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

28. veljače 2019. godine  
 
Sjednicu je u 11,15 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat.  
 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da su sjednici nazočna 33 člana Gradskog 

vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Naknadno je pristupio jedan 
član Gradskog vijeća tako da su sjednici bila nazočna ukupno 34 člana Gradskog vijeća. 

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

Bulog, Filipa Capan, Ljiljana Cvjetović, Tihomir Čordašev, Morana Jokić, Tea Juraga, 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 opravdao član Gradskog vijeća Veljko Balaban. 
 
Sjednici nije prisustvovao član Gradskog vijeća Hrvoje Burić zbog stegovne 

mjere izrečene na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj 18. prosinca 2018. godine. 
 
Prije prelaska na rad, predsjednik Gradskog vijeća pozvao je članove Gradskog 

vijeća da minutom šutnje odaju počast preminuloj članici Gradskog vijeća Mirjani JUKIĆ. 
 
Na zapisnik 14. sjednice Gradskog vijeća održane 18. prosinca 2018. godine nije 

bilo primjedbi. 
 

• UVODNE OBAVIJESTI 
 

Sukladno odredbi članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća predsjednik Gradskog 
vijeća Andrej Poropat je obavijestio da je članici Gradskog vijeća Grada Rijeke Mirjani 
JUKIĆ smrću prestao mandat u Gradskom vijeću Grada Rijeke dana 11. veljače 2019. 
godine. Mirjana JUKIĆ izabrana je u Gradsko vijeće s kandidacijske liste političkih stranaka 
Akcija mladih-AM, ŽIVI ZID, SNAGA-stranka narodnog i građanskog aktivizma-SNAGA, 
ALTERNATIVA. 

Odredbom članka 80. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12 i 
121/16) propisano da članu predstavničkog tijela mandat prestaje smrću.  

Člankom 81. istoga zakona 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. 

Od političkih stranaka Akcija mladih-AM, ŽIVI ZID, SNAGA-stranka narodnog i 
građanskog aktivizma-SNAGA, ALTERNATIVA zatraženo je da odrede osobu zamjenika 
članice Gradskog vijeća kojoj je mandat prestao i da o tome pisanim putem u skladu sa 
Zakonom obavijeste Ured Grada. 

Predsjednik Gradskog vijeća zaključno je obavijestio da do održavanja današnje 
sjednice nije dostavljena obavijest u smislu navedenog te da s obzirom na navedeno nisu 
ispunjeni uvjeti za početak obnašanja dužnosti zamjenika članice Gradskog vijeća. 

Gradsko vijeće je primilo na znanje obavijest. 
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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. VEDRAN SABLJAK je, vezano uz trenutačno stanje u Brodogradilištu 3. maj, iznio kako 
je svima poznato da je prekjučer sutkinja Trgovačkog suda u Rijeci prolongirala otvaranje 
stečajnog postupka te je dala rok do 12.3. da se nešto pokuša učiniti u svezi isplate plaće 
radnicima Brodogradilišta 3.maj i dogovora sa dobavljačima.  

Zanima ga da li je Gradonačelnik konkretnije upoznat s tim aktivnostima i postoji li 
mogućnost da te  aktivnosti dovedu do toga da se do 12.3. ne pokrene stečajni postupak 
Brodogradilišta, što je svima u interesu, jer za 3.maj, koji nema svoju imovinu, sa sporim 
obrtajem kapitala, taj isti stečaj će najvjerojatnije značiti i likvidaciju.  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako se nada da će se stečaj 3. maja 
ipak izbjeći. On je u redovitim kontaktima sa privremenim stečajnim upraviteljem, sa 
sutkinjom Trgovačkog suda i sa predstavnicima sindikata odnosno kriznog stožera i sa 
upravom 3. maja, iako od njihovih obećanja do sada baš i nije bilo neke velike koristi. Misli 
da je sutkinja u suštini bila vrlo jasna jer da bi se izbjegao stečaj potrebno je do 12.3. 
odblokirati račun i u tom kontekstu je Uprava bila zadužena da kontaktira sa svim 
dobavljačima odnosno sa svima onima koji su ovršili račun 3. maja kako bi se skinula 
blokada sa računa. Drugi uvjet je bio da se osigura oko 12 miliona kuna za isplatu plaća 
radnicima 3. maja. Hoće li se to dogoditi u ovom trenutku teško je predvidjeti. Radi zaštite 
svojih potraživanja Grad se također pridružio onima koji su blokirali račun i to je učinjeno 
zadnji čas, nakon što je račun 3. maja već bio blokiran duže od 120 dana i nakon što su to 
učinili još neki vjerovnici. Nakon naznake da postoji mogućnost da se sa vjerovnicima 
dogovori skidanje blokade, Grad Rijeka je blokadu skinuo. Dakle, više ne postoji blokada 
Grada Rijeke, odnosno blokada za dugovanja prema Gradu Rijeci, a to su učinili i još neki 
vjerovnici. Ono što ga pomalo čudi i brine je činjenica da to nije učinila i država. Dug prema 
državi iznosi preko 30 milijuna kuna sa osnova poreza i doprinosa, što nije baš ohrabrujuća 
vijest. Teško je predvidjeti što će se dalje događati, ali ukoliko se ne uspije skinuti blokada i 
ne osiguraju novci za isplatu plaća do 12. 3., vjerojatno će biti proglašen stečaj. Nada se da 
će se to izbjeći, a ukoliko do stečaja dođe, da to neće biti stečaj s likvidacijom, nego stečaj s 
preustrojem. 

 
2. DUŠKO MILOVANOVIĆ je iznio kako su na zadnjoj sjednici Odbora za promet od 
pročelnice Odjela za komunalni sustav dobili informaciju da je problematika oko rješavanja 
financijske konstrukcije za sanaciju i uređenje Krešimirove ulice pri kraju. Javni natječaj je 
završen u prvom mjesecu, ali je problematika vezana za zatvaranje financijske konstrukcije 
još otvorena. Kako se radi o značajnom i zajedničkom projektu Grada Rijeke, Hrvatskih 
cesta i KD Vodovod i kanalizacija, ne samo u smislu prometne infrastrukture, nego i 
odvodnje, kanalizacije i vodoopskrbe, zanima ga kada se planira početak radova, koji su 
rokovi i kakva će biti preregulacija prometa u gradu, budući da se radi o zatvaranju 
zapadnog ulaza u grad. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako će radovi u Krešimirovoj 
ulici biti prvi radovi koji su sufinancirani iz velikog europskog projekta, u vrijednosti od 1,7 
milijardi kuna, koji je ugovoren zajedno sa KD Vodovod i kanalizacija. Obzirom da će kroz 
Krešimirovu i Adamićevu ulicu biti  postavljen novi kolektor, sa Hrvatskim cestama je 
dogovoreno da se paralelno s postavljanjem kolektora, u cijelom profilu napravi novi asfalt, 
novi rubnici te nova horizontalna signalizacija. Natječaj za Krešimirovu ulicu je završen i 
izvođač je odabran. Ukoliko ne bude žalbi radovi bi mogli započeti za dvadesetak dana.  

Obzirom da se radi o opsežnim radovima doći će do preregulacije prometa u toj ulici. 
Nije predviđeno da Krešimirova bude zatvorena, pa će se vjerojatno promet odvijati u dvije 
trake, što će opteretiti promet u toj ulici. Radovi će trajati oko godinu dana. Uz navedene 
radove planirani su i radovi u Adamićevoj ulici, koji su odgođeni za 2021. godinu, kako se 
istovremeno ne bi u centru grada odvijali radovi u tijeku godine u kojoj će Rijeka bit 
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Europska prijestolnica kulture. Radovi u istočnom dijelu Krešimirove ulice trebali bi biti 
gotovi do 2020. godine, a ukupni troškovi iznose oko 35 miliona kuna, od čega će 
18 miliona financirati KD Vodovod i kanalizacija kroz europski projekt, oko 16 miliona kuna 
Hrvatske ceste, a ostatak Grad Rijeka iz Proračuna.  

 
3. JOSIP KUKULJAN je iznio kako su iz mjesnih odbora saznali da se radovi na kvarovima 
javne rasvjete ne izvode, osim ukoliko nisu nužni, pod izgovorom da nema ugovora. Zanima 
ga da li je potpisan ugovor između Grada Rijeke i TD Energo d.o.o  za održavanje u 
2019. godini i ako nije, kada će biti? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je s obzirom na izmjene 
Zakona o komunalnom gospodarstvu potrebno provesti postupak javne nabave, bez obzira 
što Grad ima odluku da poslove održavanja i proširenja javne rasvjete obavlja tvrtka u 
većinskom vlasništvu Grada Rijeke odnosno TD Energo d.o.o. U tijeku je postupak javne 
nabave te će po njegovom dovršetku biti sklopljen ugovor. Osobno se nada da će to biti 
brzo. 

 
4. VEDRAN VIVODA je iznio kako Grad ustupa nekretnine Republici Hrvatskoj, što je jedna 
od točaka dnevnog reda današnje sjednice, kako je sramota da Grad 16 godina nije 
izvršavao svoje obaveze i tako došao do duga od 72 milijuna i 800 tisuća kuna te kako je 
sramota ovaj sporazum koji je očito prihvaćen od Grada. Nada se da ni kolege iz njegove 
stranke i koalicije neće glasati za taj sporazum, jer dobiti samo 49 milijuna i 100 tisuća kuna 
za te nekretnine je sramotno.  

Primjera radi naveo je nekretninu na Trgu bana Jelačića, čija je vrijednost 
procijenjena na 1.100 eura, a na Njuškalu se slična nekretnina može naći i po cijeni od 
3.000 eura, što znači da je već sama procjena nekretnine sramotna, a to što Grad nije 
izvršavao svoje obveze je još sramotnije. Razumije da je Grad u financijskim problemima i 
praktički pred bankrotom, pa se prema svojoj imovini trenutno ponaša kao narkoman koji 
nema za sljedeći fiks pa se rješava svojeg vlasništva.  

Upitao je zašto se nije moglo ići u neki drugi aranžman s državom, kao npr. oprost 
najma ili slično, koji bi država trebala plaćati obzirom da su nekretnine u vlasništvu Grada 
Rijeke i da li Grad Rijeka, za te nekretnine u svom vlasništvu ima određenu financijsku dobit 
s osnova najma predmetnih nekretnina, te zatražio pisani odgovor na pitanje. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako on zna da bi gdin Vivoda volio da 
on ni ne dolazi na sjednice Gradskog vijeća, tako da može iznositi svoje gluposti, bez 
njegovih komentara. Mora priznati da su svi jako osjetljivi ako kaže nešto uvredljivo, a 
njemu se može reći svašta, pa između ostaloga i to da je narkoman kojem treba fiks.  

U nastavku je naveo kako postoji procedura po kojoj se nekretnine mogu prodavati 
ukoliko su u javnom vlasništvu, a treba postojati i suglasnost druge strane. U ovom slučaju 
s druge strane se nalazi država. I Grad i država su angažirali sudske vještake koji su 
kvalificirani da određuju vrijednost nekretnina. Nažalost, Porezna uprava ne priznaje analizu 
nekretnina s Njuškala, već isključivo sa potpisom ovlaštenog sudskog vještaka za procjenu 
nekretnina. To je postupak koji je odrađen u zadnjih nekoliko mjeseci u suradnji sa 
Ministarstvom državne imovine i Ministarstvom financija. Ovo nije prvi, a vjerojatno ni zadnji 
put, da Grad iz određenih razloga prepušta svoje nekretnine državi. Ovdje se radi o 
nekretninama u kojima rade državna tijela, gdje je najamnina relativno niska. Jedna od 
takvih zgrada je zgrada u kojoj radi Državni arhiv, za koji bi po novim izmjenama Zakona 
trebalo osigurati prostor za rad bez naknade, a Gradu bi ostala obaveza održavanja. Iz tih 
razloga Grad je odabrao nekretnine u kojima rade tijela državne uprave, utvrdio je vrijednost 
nekretnina prema zakonu te smatra da je takav postupak u redu. 

Podsjetio je kako je Grad isto tako državi prepustio dio nekretnina u kojima radi 
Ministarstvo obrane odnosno Ured za obranu Rijeka, kada je preuzimao vojarnu na Trsatu 
jer je to bio jedan od uvjeta da se prostor vojarne dobije, nakon čega se na tom prostoru 
izgradio novi Sveučilišni kampus. 

 
5. TIHOMIR ČORDAŠEV je iznio kako se iz Proračuna Grada vidi da je projekt novog 
autobusnog kolodvora praktički propao. U međuvremenu je podignuta optužnica protiv 
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gospodina Benca pa je i projekt njegovog spašavanja propao. Može se reći da je s 
galopirajućim dugom Proračuna od skoro 300 milijuna kuna i proračun propao. Natječaji za 
T-objekt u Benčiću i za Brod Galeb su također propali, a u zadnje vrijeme se vidi da je 
propao i Autotrolej, pa je upitao Gradonačelnika kada će podnijeti ostavku kako bi u ovom 
gradu nešto možda i opstalo? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako zna da u Vijeću sjede svi 
njegovi protukandidati sa prošlih izbora i da su nestrpljivi. On to razumije, ali nema namjeru 
komentirati neutemeljenu diskusiju. Što se tiče njegove ostavke, poručio je da će morati 
pričekati peti mjesec 2021.godine. 

 
TIHOMIR ČORDAŠEV je dodao kako Gradonačelnik u petom mjesecu neće podnijeti 
ostavku, već će mu tada prestati mandat. 

 
6. JOSIP OSTROGOVIĆ je komentirao Gradonačelnikov odgovor članu Vijeća Tihomiru 
Čordaševu te je iznio kako su njegovi protukandidati govorili istinu, a on je cijelo vrijeme 
obmanjivao građane Grada Rijeke i naslikavao se s autobusima na Korzu, koji tada nisu 
gorili, a sada gore, pa ne zna da li je to bio njegov program.  

Nadalje je iznio kako je u posjedu naloga za plaćanje prioritetnih obaveza u 2019. 
godini, upućenog početkom siječnja mjeseca Odjelu gradske uprave za financije, a 
potpisanog osobno od strane Gradonačelnika. Zanima ga da li je riječ o originalu ili ne, jer 
mu se čini malo neozbiljnim da bi on, kao Gradonačelnik koji se drži zakona, takav jedan 
nalog uputio u proceduru. 

Zanima ga da Gradonačelnik odgovori na pitanje o kakvom je nalogu riječ, zašto je 
izdan u mjesecu siječnju, da li je to inače uobičajena praksa i kako je moguće da se u tom 
nalogu EPK nalazi ispred socijale, ispred države, ispred sporta, ispred kulture van programa 
EPK te da dobavljači koji rade za Grad Rijeku nisu na listi prioriteta? Zaključno je upitao da 
li je po mišljenju Gradonačelnika to uopće normalno i da li je riječ o originalu ili falsifikatu? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako bi taj dokument on osobno 
uručio gdinu Ostrogoviću da ga je to pitao, budući da ga je on potpisao i da je u skladu sa 
zakonom. 

Ne zna kako je gdin Ostrogović zaključio da je EPK ispred socijale ili nečeg drugoga 
jer sve one djelatnosti koje su navedene na tom dokumentu imaju status prioriteta u 
kontekstu plaćanja. Uobičajeno je da se to radi u prvom mjesecu, kada je priliv sredstava 
nešto manji nego što je u ostalim mjesecima, kada treba podmiriti još neke eventualne 
obveze koje su ostale iz prethodnih godina. Dakle, ništa nije neuobičajeno i nezakonito, pa 
ne vidi u tome nikakav problem. Vezano za njegov komentar kako je Gradonačelnik 
prevario građane Rijeke, istaknuo je kako ne bi trebao podcjenjivati građane jer njihov 
neuspjeh u Rijeci svih ovih godina rezultat je upravo činjenica da podcjenjuju građane 
Rijeke i dok god to čine bit će im ovako kako im je danas. 

 
JOSIP OSTROGOVIĆ je dodao kako Gradonačelnik i dalje obmanjuje riječku javnost, te 
dodao kako i HDZ i SDP imaju po 7 vijećnika u Vijeću, znači isti broj kao HDZ, što znači da 
su ili oni neuspješni kako kaže Gradonačelnik ili su SDP-ovi članovi katastrofa budući su sa 
debele natpolovične većine došli na razinu HDZ-a, pa ne zna tko onda obmanjuje javnost?
 Što se tiče naloga za plaćanje prioritetnih obveza naveo je kako Gradonačelnik i tu 
obmanjuje javnost jer je rekao da je to nešto što se i inače uobičajeno daje u mjesecu 
siječnju. On odgovorno tvrdi da je to laž, obzirom da su nekada takvi dopisi dolazili tek 
sredinom prosinca, pa su onda su počeli dolaziti u studenom, pa u listopadu, pa u rujnu, pa 
u srpnju, pa u travnju i eto ove godine u siječnju, a Gradonačelnik kaže da svake godine 
dolaze u siječnju. Na taj se način se krši čitav niz zakona i propisa jer se obaveze ne 
plaćaju redoslijedom dospijeća, već po prioritetima koje odredi Gradonačelnik, čime se 
pojedini dobavljači i ostali korisnici proračuna dovode u nepovoljan, često nezavidan položaj 
u odnosu na druge. To znači da će dobavljači koji isporučuju nešto gradu Rijeci, a da to nije 
vezano za EPK, čekati godinu, dvije ili tri, a možda im se neće niti platiti, ali ako se radi za 
EPK, odmah će im se platiti, jer Gradonačelnik smatra da je to hitno. Znači da se proračun 



 5 

ne izvršava sukladno zakonu, već po prioritetima Gradonačelnika. Zatražio je pisani 
odgovor na postavljena pitanja.  
 
7. IVONA MILINOVIĆ je iznijela kako je Odbor za nacionalne manjine na 12. sjednici 
održanoj 23. listopada 2018. godine raspravljao o inicijativi za postavljanje ploča s 
natpisima ulica i trgova na talijanskom jeziku te donio zaključak da će ona kao predsjednica, 
u ime Odbora od Gradonačelnika službeno zatražiti više informacija, pa je Gradonačelniku 
upućen upit koja će financijska sredstva biti potrebna za realizaciju cjelokupnog projekta, 
popis ulica i trgova na kojima bi se postavile ploče sa nekadašnjim talijanskim nazivima, u 
kojem roku se planira provedba projekta te da li će te ploče biti trajno postavljene ili će 
njihov rok trajanja biti samo koliko i projekt EPK? Dodala je kako mu je taj zaključak Odbora 
upućen još 29. listopada prošle godine, ali Odbor do danas nije dobio odgovor. Iz medija se 
moglo saznati da će se s postavljanjem ploča započeti već u ožujku ove godine. 

Budući da je Gradonačelnik izignorirao upit Odbora, zatražila je informaciju o 
financijskoj konstrukciji tog projekta i upitala da li će na ulazu u grad Rijeku talijanski naziv 
Fiume pisati trajno ili samo za vrijeme projekta EPK? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL se ispričao što nije Odboru odgovorio na 
dostavljeni mu zaključak, pa će se pobrinuti da se što prije Odboru dostavi odgovor na taj 
dopis. 

Odgovorio je kako će početkom mjeseca ožujka započeti postavljanje ploča, na 
nekih 12 do 15 lokacija u Centru grada i u Starom gradu. Na njima će biti navedeni svi 
povijesni nazivi ulica, a ne samo talijanski već kako su te ulice mijenjale nazive od nekada 
pa do danas.  

U ovom trenutku ne može reći točan iznos troškova postavljanja ploča, ali cijena 
jedne ploče je cca nekoliko tisuća kuna. Namjera je da te ploče ostanu trajno, a ne samo 
kroz 2020., budući da će te ploče pokazivati slojevitost riječke povijesti. Na ulazima u grad, 
na službenom nazivu grada Rijeke neće biti dodano talijansko ime Fiume, jer bi to 
podrazumijevalo Izmjenu Zakona o nazivima mjesta.  

Dodao je kako će se iskoristiti promotivne ploče za EPK koje će biti postavljene na 
prilazima Rijeke, na kojima će se uz naziv Rijeka nalaziti i naziv Fiume. Te ploče će biti 
privremeno postavljene za vrijeme trajanja projekta EPK. 

 
8. MATE TOMLJANOVIĆ je u svezi Psihijatrijske bolnice Lopača iznio kako svi znaju što se 
dogodilo tom objektu, a iz medija je saznao kako još uvijek nije sve napravljeno i nije 
dovedeno u red. Međutim, još uvijek nije donesena odluka da se sredstva decentraliziraju i 
da to bude dio i županijskog troška, HZZO-ova, ministarstva, vlade i svih ostalih koji koriste 
tu ustanovu, pa je zamolio Gradonačelnika da ih malo više upozna sa trenutnom situacijom 
u toj Bolnici.  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je činjenica da je Grad 
Rijeka postao osnivač Psihijatrijske bolnice Lopača u trenutku kada nitko nije htio tu 
socijalno-zdravstvenu ustanovu, koju je oko 90-te godine Ministar Hebrang htio zatvoriti, 
otpustiti zaposlenike i korisnike. Grad je tada preuzeo ulogu osnivača, iako formalno po 
zakonu nije mogao biti osnivač.  

U proteklih desetak godina Grad je za njezino investicijsko održavanje i nadogradnju 
uložio preko 95 milijuna kuna, a godišnje se za njezino funkcioniranje daje od 7 do 8 
milijuna kuna, jedan manji dio kroz socijalni program za troškove smještaja korisnika 
socijalnih programa, a preostali veći dio za pokrivanje materijalnih troškova i normalno 
funkcioniranje ustanove. 

Smatra da je Grad zakinut jer decentralizirana sredstva, koja osigurava država 
jedinicama regionalne samouprave, nisu namijenjena samo za sredstva njihovih ustanova 
već i ostalih zdravstvenih ustanova. Međutim, novi zakon o zdravstvenoj zaštiti, definira da 
gradovi mogu biti osnivači specijalnih bolnica u koje spada i Psihijatrijska bolnica Lopača i 
da time ostvaruju pravo na decentralizirana sredstva. Njegov zahtjev je bio da se Gradu 
osiguraju decentralizirana sredstva za rad Lopače, putem Županije ili putem Ministarstva 
financija, njemu je svejedno. 
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Međutim, činjenica je da je Zakon usvojen već prije dva mjeseca, a Grad još uvijek 
ne dobiva ta decentralizirana sredstva za Psihijatrijsku bolnicu Lopača, kao ni pomoć za 
uređenje Bolnice nakon požara. Radovi su procijenjeni na preko 3,5 milijuna kuna, od čega 
osiguranje priznaje oko 2 milijuna kuna, a više od milijun kuna će se očito opet isplatiti iz 
gradskog proračuna. 

 
9. PREDRAG MILETIĆ je upitao Gradonačelnika da li se uskoro može očekivati da će se 
Trg Riječke rezolucije, koji se koristi kao parkiralište, očistiti od automobila i da li je točna 
informacija da Kanal Ri uskoro seli iz Palače Municipija i ukoliko je to točno, što se 
namjerava učiniti s tim prostorom? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je podsjetio kako je već više puta govorio o 
problemu Trga Riječke rezolucije i Trga 128. brigade te o namjeri da se ti trgovi i dio ili cijela 
ulica Dolac učine pješačkom zonom. 

Međutim, prilikom izrade projektne dokumentacije, konzervatori su zahtijevali 
poprilično opsežne istraživačke radove pogotovo na Trgu Riječke rezolucije za koje je bilo 
nemoguće procijeniti koliko će trajati. Od tog projekta se nije odustalo, ali iz navedenih 
tehničkih razloga odlučeno je da se taj projekt odgodi nakon 2021. godine. 

Što se tiče Kanala Ri, poznato mu je da je bilo nekakvih razmišljanja o preseljenju 
na neku drugu lokaciju, ali nema o tome informaciju. 

 
PREDRAG MILETIĆ je dodao kako mu Gradonačelnik nije odgovorio na pitanje da li se 
uskoro može očekivati Trg riječke rezolucije bez automobila? Po njemu je parkiranje na 
Trgu odnosno ispred palače Municipija duboko omalovažavanje simbola riječke komune i 
apsolutno je neprimjereno za grad koji ima titulu EPK, pa je predložio da se u narednih 
godinu dana nešto učini da se otkloni ta sramota. 

 
10. dr.sc. IVAN MENCER je upitao Gradonačelnika kako on kao antifašist i dugogodišnji 
Gradonačelnik Grada Rijeke promišlja o prisutnosti fašista D’annunzia u programu EPK 
2020? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se jedan od programskih 
pravaca projekta EPK zove Doba moći i kroz njega se želi prikazati čitav niz događanja koja 
su se u Rijeci dešavala u bližoj prošlosti. Ako se govori o režimima i vladarima koji su 
obilježili neko određeno vremensko razdoblje, ne može se ignorirati činjenica da je netko 
postojao. Znači, ne radi se o programu koji bi trebao nekoga veličati u onome što je on bio, 
ali se ne može negirati da je D’annunzio postojao, da je osnovao jednu neprirodnu 
tvorevinu, što je rezultiralo brojnim žrtvama i brojnim materijalnim štetama i u tom kontekstu 
će taj period bit prikazan kroz programski pravac Doba moći. 

 
dr.sc. IVAN MENCER smatra da je prisustvo imena koje je obilježilo početak fašističke 
ideologije i simbolizma apsolutno neprihvatljivo za Grad Rijeku, kao izraziti antifašistički 
milje. Prihvaća da je to povijesna činjenica. On bi to nazvao Doba nemoći, a ne Doba moći, 
jer se tim naslovom govori pozitivno o nečemu što je krajnje povijesno, ne samo za Rijeku, 
nego i za Hrvatsku i svijet, apsolutno neprihvatljivo. Budući se suprotstavlja prisustvu imena 
Gabriela D’Annunzia zamolio je da se to ime jednostavno izuzme odnosno ne spominje jer 
on ovdje nije došao kao poeta nego kao fašist i sve što se desilo u Rijeci tada bila je 
arogancija, prepotencija i nemoć ovog kraja, a ne moć. 

 
11. PETRA MANDIĆ je iznijela kako u kontekstu EPK-e 2020 i djelovanja mjesne 
samouprave u gradu Rijeci, mjesni odbori svake godine održavaju određene eko-akcije čiji 
modaliteti i uvjeti se po njezinim saznanjima određuju u Gradu, a sami mjesni odbori ih 
mogu prihvatiti ili ne prihvatiti. 

Zanima je zašto se te eko-akcije izvršavaju na taj način, te nadalje i na način da je 
po akciji namijenjeno 6000 - 7000 kn, što je izuzetno malo, a uvjetovano je da upravo 
Čistoća izvrši odvoz zelenog otpada. KD Čistoća prilikom odvoza zelenog otpada 
kamionom sa grajferom naplaćuje 2.800 kn, dok privatnici za taj isti posao uzimaju najviše 
600 kn plus PDV, što je četiri-pet puta viša cijena. 
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Po njezinoj ocjeni bi se moglo odraditi puno više eko-akcija da se pristupi 
normalnom slobodnom ugovaranju i da to eventualno umjesto gradske uprave odrađuju 
mjesni odbori. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako nije najbolje razumio suštinu 
njezinog pitanja pa će ga detaljno analizirati i dostaviti joj pisani odgovor. 
 
12. FILIPA CAPAN je iznijela kako je prema najavama o izgradnji POS-ovih stanova na 
Martinkovcu, druga faza, na tzv. „kamionskom terminalu”, u planu izgradnja tri stambena 
objekta. Na tom terenu je i zgrada TD Rijeka promet u čijem prostoru se u najmu nalaze i 
prostorije Mjesnog odbora Srdoči. Prema njenim saznanjima ta zgrada je u planu za rušenje 
pa je zanima gdje su predviđene nove prostorije za Mjesni odbor Srdoči? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se u jednoj od novoizgrađenih 
zgrada, u prizemlju planira prostor za Mjesni odbor. Međutim, zbog nekih zakonskih 
problema u svezi korištenja zgrada koje su građene po modelu POS-a, ukoliko to ne bude 
moguće, naći će se neki drugi odgovarajući prostor. 

 
FILIPA CAPAN je dodala kako su dobili i pisani odgovor na to pitanje u kojem je 
odgovoreno kako u tim novim zgradama nema mjesta za Mjesni odbor Srdoči. Ujedno je 
napomenula da nisu pobornici toga da u gradskom prostoru, u kojem je smještana Udruga 
umirovljenika, bude i jedan ured za Mjesni odbor Srdoči, jer je to veliki mjesni odbor koji 
zahtijeva malo veći prostor. 

 
13. DAMIR POPOV je iznio kako je već u više navrata postavljao pitanja u svezi s 
talijanskim nazivima ploča. Naglasio je kako nazivi ulica i trgova u gradu Rijeci predstavljaju 
građanima važnu simboliku pripadnosti, kako narodu, tako jeziku i kulturi  te imaju veliku 
sentimentalnu vrijednost. Nametanje talijanskih naziva zadire u tu simboliku i vrijednosti za 
koje se hrvatski narod borio zadnjih 150 godina. Naglasio je kako nema nikakvih 
predrasuda prema talijanskoj ili nekoj drugoj nacionalnoj manjini, te da poštuje njihove 
jezične, kulturne, povijesne i druge vrijednosti, ali ne želi da se oni na jedan perfidan način 
nameću autohtonom hrvatskom narodu i posjetiteljima grada. Smatra da se smišljeno, pod 
krinkom kulturnog projekta EPK 2020, pod programskim pravcem Doba moći, na javne 
objekte i površine u središtu grada, neposredno uz službene ploče sa nazivima ulica i 
trgova, postavljaju i nelegalne ploče na talijanskom jeziku, bez provedene propisane 
procedure i rasprave na Gradskom vijeću, bez pravovaljane odluke o postavljanju ploča i 
bez pribavljenog mišljenja mjesnog odbora na čijem se području te ulice i trgovi nalaze. 

Obzirom na navedeno, upitao je Gradonačelnika da li je izložen političkom pritisku u 
Gradskom vijeću od nekih interesnih skupina, kako bi za nekoliko glasova podrške mogao 
osigurati većinu za donošenje pravovaljanih odluka i drugih općih akata, budući je spreman 
prekršiti zakonske propise i odluke Gradskog vijeća, sve s ciljem postavljanja ploča s 
nazivima ulica i trgova na talijanskom jeziku?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako je njegov problem što ne 
prihvaća da se nešto kroz povijest dešavalo i što bi htio da se sve što se dešavalo do 90-tih 
zaboravi, a da povijest počinje 90-tih godina ili da se živi u novostvorenoj povijesti, u kojoj 
će postojati samo Hrvati kao da nitko drugi nije živio na ovim prostorima. On, kao čovjek 
zdravog razuma i školovan kao znanstvenik, koji uvažava neke znanstvene činjenice to ne 
može shvatiti. Znači, ničim se ne krši zakon, jer i dalje postoji službeni naziv ulice, a ove 
ploče su informativnog karaktera, nikoga ne vrijeđaju, niti zadiru u hrvatsku povijest. 

Ponovio je da se ne radi o uvođenju dvojezičnosti odnosno talijanskih naziva, jer će 
se na tim pločama nalaziti svi nazivi koje su neki trgovi ili ulice prošli kroz određeno 
razdoblje odnosno kako su se kroz povijest mijenjali. Za njihovo postavljanje, zakonski ne 
treba ništa posebno, osim suglasnosti konzervatora, obzirom da se radi o zaštićenoj 
gradskoj cjelini i suvlasnika zgrade na kojoj će ta ploča biti postavljena. 

 
DAMIR POPOV je dodatno je napomenuo kako pretpostavlja da će te ploče nakon projekta 
EPK 2020 biti uklonjene, te je zatražio pisani odgovor na pitanje. 
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Napomena:  
Nakon osvrta Damira Popova Gradsko vijeće je, na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća 
Andreja Poropata, većinom glasova (25 za, 3 suzdržana) donijelo odluku da će se trajanje 
aktualnog sata produžiti kako bi pitanja mogli postaviti svi prijavljeni članovi Gradskog 
vijeća. 

 
14. SANDRO VIZLER je, vezano uz postavljanje zatvorenih terasa ugostiteljskih objekata 
na području Grada, iznio da koliko je njemu poznato ne postoji akt koji bi omogućio 
postavljanje potpuno zatvorenih terasa, kojih na području Grada ipak ima. 

Poznato mu je da su neki ugostitelji pitali na koji način bi mogli legalno postaviti 
takve terase, pa im je rečeno da takvo nešto nije moguće, a na njihovo pitanje zašto neki 
mogu, nije bilo konkretnog odgovora, pa je očito da nisu svi u ravnopravnom položaju. 
Zanima ga na koji način se u budućnosti namjerava regulirati ta problematika? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako takvih zatvorenih terasa u 
gradu nema puno, možda ih ima tri koje su u zadnjih godinu dana postavljene, onako rubno 
s obzirom na postojeće propise. 

Naveo je kako intencija grada nije da ljudima onemogući poslovne aktivnosti, jer 
građani vole takve terase, pa se nije išlo na uklanjanje tih terasa, već na izmjenu odluke 
kojom se definira mogućnost postavljanja zatvorenih terasa. Zatvorene terase ne mogu biti 
postavljene svugdje i na svakoj lokaciji, pa je Grad u suradnji s konzervatorima u izradi 
jednog elaborata kojim će se definirati zone u kojima te terase mogu biti postavljene. Takva 
odluka će uskoro biti donesena, pa će omogućiti svima onima koji žele napraviti zatvorenu 
terasu da to legalno i učine gdje je to moguće. Podsjetio je kako se zatvorena terasa, koja 
se može koristiti cijele godine, ne može davati u najam po istoj cijeni kao i otvorena terasa. 

 
15. dr.sc. PETRA KARANIKIĆ je iznijela kako je nedavno u Gradu Rijeci održana 
konferencija o provedbi mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u Urbanoj aglomeraciji 
Rijeka. Poznato je da se Grad Rijeka od samog početka aktivno uključio u sustav dodjele 
sredstava putem ovog mehanizma te da za određene projekte planira osigurati financiranje 
upravo tim putem. Upitala je Gradonačelnika u kojoj fazi su projekti koje Grad Rijeka 
namjerava financirati putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je podsjetio kako je mehanizam integriranih 
teritorijalnih ulaganja jedan novi mehanizam, barem u Hrvatskoj, kojim se po određenim 
kriterijima, iz europskih sredstava,  financiraju projekti za urbane aglomeracije oko većih 
gradova koji su nosioci razvoja.  

Grad Rijeka je proširio obuhvat aglomeracije izvan područja koje je kriterijima 
odredilo Ministarstvo regionalnog razvoja, pa se urbana aglomeracija proteže od 
Mošćeničke Drage do Kraljevice, iako bi trebala obuhvaćati samo područje bivše Općine 
Rijeka odnosno Riječkog  prstena. 

Ministarstvo regionalnog razvoja, bez obzira što su odobrena načelna sredstva za 
aglomeraciju, raspisuje natječaje za pojedine segmente. Do sada su bila raspisana dva 
natječaja, jedan za uređenje kompleksa Benčić, za koji je već i potpisan ugovor o korištenju 
sredstava, a drugi natječaj za nabavku novih autobusa je nedavno završio, a na koji se 
Grad Rijeka prijavio.  

Očekuje se raspisivanje novih natječaja, kroz koje bi se onda realizirao čitav niz 
drugih projekata, od projekata vezanih uz kulturnu baštinu, koja je definirana kao strateški 
projekt na području cijele aglomeracije, gdje je Grad Rijeka nositelj tog projekta, pa do onih 
segmenata koji su vezani uz poduzetničke aktivnosti, znači pretvaranja bivše Energane 
Tvornice papira u jedan suvremeni informacijsko-tehnološki centar. Znači, sve ono što se 
do sada moglo iskoristiti, iskoristilo se, a brzina kojom će se to dalje odvijati ovisi od tome 
kada će Ministarstvo regionalnog razvoja i Ministarstvo socijalne skrbi raspisati daljnje 
natječaje. 

 
16. MARINKO KOLJANJIN je iznio kako je ženski Rukometni klub Zamet, sa 60-godišnjom 
poviješću, usred sezone na visokom nivou zaključio natjecanje. Poznato je da Zakon o 
sportu nije sustavno definirao financiranje, niti bavljenje vrhunskim i rekreativnim sportom. 
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Postoji bojazan da ovo neće biti izoliran slučaj, jer ima još klubova koji ne mogu složiti 
upravu, pa tako i na Zametu. S druge strane nerealna su očekivanja većine klubova da se u 
svom radu oslone na gradski Proračun.  

Budući da i on sudjeluje u jednom takvom klubu u čijoj upravi ima visokih ambicija, 
ne pada im napamet da očekuju sredstva od Proračuna grada da bi te ambicije ostvarili, već 
prikupljaju sredstva putem donacija, sponzora i partnerskih odnosa. 

Zanima ga da li klubovi imaju obvezu da Gradu dostavljaju svoje planove, na temelju 
kojih bi se mogao vidjeti način njihova financiranja, kada apliciraju na proračunska sredstva 
te da li Riječki sportski savez, koji dodjeljuje ta sredstva, kontrolira te programe i vidi da li su 
klupski proračuni realno planirani? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da to nije prvi slučaj, jer je već 
bilo takvih situacija u košarci. Naglasio je kako postoji Zakon o sportu, Strategija grada o 
sportu i obveza Grada je da osigura sredstva za infrastrukturu korisnicima javnih potreba u 
sportu. Kroz javne potrebe u sportu, po kriterijima koje donosi Riječki sportski savez kao 
udruga sportskih klubova, klubovi dobivaju određena financijska sredstva i iz tog izvora. 

Sportski klubovi su udruge na koje se odnosi Zakon o udrugama gdje su predsjednik 
i upravni odbor odgovorni za poslovanje udruge i oni imaju obavezu dostavljati plan 
aktivnosti i financijske izvještaje o utrošku sredstava koji se koristi iz gradskog Proračuna. 
Za većinu sportskih klubova Riječki sportski savez vodi financijsko poslovanje. Međutim, 
kada se dogodi ovakva jedna situacija zaboravljaju se neke činjenice. 

Njemu je žao što je uprava Zameta donijela ovakvu odluku, ali misli da je to odluka i 
odgovornost uprave. Pritom treba biti svjestan činjenice da su neke prethodne uprave digle 
kredit i unaprijed potrošile novce koji su bili planirani za ovu godinu, pa se ovogodišnja 
sredstva namijenjena tom klubu koriste za otplatu kredita, što je odgovornost uprave. 

 
17. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio kako je jedan od većih dijelova projekta EPK 
projekt Kompleks Benčić, unutar kojeg će se realizirati projekt revitalizacije Ciglene zgrade 
u dio projekta koji se zove buduća Dječja kuća, za što su veći dio javnosti, djeca, tinejdžeri, 
veliki dio udruga i mediji jako zainteresirani, pa je upitao Gradonačelnika u kojoj je fazi 
revitalizacija Ciglene zgrade u Dječju kuću i kada se mogu očekivati prvi obrisi tog novog 
dijela projekta? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako će kroz projekt Europske 
prijestolnice kulture i kroz mehanizam integriranog teritorijalnog ulaganja, kompletan prostor 
bivše tvornice Rikard Benčić biti obnovljen i uglavnom u funkciji kulture. U upravnoj zgradi 
Šećerane, koja je najveći objekt, već se 6 do 7 mjeseci odvijaju intenzivni radovi za novi 
Muzej grada. Dječja kuća odnosno Ciglena zgrada ovih dana kreće u rekonstrukciju jer je 
potpisan ugovor sa izvođačem radova. Sve se malo oteglo jer je bila jedna žalba za radove 
nadzora za Dječju kuću koju je Državna komisija za javnu nabavu odbila i početkom ožujka 
može se očekivati početak izgradnje Dječje kuće koja će biti u funkciji sredinom 2020. 
godine. 

Ideja Dječje kuće je da u njoj svoj dio programa obavljaju Gradska knjižnica, Muzej 
moderne i suvremene umjetnosti i Art-kino, u kojem bi djeca trebala biti aktivni sudionici. 
Osim dijela programa ustanova kulture, predviđen je i čitav niz različitih radionica s ciljem 
poticanja kreativnosti kod djece. Muzej moderne i suvremene umjetnosti je već otvoren u 
prvoj fazi, a u tijeku su i pregovori s PIK-om za preuzimanje još jednog kata za potrebe 
Muzeja.  

Preostaje još T-objekt u kojem će biti nova Gradska knjižnica, za koju je nedavno 
objavljen natječaj, ali je taj objekt po dinamici izvođenja radova ionako bio predviđen za 
otvaranje početkom 2021. godine, čime bi se na neki način simbolično zatvorio projekt 
Europske prijestolnice kulture. 
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• DNEVNI RED  
 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je obavijestio 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, dostavljen prijedlog za DOPUNU DNEVNOG REDA 
SJEDNICE TOČKOM: „a) Izvještaj KD Autotrolej d.o.o. o aktivnostima pružanja usluge 
javnog prijevoza i b) Izvještaj TD RIJEKA plus d.o.o. o problematici i aktivnostima usluge 
održavanja vozila“ te da je uz prijedlog za dopunu dnevnog reda dostavljen i materijal za 
predloženu točku dnevnog reda. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća stavio je na glasovanje prijedlog da se dnevni 
red sjednice dopuni točkom: „a) Izvještaj KD Autotrolej d.o.o. o aktivnostima 
pružanja usluge javnog prijevoza i b) Izvještaj TD RIJEKA plus d.o.o. o problematici i 
aktivnostima usluge održavanja vozila“, koju bi Vijeće razmatralo kao 9. točku 
dnevnog reda. 

Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo VEĆINOM 
GLASOVA (22 za, 12 protiv). 

 
Zatim je predsjednik Gradskog vijeća objavio da je Gradsko vijeće usvojilo 

sljedeći  
D N E V N I   R E D 

 
1. Odlučivanje po prigovoru protiv stegovne mjere izrečene na 14. sjednici 

Gradskog vijeća 
2. Izbori i imenovanja 

a) Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za urbanizam i prostorno  
uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke 

3. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Sušak 
4. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića More  
5. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi  
6. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu 
7. Prijedlog odluke o komunalnom redu 
8. Prijedlog odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području grada Rijeke 
9. a) Izvještaj KD Autotrolej d.o.o. o aktivnostima pružanja usluge javnog prijevoza  

b) Izvještaj TD RIJEKA plus d.o.o. o problematici i aktivnostima usluge održavanja 
vozila 

10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada 
Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke 

11. Prijedlog odluke o grobljima 
12. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja 
 

13. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja 
komunalnih djelatnosti 
b) Prijedlog odluke o dopunama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti 
koje se obavljaju na temelju ugovora  

14. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine  
15. Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Rijeke u 2019. godini  
16. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane 

funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2019. godini  
17. Prijedlog odluke o pristupanju Grada Rijeke Sporazumu gradonačelnika za klimu i 

energiju 
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18. Informacija o Uredbi o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 
19. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka  
20. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića 

Sušak 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak 

21. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića More 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More 

22.Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2018. godinu  
23. Prijedlog izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke 
24. Prijedlozi odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta 

osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka 
25. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke i Riječke 

nadbiskupije 
26. Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o namirenju dugovanja ustupanjem 

nekretnina  
27. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva  
28. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase 
29. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Vijeća za davanje koncesijskih 

odobrenja 
30. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika predsjednice 

Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada ijeke  
 

Nakon što je objavio utvrđeni dnevni red sjednice, predsjednik Vijeća je 
obavijestio da će, sukladno dogovoru sa sastanka predsjednika klubova članova 
Gradskog vijeća te sukladno ovlaštenju iz članka 126. Poslovnika Gradskog vijeća, 
izmijeniti redoslijed točaka utvrđenog dnevnog reda današnje sjednice tako da će 
Gradsko vijeće točku 26. Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o namirenju 
dugovanja ustupanjem nekretnina razmatrati kao točku 16. u redoslijedu točaka 
utvrđenog dnevnog reda. Rad na sjednici se odvijao po izmijenjenom redoslijedu 
točaka dnevnog reda kako je navedeno u nastavku. 
 

TOČKA 1. 
Odlučivanje po prigovoru protiv stegovne mjere izrečene na  

14. sjednici Gradskog vijeća 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je, radi pojašnjenja ove točke dnevnog 
reda, uvodno izvijestio da je člankom 148. Poslovnika Gradskog vijeća propisano da protiv 
stegovne mjere udaljavanja sa sjednice Vijeća član Vijeća ima pravo prigovora. Prigovor se 
podnosi predsjedniku Vijeća najkasnije u roku od 24 sata od izricanja stegovne mjere, a 
predsjednik Vijeća ga upućuje svim članovima Vijeća. Predsjednik Vijeća unosi prigovor u 
dnevni red prve iduće sjednice. Mišljenje o prigovoru daje Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise. Odluku po prigovoru Vijeće donosi većinom glasova nazočnih članova Vijeća, bez 
rasprave, s time da pravo govora ima samo član Vijeća koji je podnio prigovor i izvjestitelj 
Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 

Nadalje je podsjetio da je protiv stegovne mjere izrečene na 14. sjednici Gradskog 
vijeća održanoj 18. prosinca 2018. godine član Gradskog vijeća Hrvoje Burić podnio 
prigovor. Prigovor člana Gradskog vijeća Hrvoja Burića je, sukladno odredbi članka 148. 
Poslovnika Gradskog vijeća, upućen svim članovima Gradskog vijeća, a dostavljen je i 
Odboru za Statut, Poslovnik i propise. Odbor za Statut, Poslovnik i propise razmatrao je 
prigovor i dostavio Gradskom vijeću mišljenje koje je članovima Vijeća dostavljeno pisanim 
putem. 

S obzirom na pravo člana Vijeća koji je podnio prigovor da govori pod ovom točkom 
dnevnog reda, članu Gradskog vijeća Hrvoju Buriću upućen je poziv za prisustvovanje ovoj 
točki dnevnog reda današnje sjednice.  
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U nedostatku pravne norme kojom je na bilo koji način vremenski određeno pravo 
govora pod ovom točkom dnevnog reda, predsjednik Gradskog vijeća je, na temelju 
načelnog dogovora na sastanku predsjednika klubova članova Gradskog vijeća i smatrajući 
to potrebnim, predložio da Gradsko vijeće ograniči pravo govora člana Vijeća koji je podnio 
prigovor i izvjestitelja Odbora za Statut, Poslovnik i propise na najduže 15 minuta te je taj 
prijedlog stavio na glasovanje. 

Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog JEDNOGLASNO (34 glasa za). 
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Petra Mandić je izvijestila o 
zaključcima tog Odbora donesenim po razmatranju prigovora člana Vijeća Hrvoja Burića te 
o mišljenju koje je Odbor zauzeo o ovom pitanju, a koje je članovima Vijeća dostavljeno i 
pisanim putem. 

 
Potom je član Vijeća Hrvoje Burić iznio osvrt na mišljenje Odbora za Statut, 

Poslovnik i propise i dodatno pojasnio svoje stajalište vezano za izrečene stegovne mjere, 
nakon čega je napustio sjednicu. 

 
Prije prelaska na glasovanje, predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je 

izvijestio da Gradsko vijeće treba odlučiti o podnesenom prigovoru člana Gradskog vijeća 
Hrvoja Burića protiv stegovnih mjera izrečenih na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke 
održanoj 18. prosinca 2018. godine te da je člankom 149. Poslovnika Gradskog vijeća 
propisano je da Gradsko vijeće može po prigovoru potvrditi izrečenu stegovnu mjeru ili 
može stegovnu mjeru ukinuti. 

 
Predložio je da, na temelju dobivenog mišljenja Odbora za Statut, Poslovnik i 

propise, Gradsko vijeće glasuje najprije o potvrđivanju stegovne mjere udaljavanja sa 
sjednice te potom o potvrđivanju stegovne mjere udaljavanja sa sjednice u dvostrukom 
trajanju.  

 
Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA donijelo sljedeće odluke: 

 
1. Potvrđuje se stegovna mjera udaljavanja sa sjednice izrečena članu 

Gradskog vijeća Hrvoju Buriću na 14. sjednici Gradskog vijeća  
(22 za, 12 protiv), 
2. Potvrđuje se stegovna mjera udaljavanja sa sjednice u dvostrukom trajanju 

izrečena članu Gradskog vijeća Hrvoju Buriću na 14. sjednici Gradskog vijeća  
(21 za, 13 protiv). 
 

TOČKA 2.  
Izbori i imenovanja 

a) Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za urbanizam i 
prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj Odbor za 

izbor, imenovanja i razrješenja, da je pod točkom a) Gradskom vijeću na razmatranje 
dostavljeno Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za članove i zamjenike članova 
Savjeta mladih Grada Rijeke s Popisom važećih kandidatura te da Gradsko vijeće treba 
raspraviti Izvješće, a s Popisa važećih kandidatura izabrati članove i zamjenike članova 
Savjeta mladih. 

 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sandra Krpan je ispred Odbora za 

ravnopravnost spolova zamolila članove Gradskog vijeća da prilikom glasovanja vode 
računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova u Savjetu mladih. 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
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a) 
 
 Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (33 za) donijelo sljedeći 

 
z a k l j u č a k 

 
 Prihvaća se Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za članove i 
zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke. 
 

 Nakon glasovanja o Informaciji, tajnica Gradskog vijeća Mirna Pavlović-Vodinelić 
pročitala je upute o provođenju tajnog glasovanja, nakon čega je predsjednik Gradskog 
vijeća izvijestio da će postupak tajnog glasovanja uz njega provesti i članice Gradskog 
vijeća dr.sc. Petra Karanikić i Ivona Milinović. 
 
 Potom je svim nazočnim članovima Gradskog vijeća ponaosob uručen glasački listić 
s imenima kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih te se pristupilo 
provođenju tajnog glasovanja. 

Nakon provedenog tajnog glasovanja prišlo se otvaranju glasačke kutije i utvrđivanju 
rezultata glasovanja. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća je izvijestio Vijeće o rezultatima provedenih izbora za 

članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke kako slijedi: 
 
Članovima Gradskog vijeća predana su 34 glasačka listića. 
Nakon glasovanja, otvorena je glasačka kutija i nakon prebrojavanja glasačkih listića 

utvrđeno je da su se u glasačkoj kutiji nalazila 33 glasačkih listića i svi su glasački listići bili 
važeći. 

 
Pojedini kandidati su dobili sljedeći broj glasova 

1. VEDRAN BARJAŠIĆ - član 
MATTEO RISTIĆ - zamjenik člana   20 

2. FILIPA CAPAN - članica 
ANTE SAKIĆ - zamjenik članice   5 

3. ANA ČANČAREVIĆ - članica 
ADRIANO PETROŠEVIĆ - zamjenik članice 15 

4. IVA DAVORIJA - članica 
TIHANA NAGLIĆ - zamjenica članice  23 

5. ANDRO DEMIRI - član 
NINA BOGUNOVIĆ - zamjenica člana  7 

6. LEON DOLUŠIĆ - član 
IGOR IVOŠIĆ - zamjenik člana   2 

7. TOMA JELUŠIĆ - član 
ROBERT ŽAUHAR - zamjenik člana  25 

8. MARIN KRUNEŠ - član 
DOMAGOJ VRKIĆ - zamjenik člana   13 

9. PETRA LINČIĆ - članica 
ALEX KATUNAR - zamjenik članice   10 

10. BIAGIO MAZZONE - član 
ANA ACINGER - zamjenica člana   11 

11. HRVOJE MIHOLJEVIĆ - član 
ADELINA KUNST - zamjenica člana   29 

12. IGOR MIRIĆ - član 
FILIP JAKOVAC - zamjenik člana   12 

13. LUKA PAJIĆ – član 
ALESSIO MARŠANIĆ - zamjenik člana  16 

14. SAŠA PEŠUT - član 
IVO MATIĆ - zamjenik člana    25 
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15. IVAN PRPIĆ - član 
JURE VULETIĆ - zamjenik člana   2 

16. MIRKO RADIĆ - član 
ANTONIO ŠULENTIĆ - zamjenik člana  1 

17. ANTONELA SABOČAN - članica 
TESA SOLDIČIĆ - zamjenica članice  18 

18. MARKO SMOJVER - član 
LUKA PETRUŠIĆ - zamjenik člana   15 

19. IRIS ŠODA - članica 
KRISTIAN VOLARIĆ - zamjenik članice  16 

20. JOSIP TABULA - član 
IVO PEKIĆ - zamjenik člana    17 

21. SVEN TURATO - član 
MARINA MATKOVIĆ - zamjenica člana  1 

22. JOSIP UKALOVIĆ - član 
AUGUSTIN SERDAR - zamjenik člana  12 

23. MILAN VUCELIĆ - član 
VALENTINO KLARIĆ - zamjenik člana  14. 
 
Predsjednik Vijeća zatim je objavio da su u Savjet mladih Grada Rijeke 

izabrani sljedeći kandidati prema redoslijedu dobivenih glasova: 
1. HRVOJE MIHOLJEVIĆ - član 

ADELINA KUNST - zamjenica člana 
2. TOMA JELUŠIĆ - član 

ROBERT ŽAUHAR - zamjenik člana 
3. SAŠA PEŠUT - član 

IVO MATIĆ - zamjenik člana  
4. IVA DAVORIJA - članica 

TIHANA NAGLIĆ - zamjenica članice 
5. VEDRAN BARJAŠIĆ - član 

MATTEO RISTIĆ - zamjenik člana 
6. ANTONELA SABOČAN - članica 

TESA SOLDIČIĆ - zamjenica članice 
7. JOSIP TABULA - član 

IVO PEKIĆ - zamjenik člana 
8. LUKA PAJIĆ – član 

ALESSIO MARŠANIĆ - zamjenik člana 
9. IRIS ŠODA - članica 

KRISTIAN VOLARIĆ - zamjenik članice 
10. ANA ČANČAREVIĆ - članica 

ADRIANO PETROŠEVIĆ - zamjenik članice 
11. MARKO SMOJVER - član 

LUKA PETRUŠIĆ - zamjenik člana 

 Predsjednik Vijeća čestitao je svim kandidatima koji su izabrani za članove i 
zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke. 
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b) 
 

 Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (34 za) donijelo sljedeću 
 

O D L U K U 
o razrješenju i izboru člana Odbora za urbanizam i prostorno uređenje 

Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

I. 
Razrješuje se Esad Sivro dužnosti člana Odbora za urbanizam i prostorno 

uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
II. 

Za člana Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada 
Rijeke bira se Zdravko Vodopić.  

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

TOČKA 3. 
Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Sušak 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića Sušak te da su članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su 
razmatrali ovu točku dnevnog reda i očitovanje Gradonačelnika na prijedlog. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je predsjednica Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Sušak Tamara Martinčić. 
 
Predsjednik Odbora za predškolski odgoj i obrazovanje Danko Švorinić dodatno je 

izvijestio Gradsko vijeće o zaključcima tog Odbora i razlozima uslijed kojih je taj Odbor 
podržao prijedlog za imenovanje. 

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

za Rijeku, Petra Mandić i Tamara Martinčić ispred Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (22 za, 12 suzdržanih) 

donijelo Odluku o imenovanju Milene Vuletić za ravnateljicu Dječjeg vrtića Sušak. 
 

TOČKA 4. 
Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića More 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića More te da su članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su 
razmatrali ovu točku dnevnog reda i očitovanje Gradonačelnika na prijedlog. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je predsjednica Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića More Astrid Massari. 
 
Predsjednik Odbora za predškolski odgoj i obrazovanje Danko Švorinić dodatno je 

izvijestio Gradsko vijeće o zaključcima tog Odbora i razlozima uslijed kojih taj Odbor nije 
podržao prijedlog za imenovanje. 

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

Rijeku, u pojedinačnoj raspravi i završno ispred Kluba Liste za Rijeku) i predsjednica 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More Astrid Massari. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (19 za, 13 suzdržanih) 

donijelo Odluku o imenovanju Jasne Crnić za ravnateljicu Dječjeg vrtića More. 
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TOČKA 5. 
Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, da su amandmane 
na Prijedlog odluke podnijeli član Gradskog vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić (3 amandmana) i 
članica Gradskog vijeća Petra Mandić (1 amandman) te da su amandmani dostavljeni 
članovima Vijeća i Gradonačelniku kao predlagatelju. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za 

komunalni sustav Irena Miličević. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Ostrogović ispred Kluba HDZ, Tea 

Mičić Badurina ispred Kluba PGS, Tihomir Čordašev ispred Kluba Akcije mladih i Živog 
zida, mr.sc. Zvonimir Peranić ispred Kluba Liste za Rijeku, Vojko Braut ispred Kluba SDP-
LABURISTI-SDSS, Tihomir Čordašev, Vojko Braut, Petra Mandić, Duško Milovanović, 
Vedran Vivoda, Ivona Milinović, mr.sc. Zvonimir Peranić, Marinko Koljanin i Dobrica 
Rončević, zamjenik Gradonačelnika dr.sc. Nikola Ivaniš, Gradonačelnik mr.sc. Vojko 
Obersnel te završno Tihomir Čordašev ispred Kluba Akcije mladih i Živog zida, Josip 
Ostrogović ispred Kluba HDZ, Danko Švorinić ispred Kluba Liste za Rijeku i Morana Jokić 
ispred Kluba HNS. 

 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je u očitovanju na raspravu i podnesene 

amandmane kao predlagatelj izvijestio da usmeno podnosi amandman na Prijedlog odluke 
kojim se u članku 4. područje Mjesnog odbora Pašac iz III. zone te područja mjesnih odbora 
Orehovica, Svilno, Sveti Kuzam i Draga iz IV. zone svrstavaju u V. zonu. 

Što se tiče amandmana podnesenih od strane članova Gradskog vijeća izvijestio je 
da te amandmane ne prihvaća. 

 
U daljnjem tijeku rasprave, Tihomir Čordašev je ispred Kluba Akcije mladih i Živog 

zida najavio da članovi Akcije mladih za vrijeme glasovanja o ovoj točki dnevnog reda neće 
držati kvorum te će do sljedeće točke dnevnog reda napustiti sjednicu. 

 
Josip Ostrogović je ispred Kluba HDZ također izvijestio da članovi Kluba HDZ neće 

držati kvorum pod ovom točkom dnevnog reda te da neće sudjelovati u glasovanju. 
 
Napomena:  
Nakon ovih izlaganja sjednicu su napustili članovi Vijeća Akcije mladih, dva člana 

Vijeća MOST-a te članovi Vijeća HDZ-a. 
 
Nakon rasprave, predsjednik Vijeća Andrej Poropat je podsjetio da je amandman 

Gradonačelnika koji je podnio tijekom rasprave postao sastavni dio Prijedloga odluke, a da 
je o amandmanima članova Vijeća mr.sc. Zvonimira Peranića i Petre Mandić, s kojima se 
Gradonačelnik kao predlagatelj nije suglasio, potrebno glasovati. 

 
Prije prelaska na glasovanje o amandmanima član Gradskog vijeća mr.sc. Zvonimir 

Peranić je izvijestio da povlači amandman na članak 10. Prijedloga odluke, koji je podnesen 
kao amandman broj 3., nakon čega je predsjednik Vijeća izvijestio da se o tom amandmanu 
neće glasovati. 

 
Prešlo se na glasovanje o amandmanima kako slijedi: 
 
I. Amandman broj 1. člana Gradskog vijeća mr.sc. Zvonimira Peranića u tekstu 

kako je dostavljen članovima Vijeća. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (3 glasa za), 
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II. Amandman članice Gradskog vijeća Petre Mandić u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća. 

Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (niti jedan glas za), 
 
III. Amandman broj 2. člana Gradskog vijeća Zvonimira Peranića u tekstu kako 

je dostavljen članovima Vijeća. 
Gradsko vijeće je prihvatilo amandman (15 glasova za, 6 glasova protiv, 1 glas 

suzdržan) te je amandman postao sastavni dio Prijedloga odluke. 
 
Zatim je Gradsko vijeće VEĆINOM GLASOVA (19 za, 3 protiv) donijelo Odluku 

o komunalnoj naknadi. 
 

TOČKA 6. 
Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, da je amandmane 
na Prijedlog odluke podnio Klub članova Vijeća SDP-LABURISTI-SDSS (2 amandmana) te 
da su amandmani dostavljeni članovima Vijeća i Gradonačelniku kao predlagatelju. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za 

komunalni sustav Irena Miličević. 
 
U raspravi je sudjelovao član Vijeća Duško Milovanović ispred Kluba SDP-

LABURISTI-SDSS.  
 
Nakon rasprave, prije prelaska na glasovanje, predsjednik Gradskog vijeća Andrej 

Poropat je izvijestio da se Gradonačelnik kao predlagatelj suglasio s oba amandmana koje 
je na Prijedlog odluke podnio Klub članova Vijeća SDP-LABURISTI-SDSS te da su oni, u 
tekstu kako su dostavljeni članovima Vijeća, postali sastavni dio Prijedloga odluke o kojem 
glasuje Gradsko vijeće. 

 
Gradsko vijeće JEDNOGLASNO (22 glasa za) donijelo Odluku o komunalnom 

doprinosu. 
TOČKA 7. 

Prijedlog odluke o komunalnom redu 
 

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 Gradskog vijeća Petra Mandić, Dobrica Rončević, 

Damir Popov i Danko Švorinić, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Irena 
Miličević te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
Član Gradskog vijeća Damir Popov je u raspravi iznio prijedlog da se u članku 9. 

stavku 1. Prijedloga odluke na kraju rečenice doda tekst: „uz prethodno pribavljeno 
mišljenje mjesnih odbora na čijem se području ulice i trgovi nalaze“. 

 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je u očitovanju na ovaj prijedlog usmeno 

podnio amandman na Prijedlog odluke kojim se u članku 9. stavak 1. mijenja tako da glasi: 
„Imena ulica, trgova, parkova i stuba određuje Gradsko vijeće Grada (u daljnjem tekstu: 
Gradsko vijeće), uz prethodno pribavljeno mišljenje mjesnog odbora.“ 
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Prije prelaska na glasovanje predsjednik Gradskog vijeća je podsjetio da je 
amandman Gradonačelnika postao sastavni dio Prijedloga odluke o kojem će glasovati 
Gradsko vijeće.  

 
Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (30 glasova za) donijelo Odluku o 

komunalnom redu.  
TOČKA 8. 

Prijedlog odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 
mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 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, da su amandmane 
na Prijedlog odluke podnijeli Gradonačelnik Grada Rijeke mr.sc. Vojko Obersnel kao 
predlagatelj (2 amandmana) i Klub članova Vijeća SDP-LABURISTI-SDSS (2 amandmana) 
te da su amandmani dostavljeni članovima Vijeća. Amandmani Kluba članova Vijeća SDP-
LABURISTI-SDSS dostavljeni su i Gradonačelniku kao predlagatelju. Amandmani 
Gradonačelnika postali su sastavni dio Prijedloga odluke. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za 

komunalni sustav Irena Miličević. 
 
U raspravi je sudjelovao član Vijeća Vojko Braut ispred Kluba SDP-LABURISTI-

SDSS.  
 
Nakon rasprave, prije prelaska na glasovanje, predsjednik Gradskog vijeća Andrej 

Poropat je izvijestio da se Gradonačelnik kao predlagatelj suglasio s oba amandmana koja 
je na Prijedlog odluke podnio Klub članova Vijeća SDP-LABURISTI-SDSS te da su oni, u 
tekstu kako su dostavljeni članovima Vijeća, postali sastavni dio Prijedloga odluke o kojem 
će glasovati Gradsko vijeće. 

 
Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (29 za, 2 suzdržana) donijelo Odluku o 

mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 
otpada odbačenog u okoliš na području grada Rijeke. 

 
TOČKA 9. 

a) Izvještaj KD Autotrolej d.o.o. o aktivnostima pružanja usluge javnog prijevoza i 
b) Izvještaj TD RIJEKA plus d.o.o. o problematici i aktivnostima usluge održavanja 
vozila. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijeli su direktor KD Autotrolej Albert Kontuš i 

direktor TD RIJEKA plus dr.sc. Željko Smojver. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Sandro Vizler ispred Kluba HNS, Josip 

Ostrogović ispred Kluba HDZ, Predrag Miletić ispred Kluba Liste za Rijeku, Vojko Braut 
ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, Tihomir Čordašev ispred Kluba Akcije mladih i Živog 
zida, Sandra Krpan, Josip Ostrogović, Ivona Milinović, Vedran Vivoda, Duško Milovanović, 
Tihomir Čordašev, Kristjan Staničić, Vojko Braut, dr.sc. Ivan Mencer, Josip Kukuljan, dr.sc. 
Petra Karanikić, Petra Mandić, Sandro Vizler, Mate Tomljanović i Damir Popov, 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel, direktor KD Autotrolej Albert Kontuš, direktor TD 
RIJEKA plus dr.sc. Željko Smojver te završno Vojko Braut ispred Kluba SDP-LABURISTI-
SDSS i Tihomir Čordašev ispred Kluba Akcije mladih i Živog zida. 

 
Vojko Braut je, ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, u raspravi predložio da 

Gradsko vijeće, osim četiri zaključka koja je Gradskom vijeću na usvajanje predložio 
Gradonačelnik, donese i još jedan zaključak kojim bi Gradsko vijeće zadužilo 
Gradonačelnika da sačini analizu prometne situacije na području Grada Rijeke te da 
predloži mjere učinkovitijeg korištenja javnog prijevoza. 
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Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA donijelo sljedeće 
zaključke: 

1. Prihvaća se Izvještaj KD Autotrolej d.o.o. o aktivnostima pružanja usluge 
javnog prijevoza. 

(18 za, 9 protiv, 4 suzdržana) 
2. Prihvaća se Izvještaj TD RIJEKA plus d.o.o. o problematici i aktivnostima 

usluge održavanja vozila. 
(17 za, 9 protiv, 5 suzdržanih) 
3. Nabavom 54 nova vozila u razdoblju 2019.-2020. godine značajno će se 

poboljšati uvjeti rada, kvalitete i sigurnosti usluge javnog prijevoza. 
(18 za, 9 protiv, 4 suzdržana) 
4. Vezano uz deficitarnost vozača i radnika na održavanju voznog parka 

neophodno je razmotriti mogućnost povećanja plaća u okvirima subvencija jedinica 
lokalne samouprave. 

(26 za, 5 suzdržanih) 
5. Zadužuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da sačini analizu prometne 

situacije na području Grada Rijeke te da predloži mjere učinkovitijeg korištenja 
javnog prijevoza. 

(27 za, 1 protiv, 3 suzdržana). 
 

TOČKA10. 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada 

Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj Klub 
HNS-a te da su članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku 
dnevnog reda. Predsjednik Vijeća dodatno je izvijestio da nije dostavljeno očitovanje 
Gradonačelnika, a da je amandmane na Prijedlog odluke podnio član Vijeća Vojko Braut (2 
amandmana).  

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je, ispred Kluba HNS-a kao 

predlagatelja, članica Gradskog vijeća Morana Jokić. Morana Jokić je u okviru uvodnog 
izlaganja izvijestila da Klub HNS-a POVLAČI PRIJEDLOG ODLUKE podnesen pod ovom 
točkom dnevnog reda. 

TOČKA 11. 
Prijedlog odluke o grobljima 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, da su amandmane 
na Prijedlog odluke podnijeli Klub članova Vijeća HDZ-a (1 amandman) i članica Gradskog 
vijeća Petra Mandić (1 amandman) te da su amandmani dostavljeni članovima Vijeća i 
Gradonačelniku kao predlagatelju.  

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za 

komunalni sustav Irena Miličević. 
 
U raspravi su sudjelovali član Vijeća Dobrica Rončević ispred Kluba HDZ i 

Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je u raspravi izvijestio da prihvaća amandman 

podnesen od strane Kluba članova Vijeća HDZ-a. 
 
Nakon rasprave, a prije prelaska na glasovanje, predsjednik Gradskog vijeća Andrej 

Poropat je podsjetio da je amandman s kojim se suglasio Gradonačelnik kao predlagatelj, u 
tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća, postao sastavni dio Prijedloga odluke o kojoj će 
Gradsko vijeće glasovati. U nastavku je izvijestio da je amandman članice Gradskog vijeća 
Petre Mandić sadržajno identičan amandmanu Kluba članova Vijeća HDZ-a s kojim se 
suglasio Gradonačelnik tako da Vijeće o tom amandmanu neće glasovati. 
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Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (29 za, 1 suzdržan) donijelo Odluku o 
grobljima. 

TOČKA 12. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja 
 

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, 3 suzdržana) 

donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja. 
 

TOČKA 13. 
a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja 
komunalnih djelatnosti 
b) Prijedlog odluke o dopunama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti 
koje se obavljaju na temelju ugovora  
 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (28 za, 1 suzdržan) 

donijelo: 
a) 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja 
komunalnih djelatnosti, 

b) 
Odluku o dopunama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se 

obavljaju na temelju ugovora. 
 

TOČKA 14. 
Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine 

 
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 član Vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić i Gradonačelnik mr.sc. 

Vojko Obersnel. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (22 za, 4 protiv, 3 

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

 
Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2018. 

godine. 
TOČKA 15. 

Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Rijeke 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, bez rasprave, JEDNOGLASNO (29 glasova za) donijelo Odluku 

o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2019. godini. 
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TOČKA 16. 
Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o namirenju dugovanja  

ustupanjem nekretnina 
 

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

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vedran Vivoda ispred Kluba Akcije mladih i 

Živog zida i mr.sc. Zvonimir Peranić. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (20 za, 8 suzdržanih) 

donijelo Odluku o prihvaćanju Sporazuma o namirenju dugovanja ustupanjem 
nekretnina. 

TOČKA 17. 
Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije 

osnovnog školstva Grada Rijeke 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, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (22 za, 7 suzdržanih) 

donijelo Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije 
osnovnog školstva Grada Rijeke u 2019. godini. 

 
TOČKA 18. 

Prijedlog odluke o pristupanju Grada Rijeke Sporazumu gradonačelnika  
za klimu i energiju 

 
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 član Vijeća Dobrica Rončević ispred Kluba HDZ i 

Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 

  Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (27 glasova za) donijelo 
Odluku o pristupanju Grada Rijeke Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju. 

 
TOČKA 19. 

Informacija o Uredbi o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 
 

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

 
Gradsko vijeće, bez rasprave, JEDNOGLASNO (29 GLASOVA za) donijelo 

sljedeći 
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Informacija o Uredbi o osnivanju Centra za profesionalnu 

rehabilitaciju Rijeka. 
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TOČKA 20. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj Upravno 
vijeće Dječjeg vrtića Rijeka, te da su članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su 
razmatrali ovu točku dnevnog reda i očitovanje Gradonačelnika na prijedlog. 

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

donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka.  

 
TOČKA 21. 

a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića 
Sušak 

b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića Sušak, te da su članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su 
razmatrali ovu točku dnevnog reda i očitovanje Gradonačelnika na prijedlog. 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 
a) 
 

Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (27 za, 2 suzdržana) donijelo Odluku o 
davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Sušak, 

 
b) 
 

Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (25 za, 4 suzdržana) donijelo Odluku o 
davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Sušak. 

 
TOČKA 22. 

a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića 
More 

b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića More, te da su članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su 
razmatrali ovu točku dnevnog reda i očitovanje Gradonačelnika na prijedlog. 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 
a) 
 

Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (27 za, 2 suzdržana) donijelo Odluku o 
davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića More, 

 
b) 
 

Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (25 za, 4 suzdržana) donijelo Odluku o 
davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića More. 
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TOČKA 23.  
Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2018. godinu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 

Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao član Vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić 
ispred Kluba Liste za Rijeku, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (19 za, 8 
suzdržanih) donijelo sljedeći 

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 
2018. godinu. 

TOČKA 24. 
Prijedlog izmjene 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. 
 

 Gradsko vijeće, bez rasprave, JEDNOGLASNO (27 glasova za) donijelo 
Izmjenu Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke. 

 
TOČKA 25. 

Prijedlozi odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta 
osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

Prije prelaska na glasovanje, Predsjednik Gradskog vijeća je predložio da Gradsko 
vijeće donese zaključak da će o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta 
osnovnih škola glasovati odjednom, nakon čega će biti izrađene zasebne odluke o davanju 
suglasnosti na svaki od predloženih tekstova izmjena i dopuna statuta. 

 
G l a s o v a nj e: 
 
I. 

 
Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (26 za, 1 protiv) donijelo sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
O davanju prethodne suglasnosti na sve izmjene i dopune statuta osnovnih 

škola čiji je osnivač Grad Rijeka, glasovat će se odjednom. 
 
II.  
 
Zatim je Gradsko vijeće VEĆINOM GLASOVA (22 za, 5 suzdržanih) donijelo 

odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovnih škola 
čiji je osnivač Grad Rijeka, kako slijedi:  

- Osnovne škole – Scuola elementare Belvedere, u tekstu kojeg je utvrdio 
Školski odbor na sjednici 28.12.2018. godine,  

- Osnovne škole Brajda, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici 
14.12.2018. godine, 

- Osnovne škole Centar, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici 
14.12.2018. godine,  
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- Osnovne škole – Scuola elementare Dolac, u tekstu kojeg je utvrdio Školski 
odbor na sjednici 12.12.2018. godine,  

- Osnovne škole Eugen Kumičić, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na 
sjednici 20.12.2018. godine,  

- Osnovne škole Fran Franković Rijeka, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor 
na sjednici 6.12.2018. godine,  

- Osnovne škole – Scuola elementare Gelsi, u tekstu kojeg je utvrdio Školski 
odbor na sjednici 28.12.2018. godine,  

- Osnovne škole Gornja Vežica, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na 
sjednici 21.12.2018. godine,  

- Osnovne škole Ivana Zajca, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici 
20.12.2018. godine, 

- Osnovne škole "Kantrida", u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici 
4.1.2019. godine,  

- Osnovne škola Kozala, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici 
18.12.2018. godine, 

- Osnovna škole Nikola Tesla, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na 
sjednici 17.1. 2019. godine,  

- Osnovne škole Pećine, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici 
6.12.2018. godine,  

- Osnovne škole „Pehlin“, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici 
12.12.2018. godine,  

- Osnovne škole Podmurvice, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na 
sjednici 20.12.2018. godine,  

- Osnovne škole – Scuola elementare "San Nicolo", u tekstu kojeg je utvrdio 
Školski odbor na sjednici 10.12.2018. godine, 

- Osnovne škole Srdoči, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici 
27.12.2018. godine,  

- Osnovne škole Škurinje Rijeka, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na 
sjednici 10.1.2019. godine,  

- Osnovne škole "Trsat", u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici 
21.12.2018. godine, 

-  Osnovne škole Turnić, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici 
20.12.2018. godine,  

- Osnovne škole Vladimir Gortan, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na 
sjednici 20.12. 2018. godine,  

- Osnovne škole Vežica, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici 
28.12.2018. godine,  

- Osnovne škole Zamet, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici 
12.12.2018. godine,  

- Centra za odgoj i obrazovanje, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na 
sjednici 27.12.2018. godine, 

- Centra za autizam Rijeka, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici 
15.1.2019. godine. 

TOČKA 26. 
Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke i Riječke 

nadbiskupije 
 

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 član Vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić i v.d. pročelnika Odjela 

gradske uprave za gospodarenje imovinom Denis Šulina. 
 

 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (27 glasova za) donijelo 
Odluku o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke i Riječke nadbiskupije. 
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TOČKA 27. 
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, bez rasprave, JEDNOGLASNO (27 glasova za) donijelo 

Odluku o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva. 
 

TOČKA 28. 
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

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

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase.  
 

TOČKA 29. 
Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Vijeća za davanje  

koncesijskih odobrenja 
 

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, 5 suzdržanih) 

donijelo Odluku o razrješenju i imenovanju članice Vijeća za davanje koncesijskih 
odobrenja. 

TOČKA 30. 
Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika predsjednice Stručnog 

povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (22 za, 5 suzdržanih) 

donijelo Odluku o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika predsjednice Stručnog 
povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke. 

 
 
Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Filipa Capan, 

Tihomir Čordašev, Tea Juraga, Josip Kukuljan, Petra Mandić, Ivona Milinović, Kristjan 
Staničić i Vedran Vivoda. 

 
 
Sjednica je zaključena u 22,40 sati. 

 
 

 
       Tajnica       Predsjednik 

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

 


	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako se nada da će se stečaj 3. maja ipak izbjeći. On je u redovitim kontaktima sa privremenim stečajnim upraviteljem, sa sutkinjom Trgovačkog suda i sa predstavnicima sindikata odnosno kriznog stožera i sa...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako će radovi u Krešimirovoj ulici biti prvi radovi koji su sufinancirani iz velikog europskog projekta, u vrijednosti od 1,7 milijardi kuna, koji je ugovoren zajedno sa KD Vodovod i kanalizacija. Obzi...
	Obzirom da se radi o opsežnim radovima doći će do preregulacije prometa u toj ulici. Nije predviđeno da Krešimirova bude zatvorena, pa će se vjerojatno promet odvijati u dvije trake, što će opteretiti promet u toj ulici. Radovi će trajati oko godinu d...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je s obzirom na izmjene Zakona o komunalnom gospodarstvu potrebno provesti postupak javne nabave, bez obzira što Grad ima odluku da poslove održavanja i proširenja javne rasvjete obavlja tvrtka u već...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako on zna da bi gdin Vivoda volio da on ni ne dolazi na sjednice Gradskog vijeća, tako da može iznositi svoje gluposti, bez njegovih komentara. Mora priznati da su svi jako osjetljivi ako kaže nešto uvred...
	U nastavku je naveo kako postoji procedura po kojoj se nekretnine mogu prodavati ukoliko su u javnom vlasništvu, a treba postojati i suglasnost druge strane. U ovom slučaju s druge strane se nalazi država. I Grad i država su angažirali sudske vještake...
	Podsjetio je kako je Grad isto tako državi prepustio dio nekretnina u kojima radi Ministarstvo obrane odnosno Ured za obranu Rijeka, kada je preuzimao vojarnu na Trsatu jer je to bio jedan od uvjeta da se prostor vojarne dobije, nakon čega se na tom p...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako zna da u Vijeću sjede svi njegovi protukandidati sa prošlih izbora i da su nestrpljivi. On to razumije, ali nema namjeru komentirati neutemeljenu diskusiju. Što se tiče njegove ostavke, poručio je ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako bi taj dokument on osobno uručio gdinu Ostrogoviću da ga je to pitao, budući da ga je on potpisao i da je u skladu sa zakonom.
	Ne zna kako je gdin Ostrogović zaključio da je EPK ispred socijale ili nečeg drugoga jer sve one djelatnosti koje su navedene na tom dokumentu imaju status prioriteta u kontekstu plaćanja. Uobičajeno je da se to radi u prvom mjesecu, kada je priliv sr...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL se ispričao što nije Odboru odgovorio na dostavljeni mu zaključak, pa će se pobrinuti da se što prije Odboru dostavi odgovor na taj dopis.
	Odgovorio je kako će početkom mjeseca ožujka započeti postavljanje ploča, na nekih 12 do 15 lokacija u Centru grada i u Starom gradu. Na njima će biti navedeni svi povijesni nazivi ulica, a ne samo talijanski već kako su te ulice mijenjale nazive od n...
	U ovom trenutku ne može reći točan iznos troškova postavljanja ploča, ali cijena jedne ploče je cca nekoliko tisuća kuna. Namjera je da te ploče ostanu trajno, a ne samo kroz 2020., budući da će te ploče pokazivati slojevitost riječke povijesti. Na ul...
	Dodao je kako će se iskoristiti promotivne ploče za EPK koje će biti postavljene na prilazima Rijeke, na kojima će se uz naziv Rijeka nalaziti i naziv Fiume. Te ploče će biti privremeno postavljene za vrijeme trajanja projekta EPK.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je činjenica da je Grad Rijeka postao osnivač Psihijatrijske bolnice Lopača u trenutku kada nitko nije htio tu socijalno-zdravstvenu ustanovu, koju je oko 90-te godine Ministar Hebrang htio zatvori...
	U proteklih desetak godina Grad je za njezino investicijsko održavanje i nadogradnju uložio preko 95 milijuna kuna, a godišnje se za njezino funkcioniranje daje od 7 do 8 milijuna kuna, jedan manji dio kroz socijalni program za troškove smještaja kori...
	Smatra da je Grad zakinut jer decentralizirana sredstva, koja osigurava država jedinicama regionalne samouprave, nisu namijenjena samo za sredstva njihovih ustanova već i ostalih zdravstvenih ustanova. Međutim, novi zakon o zdravstvenoj zaštiti, defin...
	Međutim, činjenica je da je Zakon usvojen već prije dva mjeseca, a Grad još uvijek ne dobiva ta decentralizirana sredstva za Psihijatrijsku bolnicu Lopača, kao ni pomoć za uređenje Bolnice nakon požara. Radovi su procijenjeni na preko 3,5 milijuna kun...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je podsjetio kako je već više puta govorio o problemu Trga Riječke rezolucije i Trga 128. brigade te o namjeri da se ti trgovi i dio ili cijela ulica Dolac učine pješačkom zonom.
	Međutim, prilikom izrade projektne dokumentacije, konzervatori su zahtijevali poprilično opsežne istraživačke radove pogotovo na Trgu Riječke rezolucije za koje je bilo nemoguće procijeniti koliko će trajati. Od tog projekta se nije odustalo, ali iz n...
	Što se tiče Kanala Ri, poznato mu je da je bilo nekakvih razmišljanja o preseljenju na neku drugu lokaciju, ali nema o tome informaciju.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se jedan od programskih pravaca projekta EPK zove Doba moći i kroz njega se želi prikazati čitav niz događanja koja su se u Rijeci dešavala u bližoj prošlosti. Ako se govori o režimima i vladarima ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako nije najbolje razumio suštinu njezinog pitanja pa će ga detaljno analizirati i dostaviti joj pisani odgovor.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se u jednoj od novoizgrađenih zgrada, u prizemlju planira prostor za Mjesni odbor. Međutim, zbog nekih zakonskih problema u svezi korištenja zgrada koje su građene po modelu POS-a, ukoliko to ne bude...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako je njegov problem što ne prihvaća da se nešto kroz povijest dešavalo i što bi htio da se sve što se dešavalo do 90-tih zaboravi, a da povijest počinje 90-tih godina ili da se živi u novostvorenoj povij...
	Ponovio je da se ne radi o uvođenju dvojezičnosti odnosno talijanskih naziva, jer će se na tim pločama nalaziti svi nazivi koje su neki trgovi ili ulice prošli kroz određeno razdoblje odnosno kako su se kroz povijest mijenjali. Za njihovo postavljanje...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako takvih zatvorenih terasa u gradu nema puno, možda ih ima tri koje su u zadnjih godinu dana postavljene, onako rubno s obzirom na postojeće propise.
	Naveo je kako intencija grada nije da ljudima onemogući poslovne aktivnosti, jer građani vole takve terase, pa se nije išlo na uklanjanje tih terasa, već na izmjenu odluke kojom se definira mogućnost postavljanja zatvorenih terasa. Zatvorene terase ne...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je podsjetio kako je mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja jedan novi mehanizam, barem u Hrvatskoj, kojim se po određenim kriterijima, iz europskih sredstava,  financiraju projekti za urbane aglomeracije ok...
	Grad Rijeka je proširio obuhvat aglomeracije izvan područja koje je kriterijima odredilo Ministarstvo regionalnog razvoja, pa se urbana aglomeracija proteže od Mošćeničke Drage do Kraljevice, iako bi trebala obuhvaćati samo područje bivše Općine Rijek...
	Ministarstvo regionalnog razvoja, bez obzira što su odobrena načelna sredstva za aglomeraciju, raspisuje natječaje za pojedine segmente. Do sada su bila raspisana dva natječaja, jedan za uređenje kompleksa Benčić, za koji je već i potpisan ugovor o ko...
	Očekuje se raspisivanje novih natječaja, kroz koje bi se onda realizirao čitav niz drugih projekata, od projekata vezanih uz kulturnu baštinu, koja je definirana kao strateški projekt na području cijele aglomeracije, gdje je Grad Rijeka nositelj tog p...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da to nije prvi slučaj, jer je već bilo takvih situacija u košarci. Naglasio je kako postoji Zakon o sportu, Strategija grada o sportu i obveza Grada je da osigura sredstva za infrastrukturu korisnicima...
	Sportski klubovi su udruge na koje se odnosi Zakon o udrugama gdje su predsjednik i upravni odbor odgovorni za poslovanje udruge i oni imaju obavezu dostavljati plan aktivnosti i financijske izvještaje o utrošku sredstava koji se koristi iz gradskog P...
	Njemu je žao što je uprava Zameta donijela ovakvu odluku, ali misli da je to odluka i odgovornost uprave. Pritom treba biti svjestan činjenice da su neke prethodne uprave digle kredit i unaprijed potrošile novce koji su bili planirani za ovu godinu, p...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako će kroz projekt Europske prijestolnice kulture i kroz mehanizam integriranog teritorijalnog ulaganja, kompletan prostor bivše tvornice Rikard Benčić biti obnovljen i uglavnom u funkciji kulture. U ...
	Ideja Dječje kuće je da u njoj svoj dio programa obavljaju Gradska knjižnica, Muzej moderne i suvremene umjetnosti i Art-kino, u kojem bi djeca trebala biti aktivni sudionici. Osim dijela programa ustanova kulture, predviđen je i čitav niz različitih ...
	Preostaje još T-objekt u kojem će biti nova Gradska knjižnica, za koju je nedavno objavljen natječaj, ali je taj objekt po dinamici izvođenja radova ionako bio predviđen za otvaranje početkom 2021. godine, čime bi se na neki način simbolično zatvorio ...

