namijenjena. To je obveza Grada, obzirom da 
je Galeb bio dio projekta koji je prijavljen i za koji je dobiven iznos od 70 milijuna kuna, za 
valorizaciju zaštićene kulturne baštine, od čega je dio potrošen za uređenje Palače 
šećerane u Benčiću, a dio je namijenjen za Brod Galeb. 
 U tijeku je završavanje novog troškovnika, što nije jednostavan posao, jer mora biti 
usuglašen sa konzervatorima. Obzirom da je Brod zaštićen kao pojedinačno kulturno dobro, 
onda i konzervatori moraju dati suglasnost na izmjene troškovnika koje se tiču materijala 
koji se koristi za obnovu Broda. Na taj troškovnik suglasnost mora dati Hrvatski registar 
brodova i  Središnja državna agencija za upravljanje europskim sredstvima. Vjeruje da bi u 
relativno kratkom roku mogao biti pušten u javnu raspravu natječaj sukladno zakonskim 
propisima, a nakon toga i objavljen, radi prijava zainteresirani ponuditelja. 
 
5. JOSIP OSTROGOVIĆ je iznio kako bi svima trebalo biti poznato da su riječki sportski 
klubovi, nositelji kvalitete u loptačkom sportu, u ogromnim problemima. Ženski rukometni 
klub Zamet istupio je iz Lige jer im je jeftinije da istupe nego da ostanu u Ligi, Košarkaški 
klub Kvarner je 2010. godine također istupio iz lige itd. 
 Nedopustivo je da Grad Rijeka do današnjeg dana nije donio odluku o davanju 
suglasnosti na plan raspodjele proračunskih sredstava po sportovima i klubovima. Podsjetio 
je kako je Gradsko vijeće prošle godine tu odluku donijelo u veljači što znači da je tu odluku 
trebao donijeti Riječki sportski savez i dostaviti je Gradskom vijeću na suglasnost, nakon 
čega bi se sredstva iz Proračuna mogla dostaviti od Riječkog sportskog saveza prema 
klubovima. 
 To znači da ukoliko to bude na Gradskom vijeću u travnju, prva proračunska 
sredstva iz 2019. godine klubovi bi mogli dobiti tek u svibnju, što po njemu vodi u propast 
klubove. 
 Upitao je zašto odluka o davanju suglasnosti na Detaljni plan raspodjele sredstava 
po sportovima i klubovima nije već bila na sjednici Gradskog vijeća?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se djelomično slaže da su 
neki sportski klubovi u problemima jer ima i onih koji normalno funkcioniraju, unatoč 
činjenici da iz gradskog proračuna dobivaju puno manje novaca od ovih koji stalno kukaju. 
 Podsjetio je da su sportski klubovi udruge koje biraju svoje rukovodstvo i već se 
pomalo umorio da svakih nekoliko godina Grad spašava klubove uglavnom zbog 
neodgovornog rukovodstva iz prethodnog saziva. Upitao je zašto netko ne postavi pitanje 
zbog čega su bivše uprave napustile klubove koji su bili u gubicima od 500 do 700 tisuća 
kuna koje bi sada trebao Grad pokriti odnosno porezni obveznici.  
 Napomenuo je da je Košarkaški klub Kvarner koji je jadan zbog toga što mu Grad ne 
daje novce, na razne načine dobio 900 tisuća kuna iz gradskog proračuna. Osobno smatra 
da se klubovi ne mogu i ne smiju oslanjati isključivo na sredstva iz gradskog proračuna. 
Značajna sredstva koja Grad osigurava su, prije svega, namijenjena za rad s mladima i 
korisnicima javnih potreba u sportu da besplatno koriste sportske objekte Grada Rijeke.  
 Ponovio je kako su sportski klubovi udruge koje biraju svoje rukovodstvo, izvršni 
odbor i čine skupštinu Riječkog sportskog saveza koja predlaže raspodjelu sredstava po 
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sportskim klubovima, nakon čega taj prijedlog dostavljaju Gradskom vijeću. Zašto taj 
prijedlog još nije došao treba upitati Riječki sportski savez, a čim dostave navedeni prijedlog 
on će biti upućen na sjednicu Gradskog vijeća. 
 
JOSIP OSTROGOVIĆ se osvrnuo na odgovor Gradonačelnika te dodao da ispada da su 
svi sportovi osim nogometa, gdje se može skupiti određeni broj ljudi na tribinama, u ovom 
gradu nepotrebni. To znači, ako se radi o rukometu, odbojci, košarci, gdje se skupi skroman 
broj ljudi na utakmicama, po Gradonačelniku ti sportovi ne bi trebali niti postojati. Međutim, 
ako bi im se na vrijeme osigurala neka proračunska sredstva, možda bi i rezultati bili bolji, a 
igrači bi se možda drugačije dogovorili da ne čekaju pet mjeseci za svoje honorare.  
 Što se tiče Riječkog sportskog saveza, tamo je predsjednik bio gospodin Samir 
Barać, koji je podržavao rad Gradonačelnika, pa podnio ostavku jer je vidio da se krivo 
zalagao, na njegovo mjesto došla je Dorotea Pešić Bukovac, nekadašnja predsjednica 
Gradskog vijeća, koja sigurno zna proceduru s dopisima Riječkog sportskog saveza koji se 
prosljeđuju Gradskom vijeću. To je sve isti taj krug ljudi s kojima Gradonačelnik vodi ovaj 
grad do bankrota.  
 Ponovio je kako je zadnji put rekao, kada je imao nalog za plaćanje prioritetnih 
obveza, da će EPK biti sigurno ispred sporta, ispred socijale, što se sada i dokazalo. Jer, 
prebacivati sve samo na Riječki sportski savez, gdje je opet njegov čovjek, jednostavno je 
neozbiljno. Nema ništa protiv EPK, naprotiv želio bi da to bude jedan od najboljih 
dosadašnjih projekata u Republici Hrvatskoj, ali maćehinski odnos Grada Rijeke prema 
svemu ostalom što nije EPK jednostavno je za svaku osudu.  
 
6. PREDRAG MILETIĆ je vezano uz 360 obljetnicu dodjele gradskoga grba Gradu Rijeci 
upitao da li će Grad 6. lipnja tu značajnu obljetnicu obilježiti na skroman, ali dostojan način?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako će se taj dan odnosno 
obljetnica obilježiti obzirom da se radi o službenom grbu Grada Rijeke. 
 
7. IVONA MILINOVIĆ je iznijela kako je čitava riječka javnost upoznata sa skandaloznim 
slučajem nezakonitog zapošljavanja pročelnika Županijskog upravnog odjela za kulturu, 
sport i tehničku kulturu, gospodina Valerija Jurešića, 2013. godine, kada je utvrđeno da je 
prekršen zakon, obzirom da nije ispunjavao uvjete natječaja odnosno nije imao radno 
iskustvo od pet godina na poslovima visoke stručne spreme, što je bilo propisano u 
natječaju. Kasnije se ustanovilo da nije imao niti jedan dan radnog iskustva na poslovima 
visoke stručne spreme. U svibnju 2014. godine Ministarstvo uprave poništilo je natječaj, 
nakon čega ga je Župan gdin Komadina razriješio dužnosti, ali mu je i dalje nastavio pružati 
potporu. Na novom natječaju opet je izabran gdin Jurešić, nakon čega Ministarstvo uprave 
natječaj opet poništava, a Župan razrješava Valerija Jurešića. Nakon toga gdin Jurešić tuži 
Županiju, dobiva odgodni učinak tužbe te nastavlja raditi kao pročelnik. Zatim stiže presuda 
Upravnog pa Visokog upravnog suda koji potvrđuje presudu Upravnog suda, nakon čega je 
konačno 2018. godine gdin Jurešić trajno razriješen dužnosti.  
 Ovim postupkom nanesena je velika šteta Županijskom proračunu, budući da je gdin 
Jurešić čak pet godina nezakonito primao plaću. Za zakonitost postupka odgovorno je i 
Povjerenstvo za izbor kandidata koje je u ovom slučaju apsolutno zakazalo. Jedna od 
članica komisije za izbor pročelnika gospodina Jurešića bila je i gospođa Gordana 
Radošević, koja se u međuvremenu zaposlila kao viša unutarnja revizorica u Gradu Rijeci.  
 Upitala je Gradonačelnika da li je, prilikom zapošljavanja gospođe Radošević u radni 
odnos, znao da je ona, između ostalog, predložila nezakonito zapošljavanje gospodina 
Jurešića i da li smatra da je takva osoba prikladna za rad na mjestu unutarnjeg revizora i 
obavljanje nadzora zakonitosti rada gradske uprave? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je pitanje primjerenije za 
sjednicu Županijske skupštine te dodao kako nije znao da je gospođa Radošević bila u tom 
Povjerenstvu, ali i da je znao ne vjeruje da bi to utjecalo na njegovu odluku o njezinom 
profesionalnom radu u Gradu Rijeci, za koji ima sve potrebne kvalifikacije. 
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IVONA MILINOVIĆ je dodala kako je užasnuta bilo kakvim nezakonitim zapošljavanjem i ne 
vjeruje da Gradonačelnik nije znao da je gđa Radošević bila u Povjerenstvu budući se radi 
o vrlo aktivnoj članici SDP-a. 
 Zanima je da li je gđa Radošević nagrađena zato što nije bila sposobna pročitati 
uvjete natječaja ili zato što je vjerno slušala naredbe Partije? Zatražila je pisani odgovor na 
postavljeno pitanje.  
 
8. DOBRICA RONČEVIĆ je iznio kako nije tajna stanje čistoće grada, odnosno pružanje i 
kvaliteta usluge prikupljanja i odvoza smeća, kao i održavanja javnih zelenih površina, koje 
su uglavnom predmetom kritike građana zbog toga što su građani nezadovoljni tom 
kvalitetom usluge. 
 Naveo je kako je Mjesni odbor Sveti Nikola dao jednu dokumentiranu primjedbu za 
područje Grada Rijeke te iznio kako je prošle godine cijena odvoza smeća porasla za preko 
sto posto, a kvaliteta usluge nije poboljšana. Činjenica je da se kod kontejnera često nađu 
hrpe smeća, koje se ne odvoze dovoljno često, pa se smeće gomila, a zelene površine se 
loše održavaju. Grad Rijeka predstavlja građane Grada Rijeke, ima političku i zakonsku 
odgovornost za kvalitetu njihovog života pa tako i konzumiranje ovih usluga. Grad je 
istovremeno i većinski vlasnik komunalnog poduzeća koje pruža te usluge. Interesira ga 
način na koji se može napraviti objektivna procjena kvalitete pruženih usluga, jer je u ovom 
slučaju Grad Rijeka u djelomičnom sukobu interesa jer s jedne strane ima primatelje usluga, 
koji su nezadovoljni i vlasnike javnog poduzeća koje pruža te usluge. 
 Upitao je kakav mehanizam arbitriranja se u takvim sporovima može iskoristiti jer 
postoji objektivna sumnja da primjedbe na kvalitetu pružene usluge ne nalaze na nikakvu 
proceduru koja bi garantirala rješenje u tom smislu?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako postoji subjektivni i 
objektivni dojam te dodao kako je vrlo teško utvrditi nekakve precizne pokazatelje kojima bi 
se moglo utvrditi da li je do gomilanja smeća uz kantu došlo zbog neizvršavanja usluge ili 
zbog neodgovornih pojedinaca koji ostavljaju smeće pored kante. Vrlo često u svom kvartu 
vidi kako pojedinci uz kantu ostavljaju smeće iako u kanti ima mjesta i to nekomunalni otpad 
jer očekuju da ga Čistoća odveze.  
 Svjestan je problema koji se ponekad pojavljuju i da je dio primjedbi objektivan, ali 
ne bi rekao da se smeće ne odvozi po ugovorenim rokovima. Činjenica je da se u zadnjih 
10-15  godina puno toga promijenilo, od povećanog obuhvata rada Čistoće, podizanja 
standarda, postavljanja kontejnera za odvojeno prikupljanje i sve je to rađeno bez korekcija 
ugovora između Grada i Čistoće gdje su se ugovorni iznosi smanjivali. Iz tih razloga je 
prošle godine predložio povećanje komunalne naknade s ciljem da dio povećanih prihoda 
od komunalne naknade ide Čistoći za daljnju aktivnost u segmentu prikupljanja otpada i 
održavanja javnih, zelenih površina, što nije bilo prihvaćeno, pa su to uspjeli učiniti ove 
godine i vjeruje da će raspodjelom tih sredstava ipak bitno utjecati na ovu djelatnost.  
 Naglasio je kako je usluga povećana za sto posto, ali ona nema veze sa 
prikupljanjem otpada jer se to povećanje odnosilo isključivo na cijenu koju Čistoća plaća 
Ekoplusu za zbrinjavanje otpada na centralnoj zoni za gospodarenje otpadom i taj prihod ni 
na koji način nije utjecao na mogućnost da Čistoća raspolaže sa javnim prihodima.  
 Podsjetio je kako Zakon o komunalnom gospodarstvu definira što je komunalno 
gospodarstvo i tvrtku koja obavlja tu djelatnost. Slaže se s članom Vijeća da ponekad dolazi 
do nelogičnih situacija, ali to je tako u javnom sektoru. Grad također mora ponekad koristiti 
usluge tvrtke o kojoj se radi iako nekad nije u potpunosti zadovoljan, ali na žalost nema 
drugog izbora. 
 
DOBRICA RONČEVIĆ se zahvalio na odgovoru te je zatražio pisani odgovor na pitanje na 
koji se način odnosno kojim mehanizmom može izvršiti objektivna procjena kvalitete 
pruženih usluga odnosno arbitraža između potencijalno subjektivnih, ali potencijalno i 
objektivnih primjedbi građana i komunalnog poduzeća kao pružatelja usluga te na koji način 
građani mogu očekivati objektivnu pomoć?  
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9. FILIPA CAPAN je iznijela kako su Startup inkubatori od osnivanja 2013. godine 
osmišljeni kao poduzetnička infrastruktura i stručna pomoć u realizaciji poslovnih ideja, s 
ciljem stvaranja poticajnog okruženja za samozapošljavanje, što je ujedno i dobra polazna 
točka za ostvarivanje poslovnih ideja.  
 Upitala je koliko je od osnivanja pa do kraja 2018. godine rezultiralo 
samozapošljavanjem, da li su osnovana poduzeća s poslovnim idejama razvijenim unutar 
Startup inkubatora i koliko novih poslovnih subjekata ima sjedište u Gradu Rijeci? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL  je odgovorio kako načelno zna da je dosta 
tvrtki osnovano nakon što je završio taj period u Start-up inkubatoru i da je bilo 
samozapošljavanja, ali točan odgovor ne zna napamet pa će članici Vijeća dostaviti pisani 
odgovor. 
 
10. DAMIR POPOV je iznio kako je 19. ožujka o.g. u Gradskoj vijećnici održan Znanstveni 
skup 300. godina proglašenja Rijeke slobodnom lukom u organizaciji Muzeja Grada Rijeke i 
Udruge Slobodna država Rijeka, pod pokroviteljstvom  Grada Rijeke, Primorsko-goranske 
županije i Centra Maurits Coppieters (CMC). Osobno drži da to nije bio samo znanstveni 
skup, nego i politička promocija Slobodne države Rijeka od strane nekih sudionika. Udruga 
Slobodna država Rijeka članica je navedene fondacije CMC, pokroviteljice znanstvenoga 
skupa, koja, između ostalog, promovira i ideju autonomije sve do samoodređenja pa se tako 
pridružila sličnim udrugama i organizacijama iz Baskije, Galicije, Katalonije, Korzike, 
Kurdistana, Transilvanije i drugih regija, koje navode kako imaju različitih problema u 
matičnim državama, a neke od njih zagovaraju i imaju za cilj odvajanje regija od matičnih 
država. 
 Sve navedeno je već poznato, ali do 19. ožujka nije se znalo da ovo Gradsko vijeće 
predstavljaju članovi Udruge Slobodna država Rijeka, što se saznalo iz članka Novoga lista, 
autora gospodina Damira Cupaća, u kojem se navodi: „To je omogućilo da jedna mala 
sredina postane velikom, koja je godinama gradila slobodno i napredno društvo koje je 
privlačilo najkreativnije umove tadašnje Europe, poručio je u ime riječkog Gradskog vijeća, 
Danko Švorinić na otvorenju Znanstvenog skupa 300 godina proglašenja Rijeke slobodnom 
lukom, koja je organizirala Udruga Slobodna država Rijeka“. 
 U svezi navedenog, zanima ga zašto je u službeni protokol Grada Rijeke i 
organizaciju događanja uključena i fondacija CMC, koja, između ostalog, zagovara i 
promovira ideju odcjepljenja teritorija od matičnih država?  
 Drugo, obzirom na to da je Gradonačelnik sa gdinom Švorinićem koalicijski partner u 
ovom Gradskom vijeću, upitao je da li je gospodinu Švoriniću, predsjedniku Udruge 
Slobodna država Rijeka, odobreno da se predstavlja kao zastupnik Gradskog vijeća Grada 
Rijeke na navedenom znanstvenom skupu, kao što mu je odobreno isticanje zastave na 
pročelju gradske vijećnice, koja nije odobrena, kao novo izmijenjeno rješenje zastave Grada 
Rijeke od Ministarstva uprave, odnosno središnjeg tijela državne uprave nadležnog na 
lokalnu i područnu odnosno regionalnu samoupravu?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL  je iznio kako ne zna otkud gdinu Popovu ideja 
da on nekome dodjeljuje pravo da se predstavlja u ime Gradskog vijeća ili ne. Gradsko 
vijeće ima svog predsjednika, svoj poslovnik o radu i on se u rad Gradskog vijeća ne 
miješa. Da li je gospodin Švorinić bio predstavnik Gradskog vijeća, da li mu je predsjednik 
Vijeća možda to dopustio ili ne, ili je novinar napisao, on ne zna. 
 U demokraciji je moguće da postoje i takve udruge koje zagovaraju upravo ono što 
je gdin Popov rekao. Nije mu poznato da netko od spomenutih  zagovara takav radikalni 
stav i koliko on zna njihove aktivnosti se svode na borbu za identitet i prepoznatljivost na 
temelju nekih povijesnih činjenica. 
 Za Grad su organizatori tog znanstvenog skupa, koji je održan u Gradskoj vijećnici, 
bili Udruga Slobodna država Rijeka i Muzej Grada, a koga su oni pozvali da im se pridruže 
on ne zna i ne vidi problem u tome. 
 
DAMIR POPOV je dodao kako Gradonačelnik možda ne vidi problem u zagovaranju 
određenih udruga vezano za odcjepljenje od matičnih država, ali se takve stvari događaju, 
pa je zamolio gradonačelnika da  mu u tom dijelu dostavi i pisani odgovor. 
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11. DUŠKO MILOVANOVIĆ je u svezi gospodarenja otpadom iznio kako je u medijima 
najavljeno da se na području Mihačeve Drage na reciklažnom dvorištu planira izgradnja 
sortirnice, što proizlazi iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Kako je to stvorilo 
određeno negodovanje građana, s pretpostavkom da ne poznaju sve okolnosti pod kojim 
jedna sortirnica mora funkcionirati, zamolio je Gradonačelnika da mu da detaljni odgovor na 
ovu temu. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da na području Mihačeve Drage 
već postoji reciklažno dvorište i točno je da se na tom području želi izgraditi sortirnica, ali po 
njemu nema  nikakvog straha da bi ta sortirnica uzrokovala bilo kakve probleme okolnim 
građanima. U tu sortirnicu će se dovoditi samo djelomično sortirani otpad, a ne i preostali 
komunalni otpad iz zelenih kanti. Uz zelenu kantu za preostali komunalni otpad postoje još 
tri kante, za papir, staklo, metal, plastiku i tetrapak. Znači u tu sortirnicu bi se dovodio taj 
preostali otpad koji bi se onda razdvajao i nakon toga prodavao na tržištu sekundarnih 
sirovina. To je projekt koji se uklapa u strategiju gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske, a investicija je vrijedna preko 20 milijuna kuna. Čeka se raspisivanje natječaja 
Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva zaštite okoliša, kojim bi se iz europskih sredstava 
osigurala sredstva za takve projekte, kao što je ova sortirnica.  
 Realizacijom tog projekta Čistoća će moći, nakon razvrstavanja ovog otpada, 
direktno prodavati one sirovine za koje postoji interes na tržištu.  
 
12. HRVOJE BURIĆ je  upitao što će biti s dugom za komunalnu naknadu od 20 milijuna 
kuna Gradu Rijeci ukoliko se danas na Trgovačkom sudu u Rijeci donese Odluka o stečaju 
3. maja i Uljanika, na što je on upozoravao još u devetom mjesecu da postoje osnovani 
razlozi da će Brodogradilište doživjeti takvu sudbinu. Zanima ga kako će se nadoknaditi 20 
milijuna kuna koje će gradski proračun izgubiti s osnova komunalne naknade? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako gdin Burić uporno inzistira 
na provođenju radikalnih mjera, kojima bi trebalo naplatiti komunalnu naknadu. Činjenica je 
da je žiro račun 3. maja blokiran više od 140 dana i na njemu nema ništa. Potraživanja 
Grada i svih ostalih dobavljača će ući u stečajnu masu, a onda sve dalje ovisi o stečajnom 
upravitelju i Trgovačkom sudu, koji će sukladno zakonskim propisima, od prodaje preostale 
imovine pokušati namiriti sve dužnike, pa tako i Grad Rijeku. Koliko će se uspjeti naplatiti on 
ne zna, ali on bi se i odrekao tog novca samo da 3. maj opstane. 
 
HRVOJE BURIĆ je dodao kako nije riječ samo o dugu od 20 milijuna kuna komunalne 
naknade nego i iznosa iz rješenja USKOK-a od 16 milijuna kuna iz gradskog proračuna od 
ugovora sa Raiffeisen Consultingom. To znači da je Gradonačelnik za 36 milijuna kuna 
oštetio gradski proračun odnosno te novce bacio u bezdan, što su po njemu sredstva 
dovoljna za dva vrtića za 300 neupisane djece u vrtiće, a Gradonačelnik za to ne želi snositi 
nikakvu odgovornost. 
 
Napomena:  
Nakon osvrta Hrvoja Burića Gradsko vijeće je, na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća 
Andreja Poropata, jednoglasno (28 glasova za) donijelo odluku da će se trajanje aktualnog 
sata produžiti kako bi pitanja mogli postaviti svi prijavljeni članovi Gradskog vijeća. 
 
13. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio kako su mediji već nekoliko puta prenijeli da je 
Gradonačelnik potpisao ugovore sa ustanovama iz zdravstva i socijalne skrbi. Kako je riječ 
o vrlo vrijednim projektima i poprilično velikim sredstvima, zamolio je Gradonačelnika da ih 
malo detaljnije upozna o kojim je projektima riječ.  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se radi o uobičajenoj 
aktivnosti sufinanciranja projekata zdravstvenih ustanova koje djeluju na području Grada, 
koje nude određene programe iznad standarda koji se osigurava Zakonom o zdravstvenoj 
zaštiti. Za te namjene ukupno je raspoređeno nešto više od pet milijuna kuna.  



 8 

 U proteklih pet godina ti iznosi su bili manje-više slični, uz sredstva koja se za tu 
namjenu dodjeljuju udrugama za različite aktivnosti, u iznosu od cca tri milijuna kuna, što 
ukupno iznosi preko 40 milijuna kuna. Poznato mu je da u to spadaju Dom zdravlja za 
Program savjetovališta za djecu, mobilni palijativni timovi, Hospicij, kao jedan zajednički 
projekt nadbiskupije, Grada i Županije za njihovu djelatnost, Nastavni zavod za javno 
zdravstvo za njihovu djelatnost, izdavanje Narodnog zdravstvenog lista, mjerenje 
koncentracije peluda u zraku, što je vrlo važno za alergičare, ugovori sa KBC-om vezano za 
održavanje tečajeva za trudnice odnosno pripreme za porode, rehabilitacija za starije osobe 
koja se izvodi u ambulanti doktora Batinića, domovi umirovljenika za provođenje njihovog 
programa, te Sveučilište za financiranje programa edukacije za starije osobe, kroz program 
cjeloživotnog učenja i dr. 
 
14. TAMARA MARTINČIĆ je iznijela kako su započeli radovi na rekonstrukciji ciglene 
zgrade u Dječju kuću, u sklopu kompleksa Benčić. Ta Dječja kuća je jedan novi koncept 
odnosno prva takva kuća u Hrvatskoj, pa je zamolila Gradonačelnika da im detaljnije 
objasni taj koncept odnosno što će točno biti Dječja kuća i kakve će sadržaje nuditi? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se radi  o jedinstvenom 
projektu kakav do sada nije realiziran u Hrvatskoj, koji je na neki način sastavni dio projekta 
Europske prijestolnice kulture, s time što će on ostati funkcionirati i nakon EPK 2020. 
godine.  
 U Dječjoj kući odnosno u ciglenom objektu različite programe za djecu radit će tri 
gradske ustanove Gradska knjižnica, koja će tamo preseliti Dječji odjel Stribor, Kazalište 
lutaka i Art-kino. 
  Prostor će biti prilagođen za različite aktivnosti. Imat će jednu dvoranu koja će se 
protezati na dva kata u koju će stati preko stotinjak djece. Ideja je da ta djeca ne  budu 
pasivni promatrači, nego da sudjeluju u čitavom nizu različitih radionica od edukacije kako 
nastaje i kako se snima film, što je sve potrebno za snimanje filma, izrade različitih  
videoigara i upoznavanje načina na koji se te video igre stvaraju, korištenje 3D printera u 
proizvodnji različitih elemenata. Znači, radit će se u jednom prostoru koji će bit interaktivan, 
u kojem će djeca puno toga naučiti, ali i sama sudjelovati u čitavom nizu različitih aktivnosti. 
 Na krovu te kuće bit će otvoreni i zatvoreni prostor, namijenjen za djecu, bit će jedan 
mali amfiteatar, na kojem će se izvoditi manje predstave ili edukacije i prostor u kojem će 
djeca boraviti s roditeljima. Program će biti prilagođen za male bebe i djece do 12 godina. 
Cijeli projekt, građevinski dio i opremanje, vrijedan je oko četrdeset i dva milijuna kuna. 
 Radovi su započeli te se očekuje da taj objekt bude gotov do sredine iduće godine. 
 
15. dr.sc. PETRA KARANIKIĆ je iznijela kako je nedavno objavljen promotivni spot Grada 
Rijeke kao Europske prijestolnice kulture, pa je zatražila od Gradonačelnika malo više 
detalja o spotu, njegovom nastajanju i daljnjim planovima. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je spot nastao u kontekstu 
promocije Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture, kako u Hrvatskoj tako i u 
inozemstvu. To je rezultat dogovora i potpore koju projekt ima od Vlade Republike Hrvatske 
sa različitih aspekata. U preliminarnim dogovorima bilo je definirano da će dio novaca ići 
direktno iz proračuna Vlade, odnosno različitih ministarstava, a dio iz proračuna različitih 
institucija koje Vlada osniva, između ostalog i Hrvatske turističke zajednice. 
 Glavni ured Hrvatske turističke zajednice osigurao je novce za proizvodnju tog filma, 
a nosilac posla je bila Turistička zajednica Grada Rijeke koja je raspisala natječaj. Na 
natječaju je odabrano najbolje rješenje po mišljenju onih koji su procjenjivali različite 
scenarije, a kroz to je odabran i poznati hrvatski režiser Dalibor Matanić, koji je dobio brojne 
nagrade za svoje filmove, a snimljen je u Rijeci. Nekome se film sviđa, a nekome ne, ali 
drago mu je da film nikoga ne ostavlja ravnodušnim. O filmu se govori i piše, a otkako je  
stavljen na You tube kanal tvrtke Rijeka 2020, u nekoliko dana bilo je 70 tisuća pregleda, 
što je fantastičan rezultat. Nada se da će se to tako i nastaviti jer je ideja režisera, da se  u 
nekim segmentima kroz provokativne scene postigne da se o filmu govori, piše i priča, bez 
obzira na to kako se priča, uvijek se to veže uz Rijeku i Europsku prijestolnicu kulture. 
 Gotovo da nema portala koji se nije na to osvrnuo ili otvorio anketne mogućnosti da 
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čitatelji procjenjuju spot čime se ostvarilo ono što je bila intencija, a to je da se kroz priču o 
filmu, bez obzira kakva ona bila, spominje Rijeka i Europska prijestolnica kulture. Na kraju 
se zahvalio Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice na pomoći, koju od njih i dalje 
očekuje. 
 
dr.sc. PETRA KARANIKIĆ se zahvalila na odgovoru i u potpunosti se slaže s 
Gradonačelnikom da spot svakako izaziva reakcije, pa kako god to neko bude doživio.  
 
16. SANDRO VIZLER je ponovio kako na omiljenom riječkom šetalištu Molo longo još 
uvijek nema adekvatnog sanitarnog čvora kojeg bi građani u šetnji mogli koristiti. Poznato je 
da je Molo longo u nadležnosti Lučke uprave pa ga zanima kako napreduju dogovori i u 
kojoj fazi je projekt uređenja sanitarnog čvora.  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je ponovio kako je Molo longo prostor kojim 
upravlja Lučka uprava. Pred više od tri godine bio je raspisan natječaj za davanje u 
koncesiju prostora kojeg je koristila Dezinsekcija, kućica u sredini Lukobrana, na koji se 
javila gradska tvrtka Rijeka sport, kao jedini ponuditelj. Nakon godinu dana čekanja, ni 
danas mu nije poznat razlog zašto je taj natječaj bio poništen. Ideja grada je bila da se u toj 
kućici uredi jedan prostor za jedriličare, uz jedan manji ugostiteljski objekt koji bi radio 
sezonski, a u kojem bi bili i sanitarni čvorovi, na što jedan veći dio građana vrlo često i 
opravdano prigovara.  
 Prema informacijama koje ima, Lučka uprava ponovo priprema natječaj za 
raspisivanje koncesije za taj prostor. Nije siguran da će Grad, nakon ovog investicijskog 
ciklusa u koji su krenuli, više imati interesa  i novaca da se bavi još i time. U svakom slučaju 
Lučka uprava će raspisati natječaj za koncesiju za taj prostor i koliko mu je poznato bit će 
namijenjen jedriličarstvu. 
 

 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. 

 
Za riječ se potom javio Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel koji je podsjetio da su 

u proceduru za ovu sjednicu Gradskog vijeća upućeni akti za koje se očekivalo da će do 
dana održavanja sjednice biti ishođena potrebna prethodna suglasnost Ministarstva 
unutarnjih poslova te je u nastavku izjavio da ta suglasnost, na žalost, još uvijek nije stigla, 
tako da slijedom navedenog kao predlagatelj povlači materijale za točke 1. do 3. 
predloženog dnevnog reda te Prijedlog odluke o stavljanju van snage Općih uvjeta o načinu 
naplate parkiranja na javnom parkiralištu kao materijal prema prijedlogu za dopunu dnevnog 
reda. 

Nakon izlaganja Gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je 
obavijestio: 

- da je u prijedlogu dnevnog reda u nazivu točke 5. predloženog dnevnog reda došlo 
do greške u prijepisu naziva točke tako da naziv te točke ispravno glasi. „Prijedlog izmjena i 
dopuna Općeg programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području grada 
Rijeke“, kako je navedeno i u materijalu dostavljenom za tu točku dnevnog reda; 

- da su članovima Vijeća naknadno, sukladno odredbi članka 125. stavka 1. 
Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni prijedlozi za dopunu dnevnog reda sjednice 
točkama „Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja 
kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih 
pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama“, „Prijedlog odluke o 
stavljanju van snage Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu“ i 
„Prijedlog odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada 
Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i 
uređaja“ te da su uz prijedloge za dopunu dnevnog reda dostavljeni i materijali za 
predložene točke dnevnog reda; 
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- da, kao što je već ranije izvijestio Gradonačelnik, nije dostavljena suglasnost 
Ministarstva unutarnjih poslova na Prijedlog odluke o uređenju prometa na području grada 
Rijeke, koja je neophodna za donošenje ove Odluke te da je, s obzirom na navedeno, 
Gradonačelnik kao predlagatelj povukao tu točku i ostale točke koje su s njom u vezi i to: 
„Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada 
Rijeke“, „Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na 
površinama javne namjene na području grada Rijeke“ i „Prijedlog odluke o stavljanju van 
snage Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu“. Slijedom 
navedenog, prve tri točke izostavljaju se iz dnevnog reda današnje sjednice, a o „Prijedlogu 
odluke o stavljanju van snage Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom 
parkiralištu“ neće se glasovati kao o prijedlogu za dopunu dnevnog reda. 

 
Predsjednik Vijeća zatim je stavio na glasovanje prijedloge za dopunu 

dnevnog reda sjednice kako slijedi: 
 
1. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: „Prijedlog odluke o 

korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu 
privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja“, koju 
bi Vijeće razmatralo kao 2. točku dnevnog reda. 

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

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

izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu 
kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu 
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama“, koju bi Vijeće razmatralo kao 3. 
točku dnevnog reda. 

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

 
Zatim je predsjednik Gradskog vijeća objavio da je Gradsko vijeće usvojilo 

sljedeći  
D N E V N I   R E D 

 
1. Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata 
2. Prijedlog odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu 

Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te 
druge opreme i uređaja 

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja 
kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu 
držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 

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

5. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja 
Pavlovac 
 
 

TOČKA 1. 
Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
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U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Tihomir Čordašev ispred Kluba Akcije mladih 
i Živog zida, Morana Jokić, Duško Milovanović, Tihomir Čordašev, Ivona Milinović, Vojko 
Braut, Josip Ostrogović i Dobrica Rončević, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno 
Tihomir Čordašev ispred Kluba Akcije mladih i Živog zida. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (25 za, 3 suzdržana) 

donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata. 
 
 

TOČKA 2. 
Prijedlog odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada 

Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta 
te druge opreme i uređaja 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za 

komunalni sustav Irena Miličević. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (26 za) donijelo Odluku o 

korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu 
privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja. 

 
 

TOČKA 3. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih 

pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 
 

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

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za 

komunalni sustav Irena Miličević. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Kukuljan i Dobrica Rončević te 

pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Irena Miličević. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (25 za, 2 protiv) 

donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih 
pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. 

 
 

TOČKA 4. 
Prijedlog izmjena i dopuna Općeg programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva 

na području grada Rijeke 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (27 za) donijelo Izmjene i 

dopune Općeg programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području grada 
Rijeke. 
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TOČKA 5. 

Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela 
stambenog područja Pavlovac 

 
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 (27 za, 1 suzdržan) 
donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja 
Pavlovac.  

 
 
 
Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Hrvoje Burić i 

mr.sc. Zvonimir Peranić. 
 
 
 
 
Sjednica je zaključena u 12,30 sati. 

 
 
 
 

       Tajnica       Predsjednik 
Gradskog vijeća     Gradskog vijeća 

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


