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

30. svibnja 2019. godine  
 

Sjednicu je u 9,35 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat.  
 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno 27 članova Gradskog 

vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Naknadno su pristupila tri 
člana Gradskog vijeća tako da je sjednici bilo nazočno ukupno 30 članova 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, Tea Mičić Badurina, Predrag Miletić, Ivona Milinović, Duško Milovanović, Mile 
Opačić, Josip Ostrogović, Koraljko Pasarić, Damir Popov, Andrej Poropat, Vuk Prica, 
Dobrica Rončević, Oskar Skerbec, mr.sc. Kristjan Staničić, Danko Švorinić, Mate 
Tomljanović, Ana Trošelj i Sandro Vizler. 

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

Milena Kraljević, dr.sc. Ivan Mencer, mr.sc. Zvonimir Peranić i Vedran Vivoda. 
 
Na zapisnik 17. sjednice Gradskog vijeća održane 25. travnja 2019. godine nije bilo 

primjedbi. 
 

• UVODNE OBAVIJESTI 
 

Sukladno odredbi članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća predsjednik Gradskog 
vijeća Andrej Poropat je obavijestio Vijeće da je član Gradskog vijeća Vedran Sabljak 
podnio dana 7. svibnja 2019. godine pisani zahtjev kojim je stavio u mirovanje svoj mandat 
u Gradskom vijeću Grada Rijeke, iz osobnih razloga. 

Član Gradskog vijeća Grada Rijeke Vedran Sabljak izabran je u Gradsko vijeće 
Grada Rijeke s kandidacijske liste političkih stranaka SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-
SDSS-HSS. 

Na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima, politička stranka 
Hrvatski laburisti – stranka rada – LABURISTI odredila je Milenu Kraljević za zamjenicu 
člana Gradskog vijeća Vedrana Sabljaka kojem mandat miruje. 

Milena Kraljević neizabrana je kandidatkinja pod rednim brojem 26. kandidacijske 
liste političkih stranaka SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS. 

S obzirom na navedeno, predsjednik Vijeća je izvijestio Vijeće da su ispunjeni uvjeti 
za početak obnašanja dužnosti članice Gradskog vijeća Milene Kraljević.  

Nakon što je Gradsko vijeće primilo na znanje obavijest, predsjednik Gradskog 
vijeća je naveo da je odredbom članka 6. Poslovnika Gradskog vijeća propisano da 
zamjenik kada počinje obnašati dužnost člana Vijeća polaže prisegu na prvoj sjednici Vijeća 
kojoj je nazočan, tako da će Milena Kraljević prisegu položiti na nekoj od idućih sjednica 
Gradskog vijeća. 

 
Predsjednik Vijeća zatim je izvijestio da su članovima Vijeća, sukladno članku 73. 

Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni odgovori na pitanja članova Gradskog vijeća 
postavljena u aktualnom satu 17. sjednice Gradskog vijeća i odgovori na pisana pitanja 
postavljena u razdoblju između dvije sjednice Gradskog vijeća. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

• AKTUALNI SAT 
 

1. KORALJKO PASARIĆ je iznio kako je sezona kupanja pred vratima, a Grad je 
posljednjih godina dosta uložio u uređenje plaža pa ga zanima što se za ovu sezonu uredilo 
na riječkim plažama, posebno na plaži Sablićevo gdje je došlo do potencijalno opasnog 
odrona? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako Grad intenzivno radi na 
pripremi sezone kupanja. Za sljedeći kolegij priprema se opsežan materijal u kojem će biti 
prezentirani rezultati istraživanja kvalitete mora kroz proteklu godinu i prvo mjerenje 
kvalitete mora u ovoj godini, kao i sve aktivnosti koje se provode na plažama. Kao i svake 
godine, osnovna aktivnost je sanirati plaže od posljedica djelovanja mora i s druge strane 
od neodgovornih pojedinaca. 

Najveći problem je plaža Sablićevo koja je s jedne strane vjerojatno jedna od 
najatraktivnijih riječkih plaža, a s druge strane opterećena činjenicom da se već u nekoliko 
navrata dešavao odron stijena, koji može ugroziti kupače pa su u tom smislu poduzete sve 
mjere koje su trebale biti poduzete. 

Podsjetio je da se nakon zadnjeg odrona od nadležnih službi tražilo ispitivanje u 
smislu daljnjih očekivanja nekakvih mogućnosti urušavanja. Napravljen je projekt sanacije i 
u dva navrata je bio raspisan natječaj za odabir izvođača. Nažalost, na taj natječaj se nije 
javila niti jedna tvrtka iz dva razloga. Jedan razlog što ima dosta velikih građevinskih radova 
koji su prisutni pa izvođači nisu pretjerano zainteresirani za manje radove, a drugi razlog je 
činjenica da gotovo svi izvođači imaju problema s radnom snagom i ne žele preuzeti 
obavezu ako nisu sigurni da je mogu i izvršiti. 

Čini mu se da je sanacija Sablićeva ipak ugovorena i da će biti završena do početka 
sezone kupanja. Naglasio je da se sredstva koja se koriste za sanaciju i uređenje plažnog 
pojasa dobivaju od koncesijske naknade ostvarene na području Grada Rijeke. Međutim, 
jedan značajan dio te koncesijske naknade uplaćivalo je Brodogradilište 3. maj, koje 
nažalost zbog opće poznate situacije to više nije u mogućnosti uplaćivati, pa je ukupna 
količina sredstava kojom se raspolaže nešto manja. Dio iznosa nadoknadio se iz 
komunalne naknade, ali to nije ni približno onoliko koliko je trebalo biti. Članu Vijeća dostavit 
će pisani odgovor o svim planiranim aktivnostima vezanim za uređenje plaža. 

 
2. SANDRO VIZLER je iznio kako je u Novom listu objavljen članak o zatvaranju  streljane 
na Drenovi radi birokratskih razloga. Vlasnik streljane Streljački klub Protect, koji upravlja 
streljanom, nije dobio potrebne papire od Ministarstva državne imovine, te mu je ukinuta 
dozvola za rad Streljane nakon čega je ona zatvorena, pa je mogu koristiti samo djelatnici 
MUP-a za svoje treninge. Drago mu je da će Gradonačelnik uputiti dopis Ministarstvu 
državne imovine kako bi se problem riješio, jedino što bi to mogao biti dugotrajan proces, a 
rješenje je potrebno što prije jer je to jedina funkcionalna sportska streljana u krugu od sto 
kilometara od Rijeke u kojoj bi streljački klubovi trebali imati županijska i državna natjecanja 
upravo u toj Streljani za mjesec dana. 

Upitao je Gradonačelnika što namjerava učiniti ako ne dobije odgovor Ministarstva 
državne imovine u nekom razumnom roku? Ujedno je dodao kako će i najbolja hrvatska 
streljačica Snježana Pejčić zbog priprema morati otići iz Rijeke trenirati negdje drugdje. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je u ovom trenutku 
administrativno jasno da je nadležno tijelo uskratilo pravo Streljačkom klubu Protect da 
upravlja sa Streljanom jer se u zadnjih godinu dana promijenio Zakon o nabavi i 
posjedovanju oružja građana koji je jasno definirao da Streljanom može upravljati pravna 
osoba ili udruga koja može dokazati vlasništvo nad zemljištem gdje se nalazi streljana ili 
ima ugovor o pravu korištenja. Činjenica je da Streljana na Drenovi postoji odavno i ranije ju 
je koristilo Ministarstvo obrane odnosno vojska. Međutim, formalno već više od 30 godina 
tom streljanom upravlja Grad.  Grad je Ministarstvu uputio dopis sa zamolbom da taj 
prostor, koji već odavno nema vojnu funkciju, već isključivo civilnu, prepusti na upravljanje 
Gradu Rijeci, što do sada nikada nije bio slučaj. 
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Prošle godine usvojen je novi Zakon o gospodarenju državnom imovinom koji tu 
mogućnost dozvoljava i koji je predvidio da imovinu koju koriste lokalna samouprava ili 
njezine institucije za potrebe sporta, obrazovanja i sl., država može bez naknade prepustiti 
lokalnoj samoupravi. Grad je takav zahtjev uputio i on je u  postupku rješavanja te vjeruje 
da će se relativno brzo riješiti.   

Nakon saznanja nastalog problema on je uputio pismo nadležnoj inspekcijskoj 
službi, koja je Streljačkom društvu Protect izdala rješenje, da se Gradu Rijeci ili Policijskoj 
upravi prepusti privremeno upravljanje Streljanom čime bi se omogućilo normalno korištenje 
Streljane od sportskih klubova.  

Pozvao je kolege iz HDZ-a, pogotovo gospodina Ostrogovića, koji se pokazao vrlo  
efikasan kad je trebalo osigurati dva stana za bolnicu na Kantridi, da iskoriste svoja 
poznanstva i jaku argumentaciju da se ovaj problem riješi što prije. 
 
3. MARINKO KOLJANIN je iznio kako se u bivšem klubu Opera, unutar kompleksa kina 
Teatro Fenice, snimala kultna serija Kula tmine. Podsjetio je da je na 9. sjednici Gradskog 
vijeća 24. svibnja 2018. godine, Gradsko vijeće većinom glasova, osim HDZ-a koji je bio 
suzdržan, prihvatilo tri zaključka. Prvi je da se zadužuje gradonačelnik da, u suradnji s 
vlasnikom Rijeka kinom i Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture, ispita mogućnost 
da se spriječi daljnje propadanje i urušavanje te zgrade, drugi je da se ispita mogućnost da 
Grad Rijeka sudjeluje u kupovini suvlasničkog dijela devet desetina zgrade Teatro Fenice i 
da u suradnji s vlasnikom izvrši procjenu koliko bi stajala adaptacija zgrade i treći je da se 
utvrdi mogućnost najma te zgrade u neke svrhe koje bi Grad koristio. Interesira ga da li se u 
ovih godinu dana nešto od toga realiziralo? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da jedan veći dio onoga što 
proizlazi iz tog zaključka je i odrađeno. Iznio je kako je procjena vrijednosti zgrade Teatro 
Fenice bez prostora Opere rađena pred nekoliko godina, a koja bi trebala bit predmet 
kupoprodajnog ugovora, poznata  i iznosi oko šest milijuna eura.  

U razgovoru s vlasnikom, koji je iskazao dobru volju da znatno spusti tu cijenu  
razgovaralo se o mogućnosti kupoprodaje. Međutim, u ovom trenutku, obzirom na čitav niz 
velikih investicija koje su vezane za gradnju objekata potrebnih za Europsku prijestolnicu 
kulture, nisu dalje o tome razgovarali, zbog nemogućnosti da se ta sredstva osiguraju iz 
Proračuna. 

Najam zgrade ne dolazi u obzir jer je potrebno uložiti znatna sredstva da bi se 
zgrada koristila. Obzirom da je zgrada zatvorena i da se ne koristi, trebalo bi ishodovati 
razne dozvole za rad u toj zgradi jer je opterećena raznim problemima. Jedan od njih je da 
se tamo još uvijek koristi struja od 110 volti koja se onda pretvara na 220, pa ukoliko bi 
Grad to uzeo na upravljanje nema šanse da dobije suglasnost i dozvolu za korištenje takve 
zgrade. Grad nije u potpunosti od toga odustao. Nažalost, dosadašnji natječaji za obnovu 
kulturnih spomenika su uvjetovali  isključivo javno vlasništvo odnosno vlasništvo lokalne ili 
regionalne samouprave tako da je i tu otpala mogućnost da se osiguraju sredstva. Grad će i 
dalje nastaviti s tim aktivnostima jer će sigurno naići neki novi natječaji vezan za obnovu 
kulturnih dobara te će Grad očito morati naći neko rešenje ukoliko uvjet i dalje bude 
vlasništvo. Žao mu je što se obnova nije mogla realizirati jer bi ta zgrada u kontekstu 
Europske prijestolnice kulture dobro došla budući da ima izvrsnu akustiku i najveće 
gledalište s oko 1000 mjesta, pa bi mogla preuzeti funkciju koncertne ili kongresne dvorane. 

Nažalost, u ovim okolnostima, kada je jedan dobar dio proračuna usmjeren na 
objekte koji su potrebni za projekt Europske prijestolnice kulture, nije bilo moguće tome se 
više posvetiti. 
 
MARINKO KOLJANIN je dodao kako je to poluoptimističan ili polupesimističan odgovor za 
ovu zgradu koja je sagrađena za dvije godine, pa se nada da će se  za narednih godinu 
dana nešto pokrenuti, jer je neprocjenjiva šteta da zgrada ovako stoji. Zatražio je i pisani 
odgovor na njegovo pitanje. 
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4. DANKO ŠVORINIĆ je iznio kako je prije mjesec dana uputio pisano pitanje vezano uz 
vandalizam i uništavanje gradske imovine na području grada Rijeke odnosno koliko je 
osoba identificirano i prijavljeno od početka 2019. godine. Odgovoreno mu je da je 
identificirana i procesuirana samo jedna osoba. 

Nakon toga, situacija je eskalirala, demoliran je okoliš Dječjeg vrtića Maestral, a pred 
nekoliko dana bilo je intenzivno šaranje, grafitiranje užeg centra grada, pa ga zanima da li 
su identificirani počinitelji i koje aktivnosti provodi policija?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se svaka pojava vandalizma 
prijavljuje policiji, nakon čega se traži nepoznati počinitelj. Policija kroz sustav postojećih 
kamera nastoji utvrditi identitet počinitelja, a nakon toga slijede prekršajni ili kazneni nalozi. 

Slaže se da vandalizma ima poprilično i šteta je da se uništavaju fasade koje su 
platili velikim dijelom vlasnici zgrada ili objekti koji su uređivani proračunskim novcem. Grad 
će u narednom razdoblju, u dogovoru s policijom, pokušati postaviti što je moguće veći broj 
sigurnosnih kamera kako bi što veći dio grada bio pod kontrolom, što nije uvijek dovoljno, 
jer se te  osobe vrlo dobro pripreme i sakriju lice pa ih je nemoguće prepoznati. Nada se da 
će policija svojim metodama ipak ući u trag takvim osobama. 
 
DANKO ŠVORINIĆ je dodao kako se slaže da je u takvim situacijama dosta teško utvrditi 
počinitelja, ali ponekad ima dojam da gradske službe posustaju u toj borbi odnosno u 
sanaciji onoga što vandali naprave. Naveo je primjer instalacije ″Brojač dana do EPK ″koji 
već mjesec dana stoji išaran, koji je nakon prve devastacije prebojan, a nakon toga se 
odustalo, pa ta  instalacija stoji u neprihvatljivom stanju.  

Ispred Kluba Liste za Rijeku najavio je da će ovu temu pokušati staviti na Gradsko 
vijeće jer imaju neke ideje kako bi se efikasnije moglo suočiti s ovim problemom iako je 
svjestan da Gradsko vijeće nema tu prevelike ovlasti, a jedna od ideja je i ovo što je iznio 
Gradonačelnik, pa se nada da će ubuduće te ideje biti prihvaćene i od gradskih službi. 

 
5. TEU MIČIĆ BADURINA zanima, vezano za nedavnu sramotnu proslavu maturanata na 
Korzu i Delti gdje se veličalo ustaštvo, budući da je Gradonačelnik postavio načelniku 
policije zahtjev da se izgrednici kazne, da li je Gradonačelnik dobio nekakvu povratnu 
informaciju u svezi s tim budući da se radi o kaznenom djelu? 

Ujedno je iznijela kako je u Slavonskom Brodu u drugom mjesecu podnesena 
inicijativa da se Građanski odgoj kao izvannastavna aktivnost  uvede kao obavezni predmet 
u okviru reforme Škola za život, tako da oni od ove jeseni startaju sa građanskim odgojem 
kao obaveznim školskim predmetom. Zanima je da li će Gradonačelnik podnijeti sličnu 
inicijativu prema Ministarstvu? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je vezano za prvo pitanje iznio kako nije dobio 
nikakav odgovor od Policijske uprave, ali se nada da hoće. Međutim, nije problem samo u 
kršenju zakona kada je u pitanju korištenje riječi i znakovlja koje čine kazneni prijestup. Misli 
da je generalno problem maturanata zadnjeg dana škole. Grad je dva puta pokušao 
organizirati neka događanja kako bi maturantima pružili priliku da se normalno zabave, ali 
oba puta je taj pokušaj završio neslavno. Jednom su na Gatu Karoline Riječke svi kemijski 
WC-i i ogradice završili  u moru, a slično se dogodilo i drugi puta na Trgu 128. brigade. Misli 
da se taj problem neće riješiti dok se u to ne uključe škole. Ne može prihvatiti stav škola i 
ravnatelja da to nije njihov problem jer su oni obavili svoj posao i pustili maturante iz škole. 
Neke škole taj dan pokušavaju organizirati neke aktivnosti, ali on misli da je to problem 
kojim bi se trebali pozabaviti osnivači u suradnji sa ravnateljima škola, da se taj zadnji dan 
obilježi na dostojan način.  

Sve o čemu je članica Vijeća govorila je evidentno kršenje zakona, što baš nikome 
ne služi na čast, kao što je posipanje brašnom polaznika, gađanje jajima i gomila 
alkoholiziranih mladih ljudi koji šeću Korzom i sve ostalo što se dešava taj dan. To nije 
dobra slika društva i misli da za to treba postojati odgovor. Grad je spreman pružiti svu 
potrebnu potporu, ali bez sudjelovanja škola i odgovornih osoba to jednostavno nema 
smisla.  



 5 

Što se tiče drugog pitanja, ne zna za to i to mu zvuči čudno obzirom da je inicijativa 
Grada otpočetka bila da se Građanski odgoj uvede kao obavezni dio procesa školovanja. 
Provjerit će o čemu se radi te dostaviti pisani odgovor. 
 
6. PREDRAG MILETIĆ je iznio kako je jedan od zaključaka koje je Gradsko vijeće u 
prosincu 2018. godine donijelo bio da je, sukladno financijskim mogućnostima Proračuna 
Grada Rijeke tijekom 2019. godine, potrebno osigurati odgovarajuća sredstva namijenjena 
za izradu projektne dokumentacije za uvođenje javne rasvjete između Pulca i Drenove. S 
obzirom da se radi o cesti koja spaja dva velika gradska naselja Drenovu i Kozalu pa i 
Škurinje, smatra da je na tom dijelu pod hitno potrebna javna rasvjeta. Zanima ga što je po 
tom zaključku do sada realizirano? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da  svatko ima pravo na svoje 
mišljenje pa tako i on smatra da ima puno drugih područja grada gdje je širenje javne 
rasvjete puno prioritetnije. Ovdje se radi o području na kojem praktično nema kuća, već se 
radi o osvjetljavanju prometnice. Prema tome, projekt postoji, ali je u ovom trenutku 
potrebno osigurati  financijska sredstva. Ne misli da je to prioritet i u ovogodišnjem 
Proračunu će se dio sredstava koji je namijenjen za širenje javne rasvjete iskoristiti za 
prioritetna područja gdje se radi o osvjetljavanju dijela grada odnosno cesta gdje ima puno 
više stanovništva odnosno kuća. 
 
7. MORANA JOKIĆ je vezano za Veterinarsku stanicu iznad Kozale u Lukovićima, koja 
obavlja neugodni posao zbrinjavanja strvina, iznijela kako tamošnji stanari opetovano 
iznose primjedbe da se problem neugodnog mirisa, unatoč upozorenjima i dopisima Grada 
nije riješio, odnosno da se taj problem, čini se, javlja periodično, s vremena na vrijeme, 
ovisno o iskrcaju i ukrcaju materijala pa je, s obzirom na kontinuirane primjedbe građana, 
zanima što se još može učiniti da se poštuju nekakvi minimalni uvjeti, jer čini se da je te 
neugodne mirise moguće spriječiti. Kako se pokazalo, oni se ne javljaju uvijek pri svakom 
ukrcaju materijala, nego se javljaju isključivo kada se događa ispuštanje tekućine iz 
kamiona.  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je upoznat s tim problemom 
jer je u više navrata i sam dobio primjedbe građana. Jednako tako u više se navrata od 
Veterinarske stanice tražilo da ukrcaj materijala, koji očito izaziva neugodne mirise, 
organizira na adekvatan način kako bi se to spriječilo. Prema saznanjima koja on ima, u 
zadnje vrijeme se situacija bitno poboljšala, ali će ponovno provjeriti i vidjeti da li postoji neki 
drugi način na koji se to može rješavati. Činjenica je da lokacija Veterinarske stanice, 
odnosno skladišta, nije baš najsretnija, međutim, stvar je Veterinarske stanice i 
inspekcijskih službi da eventualno izdaju neki nalog ili krenu u proces preseljenja. 
 
8. SANDRA KRPAN je upitala kakav je bio odaziv u prvom ciklusu akcije Europske 
prijestolnice kulture "Uključi se"  i što se uopće nudi u sklopu te kampanje? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je  jedan od ciljeva projekta 
Europske prijestolnice kulture da se u njega neposredno uključi što veći broj građana. 
Prošle godine je bio prvi poziv prema građanima, koji su se mogli aktivirati na nekoliko 
načina. Prvo je bio objavljen natječaj za volontere za sve poslove i aktivnosti koje su vezane 
uz projekt Europske prijestolnice kulture, što će biti posebno važno iduće godine kada se 
očekuje značajan broj posjetitelja velikog broja planiranih događanja. Drugo je tzv. Civilna 
inicijativa u koju su se građani kao pojedinci odnosno grupa mogli javiti s namjerom 
organiziranja nekog kulturnog ili sportskog događaja u svojim kvartovima ili bilo kakvih 
drugih aktivnosti. Treće su  aktivnosti pod imenom Zelena akcija gdje su se građani mogli 
javiti s ciljem provođenja ekoloških akcija uljepšavanja grada postavljanjem zelenila na 
balkone, krovove, ulice i sl. Četvrti način na koji su se građani mogli uključiti je Vijeće 
građana gdje su se mogli javiti oni građani koji žele sudjelovati u ocjenjivanju prethodna dva 
projekta Civilne inicijative i Zelene akcije. 

U prvom ciklusu odabrana su 22 projekta koji će dobiti od 10 do 30 tisuća kuna 
ovisno o ocjenama za realizaciju svojih projekata. U tijeku je novi natječaj Civilne inicijative i 
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Zelene akcije koji je otvoren do 16. lipnja, a za Vijeće građana završava desetak dana 
ranije, oko 6. lipnja, što je i logično jer će to novoformirano Vijeće građana ocjenjivati 
projekte pristigle u ovoj drugoj turi, a natječaj za volontere je trajno otvoren.  

Pozvao je još jednom građane da se odazovu u što većem broju jer se tu ne radi 
samo o njihovom sudjelovanju već i o mogućnosti osiguranja i dobivanja određenih 
financijskih sredstava za realizaciju onoga što žele. 

 
9. JOSIP KUKULJAN je, u osvrtu na dobiveni odgovor na njegovo pisano pitanje, iznio 
kako KD Autotrolej ne obavlja svoj posao kako treba, da nedostaju vozači, ali da i dalje 
obavlja komercijalne vožnje. Jedna od tih vožnji bila je vožnja za SDP na relaciji Delta-
Ronjgi za simboličnu cijenu od 7.100 kuna. U to su bila uključena četiri autobusa i jedan 
minibus, sa ukupno deset vozača Zanima ga tko je potpisao ugovor sklopljen između 
Autotroleja i SDP-a za taj dan, Praznik rada? 

Drugo pitanje se odnosi na toplanu Krnjevo koja će se pretvoriti u višenamjensku 
benzinsku postaju, pa ga zanima zašto se Gradonačelnik, unatoč odluci Gradskog vijeća da 
se ne ide u taj kredit, ipak odlučio potpisati kredit i zadužiti TD Energo za nešto više od 
sedam milijuna kuna?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ne zna tko je potpisao ugovor 
te da nije točno da Autotrolej ne obavlja svoje obaveze. Taj prijevoz je napravljen po cjeniku 
kao i svi drugi prijevozi koji se rade. Radi se o udaljenosti od desetak kilometara, a ne 
stotinu kilometara pa ne zna što je tu problematično. Dodao je kako je član Vijeća dobio 
pisani odgovor na to pitanje, te iznio kako će provjeriti tko je potpisao taj ugovor. 

Vezano za TD Energo, iznio je kako se ne sjeća da je Vijeće o tome raspravljalo, 
bilo je razgovora o ograničavanju iznosa do kojeg on može dati suglasnost gradskim 
trgovačkim društvima za zaduženje. Taj iznos je prije iznosio deset milijuna kuna, a 
Odlukom Gradskog vijeća je smanjen na iznos od sedam i pol milijuna kuna, pa je on 
iskoristio svoje pravo koje mu proizlazi iz Statuta Grada Rijeke i njegove nadležnosti. 
Smatra da je to dobar i koristan projekt, pa je potpisao suglasnost za zaduženje, jer ta 
suglasnost ni na koji način ne obvezuje Grad Rijeku u smislu bilo kakvog jamstva, garancije 
ili nečega drugoga i u tome ne vidi ništa sporno. 

 
JOSIP KUKULJAN je ponovio kako njega zanima tko je potpisao ugovor između SDP-a i 
Autotroleja za prijevoz Delta – Ronjgi, da li gospodin Kontuš ili gospodin Smojver te dodao 
kako je Autotrolej taj dan mogao  zaraditi 20.000,00 kn za vožnju. 

 
10. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio kako je KD Čistoća u projektu nabave i 
postavljanja specijaliziranih spremnika za odlaganje miješanog komunalnog otpada, pa je 
zamolio Gradonačelnika da članove Vijeća podrobnije izvijesti o tome zašto su nabavljeni 
upravo ti spremnici i da li će se s tim projektom nastaviti ili ne? Prema njegovim 
informacijama to su samoodrživi spremnici sa solarnim panelima koje nabavljaju moderni 
gradovi među kojima je i Grad Rijeka. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je u prvom ciklusu nabavljeno 
12 spremnika proizvođača BigBelly koji se primjenjuju u mnogim europskim i u nekim 
hrvatskim gradovima. Radi se o modernim spremnicima koji koriste moderne tehnologije. 
Tih 12 spremnika je ustvari 12 kompleta koji se sastoje svaki od po dva spremnika koji su 
autonomni u svom radu jer koriste solarne panele kao izvor energije. Ta energija se koristi 
na dva načina. Prvi je da spremnik kontinuirano šalje informaciju o popunjenosti spremnika 
što znači da ne treba obilaziti spremnike da se vidi koliko su popunjeni čime se štedi u 
dolasku ljudi i kamiona koji spremnike prazni. Druga karakteristika spremnika je da imaju 
prešu koja se pokreće sunčevom energijom zbog čega je volumen spremnika puno veći pa 
može primiti puno više otpada. U tom kompletu spremnika odvojeno se prikuplja materijal 
koji se dalje može reciklirati od onog preostalog komunalnog otpada. Ideja je da ti spremnici 
postepeno zamijene sve košarice za otpad u užem centru grada kojih ima poprilično, a koje 
ne izgledaju privlačno kada su prekrcane. 

KD Čistoća je u dogovoru sa riječkim umjetnicima te spremnike oslikala lijepim 
motivima tako da izgledaju šareno i veselo, a na isti način se oslikava i većina kamiona 



 7 

Čistoće. Od 12 spremnika, sedam će biti postavljeno uglavnom u centru Grada Rijeke, a 
preostali u okolnim gradovima i općinama koji su također korisnici usluga Čistoće. S tim 
projektom će se nastaviti i dalje u smislu zamjene što većeg broja običnih košarica sa tim 
spremnicima. 

 
11. TAMARA MARTINČIĆ je iznijela kako je nedavno u medijima najavljen početak gradnje 
hotela na prostoru bivšeg Elektromaterijala do kraja godine, što će značajno utjecati na 
povećanje turističke ponude grada. Zamolila je Gradonačelnika da ih detaljnije informira o 
tome. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako mu je investitor pojasnio da 
je jedan švicarski biznismen ili tvrtka iz Švicarske kupila prostor na kojem se nalazila 
upravna zgrada Elektromaterijala neposredno na ulazu u riječku bolnicu, sa ciljem izgradnje 
poslovnog hotela. 

Do sada je srušena zgrada Elektromaterijala i uklonjen sav materijal, a postojeći 
prostor se privremeno koristi kao parkiralište. Investitor je najavio da bi u mjesecu rujnu 
krenuo sa izgradnjom hotela, a prema informacijama koje ima potpisan je ugovor sa još 
jednom tvrtkom koja je u Europi poznata po lancu Ibis hoteli, grupacije Accor, pa će Rijeka 
imati dva brendirana hotela, jedan Hilton na Kostabeli i drugi Ibis u ovom dijelu grada, koji 
nije na razini Hiltona, ali je međunarodno prepoznatljiv. Smatra da se to odlično uklapa u 
činjenicu da će u neposrednoj blizini biti čitav niz važnih objekata, poput Muzeja grada, 
Gradske knjižnice, Dječje kuće i Muzeja moderne, moderne i suvremene umjetnosti, a u 
blizini je i Željeznički kolodvor. Dodao je kako je od uprave HŽ-a zatražio da taj kolodvor 
urede. Rekli su mu da su već jednom raspisivali natječaj, a ponude su bile takve da nisu 
mogli sklopiti ugovor, pa je u postupku ponovno natječaj i ima njihovo obećanje da će to biti 
riješeno negdje do prvog kvartala iduće godine. 
 
12. dr.sc. PETRA KARANIKIĆ je iznijela kako je Grad Rijeka unatrag nekoliko dana 
potpisao ugovor sa Međunarodnim centrom za inovacije i obrazovanje iz Ulma, s ciljem 
edukacije učitelja javnih osnovnoškolskih ustanova za prepoznavanje i pružanje kvalitetnog 
obrazovanja nadarenim učenicima. Zamolila je gradonačelnika da ih detaljnije upozna o 
kakvoj se suradnji radi? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je Međunarodni centar za 
inovacije u obrazovanju sa sjedištem u Ulmu, međunarodna organizacija koja se već dugo 
godina vrlo uspješno bavi edukacijom nastavnika u radu sa nadarenom djecom. To je i 
njihov cilj, da uz sve aktivnosti koje su do sada poduzimali, organiziraju i pripremaju 
nadarene učenike za sudjelovanje u LIADO-u, u nekim umjetničkim aktivnostima, E-
matematička učionica za nadarene matematičare i čitav niz drugih programa. Smatrali su 
da još veću pažnju treba posvetiti nadarenim učenicima i zbog toga su potpisali ugovor sa  
međunarodnim centrom koji će provesti edukaciju za nastavnike u riječkim osnovnim 
školama, sa svrhom prije svega prepoznavanja nadarenih učenika i daljnjeg dodatnog rada 
s njima. U prvom ciklusu bit će obuhvaćeno najmanje 25, a najviše 60 nastavnika, koji će 
polaziti tečajeve u trajanju od pet dana. Nakon završenih tečaja, analizirat će se uspješnost 
i rezultati nakon čega će se donijeti odluka o nastavku ovog programa ili ne.  
 
13. DUŠKO MILOVANOVIĆ je iznio kako je 2017. godine u testni pogon pušteno 
postrojenje za proizvodnju električne energije, pa ga zanima da li Gradonačelnik ima 
povratnu informaciju o funkcioniranju energane odnosno da li energana uredno funkcionira 
budući da je u studiji rečeno da će ona biti u potpunosti ekonomski održiva i da će se samim 
time smanjivati plinovi koji se ispuštaju u atmosferu? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je procjena bila da će nakon 
sanacije odlagališta Viševac još jedan duži vremenski period to odlagalište proizvoditi 
metan, koji de facto nije ništa drugo nego prirodni plin kojeg kupujemo.  

Procijenjeno je da je šteta da taj metan završava u atmosferi i dodatno je opterećuje 
sa ugljičnim spojevima i iz tih razloga je KD Čistoća krenulo u realizaciju energane koja 
koristi taj metan, sagorijeva ga i kroz jedan sustav kogeneracije dobivenu energiju gorenjem 
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metana pretvara u električnu energiju i taj sustav funkcionira. On je prikopčan na mrežu 
HEP-a, a same brojčane podatke o efikasnosti i prodanoj količini energije ne zna napamet, 
pa će članu Vijeća odgovor dostaviti pisanim putem. 
 
14. VOJKO BRAUT je upitao Gradonačelnika koliko će trajati radovi u Krešimirovoj ulici, 
kako će oni utjecati na odvijanje prometa te koji su veći radovi još planirani u idućih godinu 
dana, a koji će intenzivnije utjecati na odvijanje prometa u Rijeci?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je već više puta isticao da 
radove u Krešimirovoj ulici zajednički financiraju Vodovod i kanalizacija, Hrvatske ceste i 
Grad Rijeka. Ti radovi su ujedno i početak velikog europskog projekta za koje je osigurano 
milijardu i dvjesto milijuna kuna nepovratnih sredstava iz Europe, a ukupna vrijednost 
radova je milijardu i sedamsto milijuna, čime će se izgraditi 217 km nove kanalizacije i oko 
100 km novih vodovodnih ogranaka.   

Radovima u Krešimirovoj ulici obuhvaćeno je prvih 1100 metara kanalizacijskog 
transportnog kolektora, a paralelno s tim radovima riješit će se i dio vodovodnih ogranaka, 
postavit će se optička mreža odnosno optički kabel, a Hrvatske ceste će te radove iskoristit 
da u potpunosti urede  asfaltni sloj po cijeloj dužini i površini Krešimirove ceste.  

Ukupna vrijednost investicije je negdje oko 35 milijuna kuna bez PDV-a. Radovi će 
trajati godinu dana odnosno do mjeseca travnja iduće godine. S izvođačima je dogovoreno 
da maksimalno koncentriraju radove na prvom dijelu dionice, od podvožnjaka u 
Krešimirovoj ulici pa do Mlake, tako da ono što eventualno preostane za iduću godinu bude 
što više udaljeno od centra grada, zbog aktivnosti koje se očekuju iduće godine.  

U tijeku su probni radovi na nekoliko lokacija, kako bi se utvrdilo stanje tla odnosno 
postojeće infrastrukture, da ne bi bilo iznenađenja kad počnu obimni radovi. Završetak 
radova očekuje se za dva do tri tjedna i do tada će na snazi biti privremeno prometno 
rješenje, koje omogućava korištenje ceste u oba smjera.  

Nakon završetka radova, kada se bude moglo točno utvrditi dinamika stvarnih 
radova, napravit će se i konačno prometno rješenje, s time da će cilj biti da cesta ostane 
prohodna, a u kojoj mjeri i kojoj dinamici, to će se znati kad to prometno rješenje bude 
gotovo. 

Pozvao je građane na razumijevanje i strpljenje jer će sigurno biti određenih 
usporavanja prometa kroz Krešimirovu ulicu. 

 
15. HRVOJE BURIĆ je iznio kako je ulazeći u vrtić vidio da je ostalo jako puno neupisane 
djece što predstavlja jedan kronični problem kojeg Gradonačelnik, ako ga do sada nije 
riješio, vjerojatno neće ni uspjeti riješiti kao što nije riješio Autobusni kolodvor. 

Nadalje je iznio kako je dugovanje 3. maja - Motori i dizalice, nastalo prije otvaranja 
predstečajnog postupka 23. travnja 2013., te u predstečajnu nagodbu prijavljeno 
12.605.829 kuna. Znači, radi se o dugu komunalne naknade prema Gradu Rijeci do 2013. 
godine, koji je napravio sin jedne gradske vijećnice, koji je svima vrlo dobro poznat. 

Obzirom da je otpisano 3.801.000 zakonskih zateznih kamata, trgovačko društvo 
Uljanik Strojogradnja Diesel d.d., je po toj osnovi dužno platiti 8.804.000 kuna u roku od 
četiri godine do dana zaključenja predstečajne nagodbe odnosno najkasnije do 7. travnja 
2019. godine. To znači da je Uljanik Strojogradnja d.d. do travnja 2019. godine trebao platiti 
iznos od 8.804.000 kuna. Ujedno je obavijestio članove Vijeća da je Uljanik Strojogradnja 
otišla u stečaj što znači da građani Rijeke taj novac neće vidjeti jer je od 12 milijuna kuna 
oprošteno 8.804.000 kuna i dug je od 2014. godine. 

Zanima ga zašto Gradonačelnik 2014., 2015., 2016. i 2017. godine nije od tih 
8,800.000 kuna naplatio niti jedne lipe komunalne naknade jer je punih pet godina 
pogodovao Uljanik Strojogradnji d.d. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da on nikome nije pogodovao. 
Najbolji odgovor njemu i njegovom mentoru gospodinu Bandiću dali su radnici Uljanika kada 
su došli prodavati toplu vodu pred Uljanik. Preporučio je gdinu Buriću da se ni slučajno ne 
približava pred radnike 3. maja, obzirom da je dosta često u kontaktu s njima pa zna što 
misle o njegovom suludom zalaganju da se pod svaku cijenu naplate troškovi komunalne 
naknade. Ako se nekome pogodovalo, onda se pogodovalo prije svega radnicima da dobiju 
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plaću. U cijelom tom razdoblju bili su potpisani ugovori sa tvrtkom Motori i dizalice, 
Strojogradnja i sa Brodogradilištem 3. maj o obročnoj otplati duga, koju su oni izvršavali po 
svojoj dinamici, koliko je to bilo moguće. 

U jednom trenutku Grad je čak nudio i mogućnost zamjene nekih nekretnina za dug 
Tvornice motora i dizalica, obzirom da je 3. maj do pred manje od godinu dana uglavnom 
uredno izvršavao svoje obveze.  

On se ne osjeća nimalo krivim niti misli da je bilo kome pogodovao, a ako je nekome 
pogodovao to su  prije svega bili radnici i da je u mogućnosti da to učini on bi to opet učinio. 

Međutim, gdin Burić to nikada neće razumjeti i zbog toga će njegov uspjeh u politici 
biti i dalje onakav kakav je. 

 
HRVOJE BURIĆ je dodao kako mu je drago da Gradonačelnik brine o njegovom političkom 
uspjehu, ali ne govori istinu. Radi izbjegavanja blokade računa, Grad Rijeka je s trgovačkim 
društvom Uljanik Strojogradnja d.d., 8. prosinca 2017. godine zaključio upravni ugovor.  

Nadalje je iznio kako 2014. godine Grad nije naplatio niti lipe jer se nije nazirala 
nikakva kriza u brodogradnji, a to se ponovilo i 2015., 2016. i 2017. godine.  

Za razliku od Grada Županiji je iz koncesijske naknade 2015. godine uplaćen 100% 
iznos od Brodogradilišta 3. maj od 2 milijuna kuna, 2016. godine 1,8 milijuna kuna i 2017. 
godine 1,2 milijuna kuna. Brodogradilište 3. maj je istovremeno uplatilo Županiji koncesijsku 
naknadu, a Grad u pet godina nije naplatio niti lipu, što znači da se može naplatiti.  

Ponovio je kako je Grad pogodovao Uljaniku Strojogradnji te iznio kako je 12 
milijuna kuna, što Gradu nije plaćeno od komunalne naknade, za stan od 70 m2 u visini 400 
kn dostatan za 29.112 stanova u prosjeku komunalne naknade, čime je Gradonačelnik 
oštetio  29.112 stanova kojima nije oprostio komunalnu naknadu i time nanio ogromnu 
materijalnu štetu Gradu Rijeci. 

 
16. VUK PRICA je iznio kako je nedavno u sklopu projekta EPK počelo postavljanje 
takozvanih višejezičnih ploča u Rijeci odnosno postavljanje povijesnih naziva imena ulica 
koje su te ulice nosile u svojoj povijesti. Njega je iznenadilo koliko je ta inicijativa imala 
negativnu konotaciju u manjem dijelu populacije pa čak i među članovima Vijeća, pa ga 
interesira ga da li će se taj projekt i dalje razvijati i na koji način? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako su prije dva tjedna na 
jednom trgu i pripadajuće tri ulice postavljene ploče na kojima su ispisana sva povijesna 
imena tih ulica i trgova. Taj projekt će se nastaviti u kontekstu projekta Europske 
prijestolnice kulture kroz koji se želi prikazati slojevitost riječke povijesti, koja je izuzetno 
zanimljiva, nekad doduše i teška, čime bi se pokazalo da se ta prošlost poštuje, bez obzira 
kakva ona bila.  

Misli da će biti atraktivno kada većina ulica u Starom gradu bude imala ploče na 
kojima će se moći vidjeti njihovi nazivi. Većina tih naziva je na talijanskom jeziku jer je kroz 
povijest ovaj dio Rijeke jedan veliki dio vremena pripadao Italiji, ali bit će tu i drugih naziva. 

Činjenica je da za razliku od opće prihvaćenog mišljenja kako jedan režim mijenja 
nazive ulica interesantno je da ima cijeli set promjena ulica na talijanskom, što znači da je ta 
promjena uvijek prisutna i da nije uvijek vezana isključivo uz neke političke konotacije. 
Osobno misli da je ovo puno bolji pristup od forsiranja na uvođenju dvojezičnosti, jer bi to 
značilo samo prevođenje službenog naziva ulice na drugi jezik, u ovom slučaju talijanski, a 
ovako postoji cijeli pregled povijesnih događanja negdje od 18. stoljeća pa do danas. 

 
VUK PRICA je dodao kako su na Odboru za nacionalne manjine više puta razgovarali o tim 
višejezičnim pločama, ali nažalost, često u negativnom kontekstu. Iskoristio je priliku da se 
zahvali talijanskoj nacionalnoj manjini i talijanima na svemu onom dobrom što su napravili 
kroz povijest za ovaj grad. 
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• DNEVNI RED  
 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je prijedlog dnevnog 

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

Predsjednik Vijeća je zatim podsjetio da su za točku 1. predloženog dnevnog reda 
Izbori i imenovanja dostavljena dva materijala: a) Izbor članova i zamjenika članova Savjeta 
mladih Grada Rijeke za koju je dostavljeno Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za 
članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke s Popisom važećih kandidatura, i 
b) Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za gospodarstvo i razvoj 
Grada Rijeke te da su naknadno, sukladno odredbi članka 125. stavka 1. Poslovnika 
Gradskog vijeća, dostavljeni prijedlozi za DOPUNU DNEVNOG REDA SJEDNICE 
TOČKAMA:  

- Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase (k.č.br. 
1589/35), 

- Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Draga, 
- Prijedlog odluke o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Srdoči, 
- Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke, 
- Prijedlog dopune Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke. 

Uz prijedloge za dopunu dnevnog reda dostavljeni su i materijali za predložene 
točke dnevnog reda. 

 
Predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje prijedloge za dopunu dnevnog reda 

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

ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase (k.č.br. 1589/35)“ koju bi 
Vijeće razmatralo kao 29. točku dnevnog reda. 

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

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

ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Draga“ koju bi Vijeće 
razmatralo kao 30. točku dnevnog reda. 

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

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

ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Srdoči“ koju bi Vijeće razmatralo kao 31. točku 
dnevnog reda. 

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

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

zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke“ koju bi Vijeće razmatralo kao 32. točku 
dnevnog reda. 

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

 
5. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: „Prijedlog dopune 

Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke“ koju bi Vijeće razmatralo kao 33. 
točku dnevnog reda. 

Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO 
(25 za). 
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Zatim je predsjednik Gradskog vijeća objavio da je Gradsko vijeće usvojilo 

sljedeći  
D N E V N I   R E D 

1. Izbori i imenovanja 
a) Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru  člana Odbora za gospodarstvo i 
razvoj Grada Rijeke. 

2. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2019. godini 
3. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Gradskog kazališta lutaka Rijeka 
4. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu 
5. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2018. godinu 
6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu 
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 
8. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 

području mjesnih odbora za 2018. godinu 
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke 
10. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i 

projekcija za 2020. i 2021. godinu 
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Rijeke za 2019. godinu 
12. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu 
13. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. 

godinu 
14. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu  
15. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2019. godini  
16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora 
17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog 

natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora 
18. Prijedlog pravilnika o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih 

poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke 
19. Prijedlog pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi 

Grada Rijeke 
20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke 
21. Prijedlog odluke o promjeni imena trga na području grada Rijeke 
22. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice 

Rijeka 
23. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja moderne i 

suvremene umjetnosti  
24. Prijedlog odluke o odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine 
25. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase 
26. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 

uporabi u k.o. Plase 
27. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kozala 

(k.č. br. 1754/3) 
28. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kozala 

(k.č. br. 167/12) 
29.  Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase 

(k.č.br. 1589/35) 
30.  Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Draga 
31. Prijedlog odluke o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Srdoči 
32. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke 
33. Prijedlog dopune Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke. 
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TOČKA 1. 

Izbori i imenovanja 
a) Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Rijeke 

b) Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za gospodarstvo i 
razvoj 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. 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

a) 
 
 Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (28 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, predsjednik Gradskog vijeća pročitao je upute o 
provođenju tajnog glasovanja te izvijestio da će postupak tajnog glasovanja uz njega 
provesti i članovi Gradskog vijeća Vuk Prica i dr.sc. Dobrica Rončević.  
 
 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 predano je 28 glasačkih listića. 
Nakon glasovanja, otvorena je glasačka kutija i nakon prebrojavanja glasačkih listića 

utvrđeno je da se u glasačkoj kutiji nalazilo 28 glasačkih listića od kojih je 27 glasačkih 
listića bilo važećih, a jedan je glasački listić bio nevažeći. 

 
Pojedini kandidati su dobili sljedeći broj glasova: 
 

1. VEDRAN BARJAŠIĆ – član     15 
MATTEO RISTIĆ - zamjenik člana    

2. DIANA BIASOL - članica     18 
FILIP PJEROBON – zamjenik članice   

3. ANA ČANČAREVIĆ - članica    11 
FILIPA CAPAN - zamjenica članice    

4. IVA DAVORIJA - članica     17 
TIHANA NAGLIĆ - zamjenica članice   

5. TOMA JELUŠIĆ - član     17 
SANJA NARANĐA - zamjenica člana   

6. VALENTINO KLARIĆ - član     18 
MILAN VUCELIĆ – zamjenik člana    
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7. PETRA LINČIĆ - članica     18 

ALEX KATUNAR - zamjenik članice    
8. BIAGIO MAZZONE - član     17 

LEO ŠAMANIĆ – zamjenik člana    
9. LUKA PAJIĆ – član      17 

ALESSIO MARŠANIĆ- zamjenik člana   
10. MATEO PRPIĆ - član      11 

SVEN TURATO - zamjenik člana    
11. MIRKO RADIĆ - član      10 

MARIN KRUNEŠ - zamjenik člana    
12. ANTONELA SABOČAN - članica    11 

TESA SOLDIČIĆ - zamjenica članice   
13. MARKO SMOJVER - član     11 

LUKA PETRUŠIĆ - zamjenik člana    
14. JOSIP TABULA - član     13 

IVO PEKIĆ - zamjenik člana     
15. JOSIP UKALOVIĆ - član     11 

AUGUSTIN SERDAR - zamjenik člana   
16. KRISTIAN VOLARIĆ – član     15 

MASSIMO DESPOT – zamjenik člana.   

Predsjednik Vijeća zatim je objavio da su u Savjet mladih Grada Rijeke 
izabrani sljedeći kandidati prema redoslijedu dobivenih glasova: 

 
1. DIANA BIASOL – članica     18 

FILIP PJEROBON – zamjenik članice 
2. VALENTINO KLARIĆ – član    18 

MILAN VUCELIĆ – zamjenik člana 
3. PETRA LINČIĆ – članica     18 

ALEX KATUNAR - zamjenik članice 
4. IVA DAVORIJA – članica     17 

TIHANA NAGLIĆ - zamjenica članice 
5. TOMA JELUŠIĆ – član     17 

SANJA NARANĐA - zamjenica člana 
6. BIAGIO MAZZONE – član     17 

LEO ŠAMANIĆ – zamjenik člana 
7. LUKA PAJIĆ – član      17 

ALESSIO MARŠANIĆ- zamjenik člana 
8. KRISTIAN VOLARIĆ – član     15 

MASSIMO DESPOT – zamjenik člana 
9. JOSIP TABULA – član     13 

IVO PEKIĆ - zamjenik člana. 
 
Predsjednik Vijeća zatim je izvijestio da su sljedeći kandidati ostvarili jednak 

broj glasova: 
 

1. ANA ČANČAREVIĆ – članica    11 
FILIPA CAPAN - zamjenica članice 

2. MATEO PRPIĆ - član      11 
SVEN TURATO - zamjenik člana  

3. ANTONELA SABOČAN - članica    11 
TESA SOLDIČIĆ - zamjenica članice   
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4. MARKO SMOJVER – član     11 
LUKA PETRUŠIĆ - zamjenik člana 

5. JOSIP UKALOVIĆ – član     11 
AUGUSTIN SERDAR - zamjenik člana. 
 
Predsjednik Vijeća je izvijestio da će se, sukladno odredbama Odluke o osnivanju 

Savjeta mladih, glasovanje ponoviti za izbor do punog broj članova Savjeta mladih između 
kandidata koji su u prvom krugu imali jednak broj glasova (11), točnije provesti će se drugi 
krug tajnog glasovanja u kojem će Gradsko vijeće između pet kandidata izabrati još dva 
člana Savjeta mladih. 
  
 Potom je svim nazočnim članovima Gradskog vijeća ponaosob uručen glasački listić 
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 provedenog glasovanja 

kako slijedi: 
 
Članovima Gradskog vijeća predano je 27 glasačkih listića. 
Nakon glasovanja, otvorena je glasačka kutija i nakon prebrojavanja glasačkih listića 

utvrđeno je da se u glasačkoj kutiji nalazilo 27 glasačkih listića od kojih je 26 glasačkih 
listića bilo važećih, a jedan je glasački listić bio nevažeći. 

 
Pojedini kandidati su dobili sljedeći broj glasova: 

 
1. ANA ČANČAREVIĆ - članica     3 

FILIPA CAPAN - zamjenica članice    
2. MATEO PRPIĆ - član       1 

SVEN TURATO - zamjenik člana    
3. ANTONELA SABOČAN - članica     3 

TESA SOLDIČIĆ - zamjenica članice   
4. MARKO SMOJVER - član    19 

LUKA PETRUŠIĆ - zamjenik člana    
5. JOSIP UKALOVIĆ - član    22 

AUGUSTIN SERDAR - zamjenik člana   

Predsjednik Vijeća zatim je objavio da su u Savjet mladih Grada Rijeke 
izabrani i sljedeći kandidati prema redoslijedu dobivenih glasova: 

 
1. JOSIP UKALOVIĆ  22 
2. MARKO SMOJVER  19 

 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključno je izvijestio da su u Savjet mladih 

Grada Rijeke izabrani sljedeći kandidati: 
 

1. DIANA BIASOL – članica        
FILIP PJEROBON – zamjenik članice 

2. VALENTINO KLARIĆ – član       
MILAN VUCELIĆ – zamjenik člana 

3. PETRA LINČIĆ – članica        
ALEX KATUNAR - zamjenik članice 

4. IVA DAVORIJA – članica        
TIHANA NAGLIĆ - zamjenica članice 

5. TOMA JELUŠIĆ – član        
SANJA NARANĐA - zamjenica člana 



 15 

6. BIAGIO MAZZONE – član        
LEO ŠAMANIĆ – zamjenik člana 

7. LUKA PAJIĆ – član         
ALESSIO MARŠANIĆ- zamjenik člana 

8. KRISTIAN VOLARIĆ – član        
MASSIMO DESPOT – zamjenik člana 

9. JOSIP TABULA – član        
IVO PEKIĆ - zamjenik člana 

10. MARKO SMOJVER – član        
LUKA PETRUŠIĆ - zamjenik člana 

11. JOSIP UKALOVIĆ – član        
AUGUSTIN SERDAR - zamjenik člana. 

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

b) 
 

Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (26 za) donijelo Odluku o razrješenju Milene 
Kraljević dužnosti članice i izboru Vedrana Sabljaka za člana Odbora za 
gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke. 

 
TOČKA 2. 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2019. godini 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat uvodno je izvijestio da je predlagatelj 
ove točke dnevnog reda Odbor za javna priznanja Grada Rijeke, da je članovima Vijeća 
dostavljen zaključak Odbora za Statut, Poslovnik i propise koji je razmatrao ovu točku 
dnevnog reda, kao i očitovanje Gradonačelnika na prijedloge odluka.  

 
Dodatno uvodno usmeno obrazloženje prijedloga podnio je Andrej Poropat kao 

predsjednik Odbora za javna priznanja. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (25 za) donijelo sljedeće 

odluke: 
I. 
 

Dobitnik Nagrade Grada Rijeke za životno djelo u 2019. godini je: 
 
Giorgio Surian za izniman doprinos riječkoj opernoj i kazališnoj sceni. 

 
II. 

 
Dobitnici Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" u 2019. godini su:  

 
1. Viktor Šahini 
za promociju obiteljskog obrtništva, razvoj kvalitete struke te njegovanje 
povjerenja u odnosu s klijentima. 

 
2. tim intervencijskih kardiologa u KBC-u Rijeka: Vjekoslav Tomulić, Tomislav 
Jakljević, David Gobić, Sandro Brusich, Neven Čače 
za unapređenje intervencijske kardiologije te velike stručne i znanstvene 
iskorake. 
 
3. Nadja Poropat 
za izniman doprinos u odgojno-obrazovnom području i promicanju ugleda i 
interesa Grada Rijeke. 
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4. časna sestra Daniela Orbanić 
za nesebično davanje za umirućeg čovjeka i njegove najbliže. 
 
5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sušak-Rijeka 
za dugogodišnji rad u zaštiti od požara i doprinos razvoju vatrogastva. 

 
6. Bruno Petrali 
za dugogodišnji doprinos glazbenoj i kazališnoj umjetnosti, sportu i 
novinarstvu u gradu Rijeci. 

 
7. HNK Orijent 1919 
za dugogodišnji značajan rad i doprinos razvitku grada Rijeke. 
 
8. Jasna Baraba 
za izniman doprinos u nabavci suvremenih nastavnih pomagala za Osnovnu 
školu Fran Franković. 

III. 
 
Dobitnici Godišnjih nagrada Grada Rijeke u 2019. godini su:  

 
1. prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med. 
za iznimna znanstvena postignuća u području imunologije i doprinos 
međunarodnoj prepoznatljivosti Sveučilišta u Rijeci. 
 
2. Jasna Buketa 
za humanitarni rad u Hospiciju Marija Krucifiksa Kozulić te za autorstvo i 
uredništvo knjige Odlasci nastale povodom 5. obljetnice rada ustanove. 

 
3. Aleksandar Tomulić 
za izvanredne rezultate i izuzetan doprinos promociji riječke fotografije u 
svijetu. 

 
4. Željko Bistrović 
za iznimne rezultate u vodstvu konzervatorskih radova u riječkim sakralnim 
zdanjima. 
 
5. HNK Ivana pl. Zajca - Ansambl Opere  
za jedinstveni operni projekt, trilogiju Verdi-Shakespeare-Surian. 

 
 

TOČKA 3. 
Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice  

Gradskog kazališta lutaka Rijeka 
 

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

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća dr.sc. Aleksandar Bulog ispred Kluba SDP-

LABURISTI-SDSS i Josip Ostrogović ispred Kluba HDZ. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (24 za) donijelo Odluku o 

imenovanju Magdalene Lupi Alvir za ravnateljicu Gradskog kazališta lutaka Rijeka. 
 

Nakon glasovanja, Magdalena Lupi Alvir prigodnim se riječima obratila Gradskom 
vijeću i zahvalila na imenovanju. 
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TOČKA 4. 

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke 
za 2018. godinu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Ostrogović ispred Kluba HDZ, Tamara 

Martinčić ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, Duško Milovanović i Josip Ostrogović te 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA 

GRADSKOG VIJEĆA (19 za, 6 protiv) donijelo Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Grada Rijeke za 2018. godinu.  

 
TOČKA 5. 

Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke 
za 2018. godinu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (24 za, 1 suzdržan) 

donijelo Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2018. godinu. 
 

TOČKA 6. 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

za 2018. godinu 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (19 za, 1 protiv, 4 

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

 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 
 

TOČKA 7. 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

u 2018. godini 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (24 za, 1 protiv) donijelo 

sljedeći  
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2018. godini. 
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TOČKA 8. 
Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 

mjesnih odbora za 2018. godinu 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (21 za, 4 suzdržana) 

donijelo sljedeći  
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne 

prioritete na području mjesnih odbora za 2018. godinu.  
 

TOČKA 9. 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (20 za, 4 suzdržana) 

donijelo Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke. 
 

TOČKA 10. 
Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija 

za 2020. i 2021. godinu 
 

 Potpredsjednik Gradskog vijeća Oskar Skerbec je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, da je amandman na 
Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 
2020. i 2021. godinu podnio Gradonačelnik kao predlagatelj te da je amandman postao 
sastavni dio prijedloga. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Tamara Martinčić ispred Kluba SDP-

LABURISTI-SDSS, Ivona Milinović, Tamara Martinčić, Josip Ostrogović, Kristjan Staničić i 
Duško Milovanović te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA 

GRADSKOG VIJEĆA (19 za, 6 protiv, 1 suzdržan) donijelo Prve izmjene i dopune 
Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu. 

 
TOČKA 11. 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu 

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

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

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 
2019. godinu.  

 
 
 



 19 

TOČKA 12. 
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke  

za 2019. godinu 
 

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

 
Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovao član Vijeća Danko Švorinić ispred Kluba 

Liste za Rijeku, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (20 za, 4 protiv) donijelo 
Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu. 

 
TOČKA 13. 

Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente  
za 2019. godinu 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (19 za, 4 protiv, 1 

suzdržan) donijelo Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 
2019. godinu. 
 

TOČKA 14. 
Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture  

za 2019. godinu 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (20 za, 4 protiv) donijelo 

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
TOČKA 15. 

Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  
u 2019. godini 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (20 za, 4 protiv) donijelo 

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini. 
 

TOČKA 16. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama  

Odluke o zakupu poslovnog prostora 
 

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 (24 za) donijelo Odluku o 
izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora.  
 

TOČKA 17. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog 

natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
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 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (24 za) donijelo Odluku o 
izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u 
zakup poslovnog prostora. 

 
TOČKA 18. 

Prijedlog pravilnika o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih 
poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (25 za) donijelo Pravilnik o 

određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u 
vlasništvu Grada Rijeke. 

 
TOČKA 19. 

Prijedlog pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba  
u kulturi Grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

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

kulturu Ivan Šarar koji je, između ostalog, izvijestio Vijeće da je prilikom izrade teksta 
Pravilnika došlo do pogreške u tekstu članka 11. u kojem, u tablici u stavku 1. točki 1., 
umjesto riječi: „vrijednost i stupanj konzervatorske valorizacije“ trebaju stajati riječi: 
„vrijednost i stupanj povijesno-umjetničke i konzervatorske valorizacije“, tako da se ovim 
putem ispravlja tekst Prijedloga pravilnika. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (25 za) donijelo Pravilnik o 

postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. 
 

TOČKA 20. 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju kulturnih vijeća 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 (20 za, 5 suzdržanih) 

donijelo Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke. 
 

TOČKA 21. 
Prijedlog odluke o promjeni imena trga na području grada Rijeke 

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

mjesnu samoupravu te da je članovima Vijeća dostavljen zaključak Odbora za Statut, 
Poslovnik i propise koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda, kao i očitovanje 
Gradonačelnika na prijedlog.  

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Danko Švorinić ispred Kluba Liste za Rijeku, 

Josip Ostrogović, Sandro Vizler, Predrag Miletić, Damir Popov, dr.sc. Aleksandar Bulog, 
Morana Jokić, Ivona Milinović, Andrej Poropat, Ana Trošelj, Danko Švorinić, Dobrica 
Rončević, Duško Milovanović, Marinko Koljanin i Koraljko Pasarić, Gradonačelnik mr.sc. 
Vojko Obersnel te završno Josip Ostrogović ispred Kluba HDZ. 
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Josip Ostrogović je, ispred Kluba HDZ,  izvijestio da članovi tog Kluba ne žele i neće 
sudjelovati u glasanju po ovoj točki dnevnog reda, što je u nastavku i pojasnio, nakon čega 
su prisutni članovi Kluba HDZ-a napustili sjednicu. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (19 za, 1 suzdržan) 

donijelo Odluku kojom je dosadašnjem Muzejskom trgu promijenjeno ime u „Trg 
Riccarda Zanelle“. 

TOČKA 22. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na  

Statut Gradske knjižnice Rijeka 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj Upravno 
vijeće Gradske knjižnice Rijeka te da su članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji 
su razmatrali ovu točku dnevnog reda te očitovanje Gradonačelnika na Prijedlog. 
Predsjednik Vijeća je u nastavku podsjetio da je članovima Vijeća dan ranije dostavljena i 
odluka Upravnog vijeća kojom su utvrđene izmjene Prijedloga statuta koje postaju sastavni 
dio teksta Statuta na koji se daje suglasnost.  

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

kojom se daje prethodna suglasnost na Statut Gradske knjižnice Rijeka u tekstu 
kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka na sjednicama održanim 15. 
i 28. svibnja 2019. godine. 
 

TOČKA 23. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut  

Muzeja moderne i suvremene umjetnosti 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj Upravno 

vijeće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te da su članovima Vijeća dostavljeni 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda te očitovanje Gradonačelnika na 
Prijedlog. Predsjednik Vijeća je u nastavku podsjetio da je članovima Vijeća dan ranije 
dostavljena i odluka Upravnog vijeća kojom su utvrđene izmjene Prijedloga statuta koje 
postaju sastavni dio teksta Statuta na koji se daje suglasnost.  

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

kojom se daje prethodna suglasnost na Statut Muzeja moderne i suvremene 
umjetnosti u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Muzeja moderne i suvremene 
umjetnosti na sjednicama održanim 14. i 28. svibnja 2019. godine. 

 
TOČKA 24. 

Prijedlog odluke o odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je članovima Vijeća 
dostavljen zaključak Odbora za Statut, Poslovnik i propise koji je razmatrao ovu točku 
dnevnog reda. 

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

odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine. 
 

TOČKA 25. 
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 (20 za) donijelo Odluku o 

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



 22 

TOČKA 26. 
Prijedlog odluke o izmjeni 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 (20 za) donijelo Odluku o 

izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase. 
 

TOČKA 27. 
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kozala  

(k.č. br. 1754/3) 
 

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 (20 za) donijelo Odluku o 

ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kozala. 
 

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

(k.č. br. 167/12) 
 

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 (20 za) donijelo Odluku o 

ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kozala. 
 

TOČKA 29. 
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase  

(k.č.br. 1589/35) 
 

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 (20 za) donijelo Odluku o 

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

TOČKA 30. 
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  

u k.o. Draga 
 

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 (20 za) donijelo Odluku o 

ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Draga.  
 

TOČKA 31. 
Prijedlog odluke o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Srdoči 

 
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 (20 za) donijelo Odluku o 

ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Srdoči.  
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TOČKA 32. 
Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (20 za) donijelo Odluku o 

zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke. 
 

TOČKA 33. 
Prijedlog dopune Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je članovima Vijeća 

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

 
 Gradsko vijeće, bez rasprave, JEDNOGLASNO (20 za) donijelo Dopunu Plana 
mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke. 

 
 

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

Filipa Capan, Tihomir Čordašev, Josip Kukuljan, Petra Mandić, Ivona Milinović, Josip 
Ostrogović, Damir Popov, Dobrica Rončević i mr.sc. Kristjan Staničić. 

 
 
Sjednica je zaključena u 16,50 sati. 
 
 
 

 
        Tajnica       Predsjednik 

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


	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako Grad intenzivno radi na pripremi sezone kupanja. Za sljedeći kolegij priprema se opsežan materijal u kojem će biti prezentirani rezultati istraživanja kvalitete mora kroz proteklu godinu i prvo mje...
	Najveći problem je plaža Sablićevo koja je s jedne strane vjerojatno jedna od najatraktivnijih riječkih plaža, a s druge strane opterećena činjenicom da se već u nekoliko navrata dešavao odron stijena, koji može ugroziti kupače pa su u tom smislu podu...
	Podsjetio je da se nakon zadnjeg odrona od nadležnih službi tražilo ispitivanje u smislu daljnjih očekivanja nekakvih mogućnosti urušavanja. Napravljen je projekt sanacije i u dva navrata je bio raspisan natječaj za odabir izvođača. Nažalost, na taj n...
	Čini mu se da je sanacija Sablićeva ipak ugovorena i da će biti završena do početka sezone kupanja. Naglasio je da se sredstva koja se koriste za sanaciju i uređenje plažnog pojasa dobivaju od koncesijske naknade ostvarene na području Grada Rijeke. Me...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je u ovom trenutku administrativno jasno da je nadležno tijelo uskratilo pravo Streljačkom klubu Protect da upravlja sa Streljanom jer se u zadnjih godinu dana promijenio Zakon o nabavi i posjedova...
	Prošle godine usvojen je novi Zakon o gospodarenju državnom imovinom koji tu mogućnost dozvoljava i koji je predvidio da imovinu koju koriste lokalna samouprava ili njezine institucije za potrebe sporta, obrazovanja i sl., država može bez naknade prep...
	Nakon saznanja nastalog problema on je uputio pismo nadležnoj inspekcijskoj službi, koja je Streljačkom društvu Protect izdala rješenje, da se Gradu Rijeci ili Policijskoj upravi prepusti privremeno upravljanje Streljanom čime bi se omogućilo normalno...
	Pozvao je kolege iz HDZ-a, pogotovo gospodina Ostrogovića, koji se pokazao vrlo  efikasan kad je trebalo osigurati dva stana za bolnicu na Kantridi, da iskoriste svoja poznanstva i jaku argumentaciju da se ovaj problem riješi što prije.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da jedan veći dio onoga što proizlazi iz tog zaključka je i odrađeno. Iznio je kako je procjena vrijednosti zgrade Teatro Fenice bez prostora Opere rađena pred nekoliko godina, a koja bi trebala bit pre...
	U razgovoru s vlasnikom, koji je iskazao dobru volju da znatno spusti tu cijenu  razgovaralo se o mogućnosti kupoprodaje. Međutim, u ovom trenutku, obzirom na čitav niz velikih investicija koje su vezane za gradnju objekata potrebnih za Europsku prije...
	Najam zgrade ne dolazi u obzir jer je potrebno uložiti znatna sredstva da bi se zgrada koristila. Obzirom da je zgrada zatvorena i da se ne koristi, trebalo bi ishodovati razne dozvole za rad u toj zgradi jer je opterećena raznim problemima. Jedan od ...
	Nažalost, u ovim okolnostima, kada je jedan dobar dio proračuna usmjeren na objekte koji su potrebni za projekt Europske prijestolnice kulture, nije bilo moguće tome se više posvetiti.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se svaka pojava vandalizma prijavljuje policiji, nakon čega se traži nepoznati počinitelj. Policija kroz sustav postojećih kamera nastoji utvrditi identitet počinitelja, a nakon toga slijede prekrš...
	Slaže se da vandalizma ima poprilično i šteta je da se uništavaju fasade koje su platili velikim dijelom vlasnici zgrada ili objekti koji su uređivani proračunskim novcem. Grad će u narednom razdoblju, u dogovoru s policijom, pokušati postaviti što je...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je vezano za prvo pitanje iznio kako nije dobio nikakav odgovor od Policijske uprave, ali se nada da hoće. Međutim, nije problem samo u kršenju zakona kada je u pitanju korištenje riječi i znakovlja koje čine kaznen...
	Sve o čemu je članica Vijeća govorila je evidentno kršenje zakona, što baš nikome ne služi na čast, kao što je posipanje brašnom polaznika, gađanje jajima i gomila alkoholiziranih mladih ljudi koji šeću Korzom i sve ostalo što se dešava taj dan. To ni...
	Što se tiče drugog pitanja, ne zna za to i to mu zvuči čudno obzirom da je inicijativa Grada otpočetka bila da se Građanski odgoj uvede kao obavezni dio procesa školovanja. Provjerit će o čemu se radi te dostaviti pisani odgovor.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da  svatko ima pravo na svoje mišljenje pa tako i on smatra da ima puno drugih područja grada gdje je širenje javne rasvjete puno prioritetnije. Ovdje se radi o području na kojem praktično nema kuća, ve...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je upoznat s tim problemom jer je u više navrata i sam dobio primjedbe građana. Jednako tako u više se navrata od Veterinarske stanice tražilo da ukrcaj materijala, koji očito izaziva neugodne miri...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je  jedan od ciljeva projekta Europske prijestolnice kulture da se u njega neposredno uključi što veći broj građana. Prošle godine je bio prvi poziv prema građanima, koji su se mogli aktivirati na ...
	U prvom ciklusu odabrana su 22 projekta koji će dobiti od 10 do 30 tisuća kuna ovisno o ocjenama za realizaciju svojih projekata. U tijeku je novi natječaj Civilne inicijative i Zelene akcije koji je otvoren do 16. lipnja, a za Vijeće građana završava...
	Pozvao je još jednom građane da se odazovu u što većem broju jer se tu ne radi samo o njihovom sudjelovanju već i o mogućnosti osiguranja i dobivanja određenih financijskih sredstava za realizaciju onoga što žele.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ne zna tko je potpisao ugovor te da nije točno da Autotrolej ne obavlja svoje obaveze. Taj prijevoz je napravljen po cjeniku kao i svi drugi prijevozi koji se rade. Radi se o udaljenosti od desetak k...
	Vezano za TD Energo, iznio je kako se ne sjeća da je Vijeće o tome raspravljalo, bilo je razgovora o ograničavanju iznosa do kojeg on može dati suglasnost gradskim trgovačkim društvima za zaduženje. Taj iznos je prije iznosio deset milijuna kuna, a Od...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je u prvom ciklusu nabavljeno 12 spremnika proizvođača BigBelly koji se primjenjuju u mnogim europskim i u nekim hrvatskim gradovima. Radi se o modernim spremnicima koji koriste moderne tehnologije. ...
	KD Čistoća je u dogovoru sa riječkim umjetnicima te spremnike oslikala lijepim motivima tako da izgledaju šareno i veselo, a na isti način se oslikava i većina kamiona Čistoće. Od 12 spremnika, sedam će biti postavljeno uglavnom u centru Grada Rijeke,...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako mu je investitor pojasnio da je jedan švicarski biznismen ili tvrtka iz Švicarske kupila prostor na kojem se nalazila upravna zgrada Elektromaterijala neposredno na ulazu u riječku bolnicu, sa cilj...
	Do sada je srušena zgrada Elektromaterijala i uklonjen sav materijal, a postojeći prostor se privremeno koristi kao parkiralište. Investitor je najavio da bi u mjesecu rujnu krenuo sa izgradnjom hotela, a prema informacijama koje ima potpisan je ugovo...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je Međunarodni centar za inovacije u obrazovanju sa sjedištem u Ulmu, međunarodna organizacija koja se već dugo godina vrlo uspješno bavi edukacijom nastavnika u radu sa nadarenom djecom. To je i n...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je procjena bila da će nakon sanacije odlagališta Viševac još jedan duži vremenski period to odlagalište proizvoditi metan, koji de facto nije ništa drugo nego prirodni plin kojeg kupujemo.
	Procijenjeno je da je šteta da taj metan završava u atmosferi i dodatno je opterećuje sa ugljičnim spojevima i iz tih razloga je KD Čistoća krenulo u realizaciju energane koja koristi taj metan, sagorijeva ga i kroz jedan sustav kogeneracije dobivenu ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je već više puta isticao da radove u Krešimirovoj ulici zajednički financiraju Vodovod i kanalizacija, Hrvatske ceste i Grad Rijeka. Ti radovi su ujedno i početak velikog europskog projekta za koje...
	Radovima u Krešimirovoj ulici obuhvaćeno je prvih 1100 metara kanalizacijskog transportnog kolektora, a paralelno s tim radovima riješit će se i dio vodovodnih ogranaka, postavit će se optička mreža odnosno optički kabel, a Hrvatske ceste će te radove...
	Ukupna vrijednost investicije je negdje oko 35 milijuna kuna bez PDV-a. Radovi će trajati godinu dana odnosno do mjeseca travnja iduće godine. S izvođačima je dogovoreno da maksimalno koncentriraju radove na prvom dijelu dionice, od podvožnjaka u Kreš...
	U tijeku su probni radovi na nekoliko lokacija, kako bi se utvrdilo stanje tla odnosno postojeće infrastrukture, da ne bi bilo iznenađenja kad počnu obimni radovi. Završetak radova očekuje se za dva do tri tjedna i do tada će na snazi biti privremeno ...
	Nakon završetka radova, kada se bude moglo točno utvrditi dinamika stvarnih radova, napravit će se i konačno prometno rješenje, s time da će cilj biti da cesta ostane prohodna, a u kojoj mjeri i kojoj dinamici, to će se znati kad to prometno rješenje ...
	Pozvao je građane na razumijevanje i strpljenje jer će sigurno biti određenih usporavanja prometa kroz Krešimirovu ulicu.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da on nikome nije pogodovao. Najbolji odgovor njemu i njegovom mentoru gospodinu Bandiću dali su radnici Uljanika kada su došli prodavati toplu vodu pred Uljanik. Preporučio je gdinu Buriću da se ni slu...
	U jednom trenutku Grad je čak nudio i mogućnost zamjene nekih nekretnina za dug Tvornice motora i dizalica, obzirom da je 3. maj do pred manje od godinu dana uglavnom uredno izvršavao svoje obveze.
	On se ne osjeća nimalo krivim niti misli da je bilo kome pogodovao, a ako je nekome pogodovao to su  prije svega bili radnici i da je u mogućnosti da to učini on bi to opet učinio.
	Međutim, gdin Burić to nikada neće razumjeti i zbog toga će njegov uspjeh u politici biti i dalje onakav kakav je.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako su prije dva tjedna na jednom trgu i pripadajuće tri ulice postavljene ploče na kojima su ispisana sva povijesna imena tih ulica i trgova. Taj projekt će se nastaviti u kontekstu projekta Europske ...
	Misli da će biti atraktivno kada većina ulica u Starom gradu bude imala ploče na kojima će se moći vidjeti njihovi nazivi. Većina tih naziva je na talijanskom jeziku jer je kroz povijest ovaj dio Rijeke jedan veliki dio vremena pripadao Italiji, ali b...
	Činjenica je da za razliku od opće prihvaćenog mišljenja kako jedan režim mijenja nazive ulica interesantno je da ima cijeli set promjena ulica na talijanskom, što znači da je ta promjena uvijek prisutna i da nije uvijek vezana isključivo uz neke poli...
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