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

25. travnja 2019. godine  
 

Sjednicu je u 9,40 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: Veljko Balaban, Vojko Braut, 

dr.sc. Aleksandar Bulog, Filipa Capan, Ljiljana Cvjetović, Tihomir Čordašev, Morana Jokić, 
dr.sc. Petra Karanikić, Marinko Koljanin, Sandra Krpan, Josip Kukuljan, Tamara Martinčić, 
dr.sc. Ivan Mencer, Predrag Miletić, Ivona Milinović, Duško Milovanović, Mile Opačić, Josip 
Ostrogović, Koraljko Pasarić, Damir Popov, Andrej Poropat, Vuk Prica, Dobrica Rončević, 
Vedran Sabljak, Oskar Skerbec, Danko Švorinić, Mate Tomljanović, Ana Trošelj, Vedran 
Vivoda i Sandro Vizler. 

 
Izostanak su opravdali članovi Gradskog vijeća: Hrvoje Burić, Tea Juraga, Petra 

Mandić, Tea Mičić Badurina, mr.sc. Zvonimir Peranić i mr.sc. Kristjan Staničić. 
 
Na zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća održane 28. ožujka 2019. godine nije bilo 

primjedbi. 
 

• UVODNE OBAVIJESTI 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je uvodno obavijestio da je pri 
Ministarstvu uprave u tijeku postupak nadzora zakonitosti rada Gradskog vijeća na 14. i 15 
sjednici Gradskog vijeća po zahtjevima članova Gradskog vijeća Hrvoja Burića i Tihomira 
Čordaševa odnosno da je 20. ožujka 2019. godine u Ministarstvu uprave zaprimljen zahtjev 
člana Vijeća Hrvoja Burića da se obavi nadzor zakonitosti rada na 15. sjednici Gradskog 
vijeća, a dana 27. ožujka Ministarstvo je zaprimilo zahtjev člana Vijeća Tihomira Čordaševa 
za nadzor zakonitosti rada 15. sjednice Gradskog vijeća kojim se traži da se ta sjednica 
poništi, a da se odluke donesene na toj sjednici proglase ništavima. Ministarstvu uprave je 
na zahtjev dostavljeno očitovanje i sva zatražena dokumentacija te je postupak u tijeku. 

Nadalje je izvijestio da, budući da još uvijek nisu ispunjeni uvjeti za početak 
obnašanja dužnosti zamjenika članice Gradskog vijeća Mirjane Jukić, od Ministarstva 
Uprave zatraženo mišljenje o tom predmetu i uputa za postupanje, međutim do održavanja 
današnje sjednice od Ministarstva nije dobiven nikakav odgovor. 

Predsjednik Vijeća je zaključno podsjetio da su članovima Vijeća, sukladno članku 
73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni odgovori na pitanja članova Gradskog vijeća 
postavljena u aktualnom satu 16. sjednice Gradskog vijeća i odgovori na pisana pitanja 
postavljena u razdoblju između dvije sjednice Gradskog vijeća. 

 
• AKTUALNI SAT 

 
1. JOSIP KUKULJAN je vezano za radove na postavljanju vrelovoda koji su na 
Rastočinama započeti prije otprilike godinu dana iznio kako radova više nema, već su ostali 
samo nedovršeni ili krivo izvedeni radovi. Na fotografijama koje je prikazao vidi se nogostup 
kojeg prije nije bilo, na koji zapinju šira vozila, među kojima su i kamioni Čistoće. Iza zgrade 
ostali su ostaci cijevi vrelovoda, koji tamo stoje već godinu dana, a na neasfaltiranom dijelu 
iza zgrade Rastočine 4, ostala je rupa nad kojom je stavljen lim i u tu rupu ulaze miševi i 
druge životinje. Nakon izvedenih radova postavljanja vrelovoda pojavile su se velike lokve, 
a kod zgrade Rastočine 5 nastala je lokva visine do 14 cm koja onemogućava prolaz 
stanarima kroz taj prostor. 
 Upitao je direktora KD Energo d.o.o. Sanjina Kirigin tko je odgovoran za neizvedene 
ili nepravilno izvedene radove na postavljanju vrelovoda?  
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Direktor KD ENERGO d.o.o. SANJIN KIRIGIN se složio s gospodinom Kukuljanom da 
radovi možda nisu izvedeni u planu, obimu i opsegu kako je zamišljeno te iznio kako je u 
konačnici odgovoran investitor odnosno TD Energo. Za sve postoje dodatna objašnjenja 
koja će iznijeti u pisanom odgovoru. Odgovorio je kako će KD Energo sve sanirati i otkloniti 
u što je moguće kraćem roku. Činjenica je da je danas na tržištu teško naći  kvalitetnog 
izvođača koji će radove izvesti u određenom roku. To se dogodilo i TD Energo, pogotovo u 
građevinskom dijelu i rezultat takve situacije su priložene fotografije. Naglasio je kako ovako 
izvučeno iz konteksta ispada da je sve tako izgledalo, a s druge strane, ako je on dobro 
informiran, vijećnik je neki dan uputio i pohvalu kako je nešto i dobro napravljeno. Zaključno 
je naveo da će članu Vijeća dostaviti i pisani odgovor. 

 
2. MARINKO KOLJANIN je iznio kako je promotivni spot za projekt EPK 2020, u režiji 
Dalibora Matanića, proglašen kontroverznim, što je ocijenio indikativnim. Naveo je kako je 
taj spot, koji je napravljen za 600 tisuća kuna Hrvatske turističke zajednice i poreznih 
obveznika, prikazao tipične riječke detalje, djevojku na konju, američkog astronauta itd., a 
oni koji to nisu razumjeli su neuki i primitivni, iako se on ne smatra takvim, a vjeruje da i 
nitko drugi u ovoj dvorani. Smatra da bi dva studenta sa dronom to napravila za puno manje 
novaca te bi pokazali  inventivnost i kulturu.  

Nadalje je naveo kako se dr. Jelena Roganović, pročelnica Odjela za hematologiju 
KBC-a, nedavno požalila da već nekoliko godina šalje upite Gradu Rijeci da osigura 
smještaj za roditelje djece oboljele od malignih bolesti, te ga zanima da li Grad i Županija 
mogu naći neko adekvatno rješenje za to? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako je sadržaj promotivnog filma 
pitanje umjetničke slobode te da je scenarij filma odabran između 22 druga scenarija. Film 
se nekome sviđa, a nekome ne i o tome se može raspravljati kao i o svakom drugom 
umjetničkom djelu. Dodao je kako film nije koštao 600 tisuća kuna, nego 400 tisuća kuna, 
koje je u potpunosti platila Hrvatska turistička zajednica, u sklopu sufinanciranja projekta 
Europske prijestolnice kulture. Po njegovom mišljenju film je vrlo uspio jer je pobudio interes 
za Rijeku kao Europsku prijestolnicu kulture, zahvaljujući kontroverzi i činjenici da je film 
izazvao raspravu u javnom prostoru Hrvatske, jer gotovo da nema nikoga tko za taj film nije 
čuo. 

Što se tiče problema koji se pojavio u javnosti oko smještaja roditelja djece oboljelih 
od malignih bolesti iznio je kako ne zna zbog čega se taj problem pojavio u javnosti jer je 
činjenica da je Grad Rijeka uvijek ulagao u Klinički bolnički centar, prema njihovim 
zahtjevima i željama. Međutim, službeni zahtjev za osiguranje stana za roditelje koji dolaze 
sa svojom djecom na Kantridu Grad nikada nije dobio, te je dodao kako Grad Rijeka nema 
nikakvih stanova u vlasništvu u neposrednoj blizini bolnice pa ga ne bi mogao niti dodijeliti. 
 Nadalje je iznio kako je Grad iz Proračuna već izdvojio 100 tisuća kuna na račun 
Kliničkog bolničkog centra za uređenje prostora unutar Dječje bolnice Kantrida za smještaj 
roditelja oboljele djece, a na što je potrošeno tih 100 tisuća kuna, vjerojatno treba pitati 
nekoga iz Kliničkog bolničkog centra. Smatra da je Grad do sada pokazao visoki stupanj 
osjetljivosti za Klinički bolnički centar, a posebno za kliniku za dječje bolesti i dječju kirurgiju 
odnosno za Odjel dječje hematologije.   

Dodao je kako je Grad pored 100 tisuća kuna koje je dao za namjenu koja očito 
nikada nije realizirana, sufinancirao izgradnju i uređenje novog Odjela za hematologiju, 
smještenog u upravnoj zgradi Klinike za pedijatriju. Žao mu je što se s jedne strane tužna, a 
s druge strane lijepa priča, kroz humanitarnu akciju izrodila u plasiranje neistina i političko 
prepucavanje u kojem on nije sudjelovao niti želi sudjelovati. 

 
MARINKO KOLJANIN je dodao kako je pitanje o spotu stvar ukusa i ne želi raspravljati o 
umjetničkim slobodama, ali je nedopustivo da je gospodin Matanić sebi dozvolio da 
Riječane ili one koji spot nisu razumjeli prozove nepismenim i nekulturnim. Vezano za 
rješenje smještaja roditelja djece oboljele od malignih bolesti, zatražio je pisani odgovor jer 
je dobio direktan odgovor u Bolnici da se godinama ističu zahtjevi, a sve i da nisu poslani, 
smatra da Grad može reagirati i nešto napraviti pa makar i putem najma nekog stana, jer bi 
taj najam i kroz razdoblje od 10 godina koštao koliko je plaćen i kontroverzni spot.  
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3. JOSIP OSTROGOVIĆ se nadovezao na pitanje kolege Koljanina te iznio kako je riječka 
liječnica i profesorica Jelena Roganović, međunarodno priznata stručnjakinja za 
pedijatrijsku onkologiju i pročelnica Odjela za hematologiju i onkologiju u Dječjoj bolnici 
Kantrida, koja je vodila liječenje male Mile Rončević, na web portalu izjavila kako unatoč 
dugogodišnjim molbama, Grad Rijeka nije omogućio korištenje stana u kojem bi se mogle 
smjestiti obitelji djece koja se liječe od raka u Dječjoj bolnici Kantrida, a nisu iz Rijeke. Ona 
osobno moli gradske vlasti, kao i KBC Rijeka, da napokon reagiraju na njene dugogodišnje 
zamolbe da se roditeljima djece oboljele od malignih bolesti, koja se liječe u Rijeci, omogući 
jedan smještaj u blizini Dječje bolnice Kantrida, kako bi obitelji mogle biti zajedno kad dijete 
pauzira od kemoterapije.  

Interesira ga zašto Grad uopće nije odgovorio na to? To znači da netko u ovom 
slučaju ne govori istinu ili profesorica ili gradonačelnik. Upitao je Gradonačelnika zašto Grad 
nije omogućio smještaj i da li Grad odnosno Gradonačelnik može omogućiti smještaj za te 
roditelje i njihovu djecu?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je ponovio kako je Grad na zahtjev Kliničkog 
bolničkog centra izdvojio 100 tisuća kuna za uređenje prostora u kojim će boraviti roditelji 
djece koja dolaze na liječenje u Kliniku za pedijatriju i dječju kirurgiju. Zašto to nije 
realizirano, on ne zna, ali Grad je te novce uplatio na račun Kliničkog bolničkog centra. 
Podsjetio je kako je Grad već uplatio milijune i milijune kuna za druge namjene i nema 
razloga da ne sudjeluje i u ovome. Ponovio je kako Grad na području Kantride i u blizini 
bolnice nema stanova, pa ih ne može niti osigurati. Grad može kupiti stan, ali to nije 
obaveza Grada. Nije mu poznato kome je doktorica Roganović upućivala pisma, jer njemu 
osobno nije pa ne zna zbog čega je trebala takva intervencija budući da se to moglo riješiti 
kao što su rješavani i drugi zahtjevi koji su do sada dolazili iz Klinike za dječju kirurgiju i iz 
Odjela za hematologiju. 

Ponovio je kako ne želi i neće sudjelovati u političkim prepucavanjima i jeftinom 
stjecanju političkih poena na ovakvim osjetljivim pitanjima. 

 
JOSIP OSTROGOVIĆ je dodao kao je odgovor Gradonačelnika na njegovo pitanje jadan 
jer on na ovom pitanju uopće ne želi skupljati političke poene. On je samo kao gradski 
vijećnik upitao što Grad Rijeka može napraviti po tom pitanju i u tome nije bilo ništa loše. 
Iznio je kako Gradonačelnik priča o 100 tisuća kuna, dok je na Autobusni kolodvor potrošio 
50 milijuna kuna, a. Grad je u minusu od 300 milijuna kuna.  

 
4. dr.sc. IVAN MENCER je, vezano za TD Rijeka 2020, iznio kako je poznato da je to 
trgovačko društvo osnovano od strane Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije s ciljem 
da provodi sadržaje koji su definirani dokumentacijom koja je predana Europskoj komisiji da 
bi se odobrio program EPK 2020. Međutim, evidentno je da je TD Rijeka 2020, umjesto da 
isključivo i samo sudjeluje u realizaciji kulturoloških sadržaja, ukazalo i na političke ambicije.  

Upitao je Gradonačelnika kako on objašnjava prisustvo TD Rijeka 2020 u 
aktivnostima slavlja oslobođenja grada Rijeke, jer po njemu te aktivnosti imaju isključivo i 
samo politički značaj. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kao za njega čin proslave 
oslobođenja grada Rijeke ima kulturološki, svjetonazorski i memorijalni segment, a 
najmanje politički, što gdin Mencer ne može razumjeti, niti prihvatiti. U knjizi kandidature 
navedeni su programski pravci koji će se realizirati u tijeku 2020., a navedeno je da će se 
uoči 2020. odvijati čitav niz pretprograma koji tematiziraju programske pravce koji su 
navedeni u knjizi, među kojima je i programski pravac Doba moći i u sklopu tog 
programskog pravca i obilježavanja Dana oslobođenja grada Rijeke, TD Rijeka 2020. 
sudjelovat će s postavom jedne izložbe koja tematizira radove nastale upravo u to doba i 
organizaciji jednog koncerta na kojem će se izvoditi partizanske pjesme.  

Tvrtka je formirana, a osnivač tvrtke je Grad Rijeka u većinskom dijelu i u aktu o 
osnivanju tvrtke navedeno je barem oko četrdesetak različitih djelatnosti kojima se tvrtka 
može baviti. 
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dr.sc. IVAN MENCER se zahvalio na razumljivom i u velikom dijelu prihvatljivom odgovoru, 
te je istaknuo vrlo tanku distinkciju između TD Rijeka 2020 i političke aktivnosti. Da se Grad 
angažirao na realizaciji tog programa i da eksplicitno stoji naziv TD Rijeka 2020 onda bi bilo 
sve u redu, ali budući da eksplicitno piše naziv koji isključivo ima samo kulturološki sadržaj, 
a ne i politički, dolazi do jedne neprihvatljive političke interferencije, koja po njemu pridonosi 
eskalaciji snage jednog gospodarskog subjekta, kojeg su vlasnici gradska i županijska 
administracija, pri čemu bi se taj subjekt trebao fokusirati na ono za što je osnovan, a to je 
organizacija i provedba sadržaja definiranih prijavnom knjigom. 

 
5. PREDRAG MILETIĆ je iznio kako je cijena vode za riječke obitelji u prosjeku povećana 
za dvadesetak kuna odnosno za 13%, pa je upitao da li je to povećanje cijene za građane i 
poslovne subjekte bilo nužno potrebno? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako KD Vodovod i kanalizacija 
sigurno ne bi predložilo povećanje cijene vode da to nije bilo nužno, niti bi on taj prijedlog 
prihvatio. Isto tako on može upitati da li je bilo nužno povećati cijenu električne energije? To 
pitanje postavlja jer je na području Primorsko-goranske županije KD Vodovod i kanalizacija 
najveći potrošač električne energije, zbog toga što se nekad i više od pola godine koristi 
voda iz izvorišta Zvir koje je na morskoj razini, pa se električnim pumpama mora 
prepumpavati na veću nadmorsku visinu kako bi se rasporedila po području cijelog grada. 
Osim toga što je prošle godine cijena električne energije porasla, kada je bio natječaj za 
isporučitelja električne energije, došla je ponuda koja je gotovo dvostruko veća od cijene 
koju je KD Vodovod i kanalizacija plaćao ranije. To je jedan od razloga da on na pitanje 
može odgovoriti protupitanjem, koje se vjerojatno odnosi na nekog drugog.  

Činjenica je da je pred KD Vodovod i kanalizacija jedan ogromni investicijski zahvat, 
vrijedan milijardu i sedamsto milijuna kuna, u kojem Vodovod dijelom treba sudjelovati 
vlastitim sredstvima, jer se sredstva od povećanja neće koristiti za investiciju, iako su 
indirektno vezana, budući da će izgradnjom novih 200 kilometara kanalizacije i oko 100 
kilometara vodovodnih ogranaka bitno porasti materijalni troškovi koje Vodovod i 
kanalizacija ima na održavanju mreže koja će biti puno veća, što će opet uzrokovati 
dodatnu potrošnju električne energije i svega ostalog.  

Prema tome, povećanje cijene vode je bilo neizbježno, ukoliko se želi osigurati 
normalno funkcioniranje KD Vodovod i kanalizacija i normalnu isporuku vode odnosno 
zbrinjavanja otpadnih voda. Poskupljenje vode dogodit će se gotovo u svim gradovima pred 
kojima su veliki investicijski ciklusi. Nadalje je naveo kako su i uz ovo povećanje, cijene 
vode KD Vodovod i kanalizacija negdje u sredini tablice drugih komunalnih društava koji 
pružaju istu uslugu. 

 
PREDRAG MILETIĆ je dodao kako se u Opatiji od 1. maja cijena vode smanjuje, iako je 
Opatija grad koji je po svojim izvorištima vode prilično siromašan i koji je prije vodu uvozio iz 
Ilirske Bistrice, a sada je kupuje od Rijeke. Za razliku od Opatije, grad Rijeka je prebogat 
vodom, a cijenu vode povećava. Zatražio je i pisani odgovor na pitanje. 

 
6. VEDRAN VIVODA je iznio da, s obzirom da se u zadnje vrijeme volimo hvaliti kako grad 
Rijeka napreduje kao turistička destinacija, smatra da zelene površine u gradu ne izgledaju 
kako spada, za razliku od drugih okolnih općina i gradova koji se već mjesec dana 
pripremaju za nadolazeću turističku sezonu.  

Zanima ga da li u KD Čistoća postoje nekakvi problemi s održavanjem zelenih 
površina obzirom da su, kada je tu uslugu obavljala tvrtka Parkovi i nasadi, zelene površine 
izgledale puno bolje nego sada.  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako uslugu nije vršila samo 
tvrtka Parkovi i nasadi, nego i ostale tvrtke koje su taj posao dobile na javnom natječaju, a 
da li je to bilo bolje ili nije može se raspravljati, njemu je poznato da je bilo znatno skuplje. 
Iznio je kako KD Čistoća ima program održavanja zelenih površina kojeg se pridržava te 
kako će uskoro početi ili je već počela košnja zelenih površina i uređenje parkovnih i ostalih 
površina u gradu, već nekoliko puta se izmijenilo cvijeće u cvjetnim gredicama u centru 
grada i nije primijetio da se nešto zanemarilo. Kao i svake godine u petom mjesecu bit će 
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postavljene vaze sa cvijećem duž Korza, a sve ostale javne zelene površine u Gradu bit će 
održavane. 

 
VEDRAN VIVODA je upitao kakvi su planovi KD Čistoća te kada se namjeravaju kositi 
zelene površine, ne samo u centru grada nego i u okolnim naseljima, smatrajući da bi ti 
radovi trebali krenuti puno ranije. Naveo je kako su neke table na ulazu u grad Rijeku već 
prekrivene zelenilom, što je sramotno. Zatražio je i pisani odgovor na pitanje.  

 
7. MORANA JOKIĆ je ponovno upitala Gradonačelnika da li je upoznat s višestrukim 
koristima koje su drugi gradovi imali od prijave na Europski socijalni fond za produljenje 
radnog vremena vrtića i tzv. "vrtić po mjeri 21. stoljeća". Mnogi gradovi, poput Splita, su tim 
europskim novcem uspjeli zaposliti potrebne logopede i defektologe koji nedostaju i u 
Dječjem vrtiću Rijeka. 

Podsjetila je da se odgovor na njeno slično pitanje postavljeno pisanim putem svodio 
na dva argumenta. Prvi je da Dječji vrtić Rijeka već ima smjenski rad u Dječjem vrtiću 
Potok. Međutim, zna se da taj Dječji vrtić ima visoko centralizirani oblik smjenskog rada što 
ne odgovara svim građanima koji do tog vrtića moraju voziti, pa smatra da to nije vrtić po 
mjeri 21. stoljeća. Drugi je da Dječji vrtić Rijeka nije aplicirao na ovaj natječaj jer ne 
udovoljava osnovnim uvjetima za prijavu na natječaj.  

Obzirom da je europski novac iz Europskog socijalnog fonda omogućio drugim 
gradovima da zadovolje potrebe svojih građana, ali i ustanovama da zaposle brojne 
stručnjake kao što su edukacijski rehabilitatori i sl., smatra da bi Dječji vrtić Rijeka trebao 
napustiti taj oblik visoko centraliziranog smjenskog rada i napraviti jednu disperziju prema 
drugim lokalitetima. Zanima je da li se planira nešto u tom smjeru, u vidu ponovne aplikacije 
na sličan javni poziv ili unutar postojećeg budžeta, bez oslanjanja na vanjske izvore novca? 
Zatražila je pisani odgovor na pitanje. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako će članici Vijeća dostaviti i pisani 
odgovor na pitanje te dodao kako je grad Rijeka među hrvatskim gradovima i županijama 
najuspješniji u ugovaranju europskih projekata, kako po broju, tako i po financijskom iznosu 
ugovorenih projekata. Prema tome, ne bi bilo nikakvog razloga da Grad ne sudjeluje u tom 
natječaju da se smatralo da to ima efekta. Naveo je kako je taj natječaj prije svega bio 
vezan uz mogućnost rada vrtića u drugoj smjeni. U Rijeci je u nekoliko navrata provedena 
anketa među roditeljima, u vrijeme pripreme za raspisivanje toga natječaja, iz koje proizlazi 
da u Rijeci nema većeg interesa za rad u drugoj smjeni, osim u vrtiću u kojem već postoji 
što znači da taj vrtić pokriva sve potrebe za rad u drugoj smjeni. 

Istaknuo je nadalje kako je to projekt koji se iz europskih fondova financira 
jednokratno, nakon čega ostaje obveza lokalne samouprave da vrtiće održava i da oni 
funkcioniraju. U ovom slučaju procijenjeno je da je nesvrsishodno otvarati druge vrtiće koji 
će kroz određeno vrijeme raditi s malim kapacitetom zbog nezainteresiranosti većeg broja 
roditelja, a izazivat će znatne troškove u daljnjem funkcioniranju vrtića. Koliko zna, sada su 
u pripremi ponovno neki natječaji iz Europskog socijalnog fonda putem Ministarstva 
demografije, mladih itd., koji će biti vezani za nabavu opreme i poboljšanje rada vrtića i na 
tom će natječaju Grad sigurno sudjelovati, kao što sudjeluje na svim natječajima za koje se 
ocijeni da se ima smisla prijaviti. 

 
8. SANDRA KRPAN je iznijela kako je očito da je moguće povezati EPK i KBC te je dodala 
kako je sigurna da kolega Ostrogović može kod ministra Marića apelirati da se dodijeli stan 
u državnom vlasništvu za potrebe roditelja djece koja se liječe u KBC-u Kantrida. Svjedoci 
su da je država apsolutno neosjetljiva kada se radi o djeci koja su bolesna od rijetkih bolesti 
pa vjeruje da je to najmanje što HDZ u ovom trenutku može učiniti. Dodala je kako Rijeka 
čini i ulaže jako puno u KBC Rijeka i u Dječju bolnicu Kantrida, iako nije osnivač.  

Navela je kako je nedavno Jutarnji list objavio vijest temeljenu na istraživanju jedne 
konzultantske tvrtke specijalizirane za unapređivanje digitalnog poslovanja o tome da je 
Rijeka šampion digitalizacije među hrvatskim gradovima. Zamolila je Gradonačelnika da ih 
izvijesti što je bio predmet istraživanja odnosno koji su to digitalni projekti kojima Rijeka 
prednjači pred drugim hrvatskim gradovima? 
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je riječ o istraživanju koje je 
provodila tvrtka Apsolon u 20 najvećih hrvatskih gradova, među kojima su bili Rijeka, 
Zagreb, Split i Osijek. Istraživanjem se provjeravala spremnost gradova na proces 
digitalizacije. Iznio je kako digitalizacija ulazi u sve sfere života, od privatnog života, preko 
javne uprave do gospodarstva i to je sigurno jedan od glavnih elemenata buduće strategije 
razvoja Europske unije od 2021. do 2027. godine. 

U tom kontekstu je agencija provjeravala na koji način su hrvatski gradovi spremni 
na digitalizaciju. Analiza je vršena u pet različitih kriterija, kao što su dostupnost i kvaliteta 
e-usluga, objedinjena naplata i mogućnost elektroničkog plaćanja, otvorenost podataka 
javne uprave odnosno postojanje tzv. portala otvorenih podataka, komunikacija sa 
građanima i mogućnost sudjelovanja građana u procesu donošenja različitih dokumenata 
koje donosi gradska uprava.  

U kategoriji velikih gradova Rijeka je dobila najbolje ocjene u četiri od pet kategorija, 
dok je u kategoriji dostupnost e-usluga malo bolji od Rijeke bio Zagreb. Nakon analize 
podataka svih 20 gradova, Rijeka je bila apsolutni pobjednik u tom istraživanju odnosno 
grad koji je najspremniji za daljnji nastavak digitalizacije. 

Izrazio je zadovoljstvo takvim rezultatima jer pokazuju ispravnost inzistiranja na 
uvođenju novih tehnologija u rad gradske uprave te je podsjetio kako je Grad još 2003. 
godine uveo napredni elektronski potpis kojim se većina dokumenata izvršnog tijela obavlja 
bez papira isključivo elektronskim putem što se kasnije primijenilo i na čitav niz drugih 
programa. U Hrvatskoj se s tim programima i sa širom upotrebom elektroničkog potpisa 
počelo tek zadnjih nekoliko godina, a Grad Rijeka će i dalje nastaviti sa digitalnim razvojem, 
te je naveo kako je Rijeka jedini hrvatski grad uključen u projekt Europske unije, Digital City 
Challenge, u kojem Grad Rijeka ima priliku uspoređivati se, odnosno educirati od gradova 
koji su u Europi proglašeni najboljima u tim djelatnostima. 

Upravo je u postupku ocjenjivanje jednog projekta kojeg je Grad prijavio, a to je 
Centar kompetencija za pametne gradove u kojem je Grad Rijeka nositelj i u koji je 
uključeno još petnaestak gospodarskih subjekata iz Rijeke i ostatka Hrvatske, među kojima 
su i Ericsson Nikola Tesla, T-Mobile i dr. Ukupna vrijednost tog projekta je oko 120 milijuna 
kuna te očekuje da bi Grad uskoro mogao dobiti potvrdu osiguranja i realizacije tog 
projekta. 

 
9. DUŠKO MILOVANOVIĆ je vezano za budući turistički kompleks na Costabelli iznio kako 
je očito da su radovi u visokoj fazi već izvedeni i da je vidljiva vanjska konstrukcija objekta. 
Zanima ga da li su ispoštovani rokovi, postoje li kakvi problemi te kada se očekuje taj 
značajan turistički kompleks, prema kojem je bilo puno skepticizma u proteklom razdoblju? 
Ujedno ga interesira kada se može očekivati povećanje turističkih sadržaja radi izgradnje 
tog turističkog kompleksa i da li se planiraju neke nove investicije na području Grada koje bi 
dodatno povećale turističke kapacitete? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je za sutra predviđen 
službeni obilazak gradilišta turističkog kompleksa na Costabelli, u kojem će sudjelovati  
ministar Capelli i ministar Butković. Radovi se odvijaju prema predviđenoj dinamici i planu 
investitora, prema kojem će se od 1. svibnja iduće godine krenuti s probnim radom, a od 1. 
lipnja s normalnim radom, što bi za Grad bilo jako dobro, budući da se zbog Europske 
prijestolnice kulture očekuje povećani broj turista. 

Radi se o izuzetnom objektu, u različitim kategorijama, od hotelskih soba do 
smještaja u apartmanima, odnosno vilama, a ukupni kapacitet je iznad 300 ležajeva. U 
sklopu sutrašnjeg obilaska objekta bit će potpisan ugovor sa jednim poznatim svjetskim 
lancem, koji će biti operater odnosno koji će upravljati tim projektom i koji će osigurati da 
hotel bude sa pet zvjezdica, što puno znači za daljnji razvoj turizma u Rijeci, obzirom da su 
nedostajali smještajni kapaciteti tako visoke kategorije. 

Paralelno s tim, investitor koji je kupio zgradu Elektromaterijala na ulazu u riječku 
bolnicu, srušio je postojeću zgradu i planira da do kraja ove godine počne s izgradnjom još 
jednog hotela, što se odlično uklapa u koncept uređenja zone Benčića, na kojoj se 
intenzivno odvijaju radovi.  

Isto tako domaća tvrtka Jadran hoteli planira podizanje hotela Neboder na četiri 
zvjezdice, te uređenje hotela Park na Pećinama, sa proširenjem kapaciteta i to će sigurno 
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biti jedan od vrlo lijepih hotela gotovo u centru grada. Vjeruje da interes investitora za 
povećanje hotelskih kapaciteta proizlazi iz činjenice da se u zadnjih 7-8 godina svake 
godine bilježi rast broja dolazaka turista i noćenja, uvijek oko dvadeset posto više u odnosu 
na prethodnu godinu. 

 
10. KORALJKO PASARIĆ je iznio kako primjećuje da je sve veći porast broja pasa 
odnosno kućnih ljubimaca što dovodi do raznih incidentnih situacija u javnom prostoru kao 
što su lajanje, ugrizi, agresivnost u svako doba dana i noći te sve učestalije uneređivanje 
javnih prostora, za što nisu odgovorni kućni ljubimci već njihovi agresivni i necivilizirani 
vlasnici.  

U 2019. godini komunalnih redara je više i ovlasti su im veće, ali ih ipak nema 
dovoljno, pa je upitao koliki je broj prijavljenih incidentnih situacija raznih vrsta, koliko ih je i 
kako sankcionirano, pogotovo onih koje su se dogodile u okolici škola, vrtića i parkova?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da će na pitanje odgovoriti 
pisanim putem, temeljem izvješća Komunalnog redarstva, te dodao kako se slaže da ima 
sve više kućnih ljubimaca i da ima puno odgovornih vlasnika kućnih ljubimaca, ali isto tako i 
onih neodgovornih. Ne čini mu se da postoje neke incidentne situacije, barem ne u nekom 
značajnom broju, ako pod time smatramo napad ili ugriz psa. Činjenica je da ima 
incidentnih situacija u smislu onečišćavanja javnih površina zbog neodgovornih vlasnika koji 
ne uklanjaju iza pasa ono što ostave ili šetnja psima po zelenim površinama na kojima je to 
zabranjeno. 

Točno je da su komunalni redari dobili nešto više ovlasti i da su nabavili uređaj kojim 
mogu kontrolirati da li su psi čipirani ili nisu. Međutim, unatoč svemu tome, još uvijek je 
relativno teško da komunalni redar sam, bez intervencije policije, na licu mjesta izda kaznu 
neodgovornom vlasniku kućnih ljubimaca. Te kazne su još uvijek na simboličnoj razini. 
 Spomenuo je kako je nedavno imao priliku na tabeli u Edinburghu vidjeti natpis da je 
kazna oko petsto funti, što je kod nas neprimjereno, ali kada bi kazna bila osjetna, onda bi 
se vjerojatno i ljudi drugačije ponašali. Primjer toga je i zadnja izmjena Zakona o sigurnosti 
na cestama, kojima su bitno pooštrene kaznene odredbe za one koji krše zakone i učestalo 
ponavljaju prekršaje. Detalje o broju i vrsti prijava dostavit će u pisanom odgovoru. 

 
11. VEDRAN SABLJAK je iznio kako je u svezi parkirnih mjesta za osobe s tjelesnim 
invaliditetom postavio pitanje na 9. sjednici Gradskog vijeća, a odnosilo se na mogućnost 
da se ta parkirna mjesta na javnim parkiralištima prošire prema mogućnostima kako bi se 
osobama s tjelesnim invaliditetom omogućio neometan ulazak i izlazak iz vozila. Tom 
prilikom Gradonačelnik je odgovorio da će se napraviti analiza na temelju koje će se odraditi 
aktivnosti proširenja tih parkirnih mjesta, pa ga zanima da li su te aktivnosti provedene i u 
kojoj mjeri? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je ponovio kako TD Rijeka promet sada Rijeka 
plus, među 3500 parkirnih mjesta kojima raspolaže ima osigurano oko 14 posto mjesta za 
osobe s invaliditetom, koja su posebno označena. Prilikom izgradnje garaža vodi se računa 
o tome da parkirno mjesto bude dovoljno široko kako osoba s invaliditetom bez problema 
može ući ili izaći  iz vozila. Točno je da je taj problem postojao na zatvorenim parkiralištima i 
Rijeka plus je temeljem njegovog ranije postavljenog pitanja i sugestije krenuo s 
aktivnostima, nakon čega su proširena  ta parkirna mjesta za osobe s invaliditetom na Rivi i 
na Delti, a nastavit će i s ostalim zatvorenim parkiralištima. 

 
12. dr.sc. PETRA KARANIKIĆ je navela kako se u medijima sve češće objavljuje da se u 
Rijeci snimaju različiti strani i domaći filmovi i serije, pa se može zaključiti da je Rijeka  
postala vrlo atraktivna lokacija za filmaše. Zanima je da li su te filmske produkcije u 
kontaktu s gradskom upravom te je upitala što se sve snima i planira snimati u Rijeci, te na 
koji način se komunicira s producentima i organizatorima snimanja? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je točno da u zadnje vrijeme 
postoji izuzetno veliki interes za snimanje filmova i serija u Rijeci te iznio kako se u prvom 
dijelu godine snimaju dvije serije i jedan film, sve u produkciji stranih filmskih kuća, a 
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najavljeno je i snimanje treće serije hrvatske produkcije“ Novine“, koje su, obzirom da su 
dostupne na Netflixu, pobudile interes za Rijeku kao filmsku lokaciju. 

Naglasio je da je to i rezultat politike Hrvatskog audiovizualnog centra, koji stimulira 
strane filmske kuće da snimaju u Rijeci, te postojanje agencije koju je Grad formirao, s 
ciljem da pomaže produkcijskim kućama u snimanju filmova i serija. Iznio je da Grad ima 
kontakte putem agencije ili direktno s producentima odnosno ljudima koji su za to zaduženi, 
obzirom da je vrlo često potrebna intervencija gradskih službi, od osiguranja javnih 
površina, zatvaranja prometa u nekom dijelu javnih površina, te naveo primjer sutrašnjeg 
snimanja određenih akcijskih scena na stepenicama kod Hotela Bonavia, tako da će taj dio 
grada i parkiralište Gomila biti zatvoreni.  

Naveo je kako je u zadnjih nekoliko godina snimljeno sedam ili osam serija i filmova, 
što uvijek ima višestruki značaj, s jedne strane je nematerijalni značaj, a to je promocija 
grada koji se prepoznaje u tim filmovima, a s druge stane ima materijalni značaj, obzirom da 
te produkcijske kuće plaćaju svoje usluge različitim domaćim dobavljačima, noće u Rijeci ili 
okolici, hrane se, nabavljaju dio materijala, angažiraju domaće ljude u filmovima, što je 
sigurno jedan od dobrih pokazatelja. 

U budućnosti se razmišlja još više pojačati taj interes, na način da se formira jedan 
filmski studio na području grada Rijeke koji bi omogućio snimanje scena i u zatvorenom 
prostoru i to bi bila jedna izvrsna dodatna djelatnost. 

 
13. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio kako se već duže vrijeme putem društvenih 
mreža i medija, te pojedinih istupa lokalnih političara, koji se koriste Goebbelsovom 
mantrom, da tisuću puta izgovorena laž postaje istina, spominje Grad Rijeka kao grad 
crnila, propadanja i rasula, pa je zamolio Gradonačelnika da članovima Vijeća i javnosti 
opiše koja su ulaganja,  pogotovo u ovoj godini, od Grada Rijeke, a posebice koja se tiču 
gradskog Proračuna. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako ne može u kratkom 
vremenskom roku odgovoriti o svim ulaganjima pa će se koncentrirati na projekte koji su 
vezani za gradski proračun. Iznio je kako je u ovom trenutku u fazi realizacije ili će krenuti u 
fazu realizacije kroz vrlo kratko vrijeme, projekti u vrijednosti od preko 400 milijuna kuna, od 
kojih je jedan veliki dio financiran iz europskih sredstava.  

Prvi projekt je uređenje upravne zgrade Šećerane i broda Galeb za koje je ukupna 
vrijednost tih investicija oko 80 milijuna, kuna, od čega je 68 milijuna iz europskih fondova. 
Radovi na zgradi Šećerane već su daleko odmakli, a natječaj za uređenje broda Galeb će 
biti objavljen u roku narednih mjesec dana. Pored toga, postoje projekti izgradnje Dječje 
kuće i Gradske knjižnice, u ukupnoj vrijednosti od oko 170 milijuna kuna, od čega je nešto 
malo manje od 70 milijuna kuna osigurano iz europskih sredstava, a ostalo iz vlastitih 
sredstava. U fazi realizacije su radovi na infrastrukturi i uređenju trga unutar kompleksa 
Benčić, u vrijednosti od oko 50 milijuna kuna. Taj se projekt najvećim dijelom financira iz 
gradskog proračuna, a jednim dijelom to prati i KD Vodovod i kanalizacija, u smislu 
izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže. Početkom svibnja započinje uređenje 
Krešimirove ulice i polaganje sabirnog kolektora, koji projekt je vrijedan negdje oko 35 
milijuna kuna. Pored navedenih, tu su i projekti energetske obnove u ukupnoj vrijednosti od 
28 milijuna kuna, od čega je oko 9 milijuna iz europskih sredstava, a dio sredstava je iz 
Fonda za energetsku učinkovitost. Tu je i projekt izgradnje Interpretacijskog centra prirodne 
baštine u vrijednosti od oko 16 milijuna kuna, od čega je većina iz europskih sredstava.  

Dodao je kako je uređenje Krešimirove ulice početak realizacije velikog projekta KD 
Vodovod i kanalizacija u vrijednosti od 1.700.000.000,00 kn koji će nastaviti s realizacijom 
do kraja godine, a trajat će naredne dvije do tri godine. Postoji još nekoliko projekata koji su 
u pripremi, među kojima je nabavka autobusa u vrijednosti od oko 48 milijuna kuna, a kroz 
projekte Urbane aglomeracije još nekih tridesetak autobusa, uređenje energane bivše 
Hartere, koja će se kroz projekte Urbane aglomeracije prenamijeniti u Centar razvoja 
informatičkih tehnologija. Ima tu još puno toga, pa će članu Vijeća pripremiti i pisani odgovor 
u kojem će, uz projekte koji su direktno vezani za gradski proračun, navesti i projekte u 
kojima su investitori različite državne tvrtke ili agencije, koji se odvijaju na području Grada 
Rijeke, a vezani su uz angažman Grada Rijeke, neki u financijskom, a neki u prostorno-
planskom smislu. 
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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 je za točku 1. predloženog dnevnog reda 
IZBORI I IMENOVANJA dostavljen jedan materijal: „Prijedlog zaključka o objavljivanju 
novog javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta 
mladih 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 uređenju prometa na području grada Rijeke 
- Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na 
području grada Rijeke 

- Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na 
površinama javne namjene na području grada Rijeke 

- Prijedlog odluke o stavljanju van snage Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na 
javnom parkiralištu 

- Prijedlozi odluka o razrješenju i imenovanju članova kulturnih vijeća Grada Rijeke 
od podtočke a) do e), kako je predloženo u materijalima za tu točku. 

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 

uređenju prometa na području grada Rijeke“, koju bi Vijeće razmatralo kao 6. točku 
dnevnog reda. 

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

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

davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 
parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada 
Rijeke“, koju bi Vijeće razmatralo kao 7. točku dnevnog reda. 

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

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

davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge nadzora i 
premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne 
namjene na području grada Rijeke“, koju bi Vijeće razmatralo kao 8. točku dnevnog 
reda. 

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

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

stavljanju van snage Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom 
parkiralištu“, koju bi Vijeće razmatralo kao 9. točku dnevnog reda. 

Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO 
(28 za). 
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5. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: „Prijedlozi odluka o 
razrješenju i imenovanju članova kulturnih vijeća Grada Rijeke: 

a) Prijedlog odluke o razrješenju članice i imenovanju člana Kulturnog vijeća 
za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke 

b) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za 
dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke 

c) Prijedlog odluke o imenovanju članice Kulturnog vijeća za glazbenu 
djelatnost Grada Rijeke 

d) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Kulturnog vijeća za 
muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke 

 e) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za 
nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost Grada Rijeke, koju bi Vijeće razmatralo 
kao 10. točku dnevnog reda. 

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

 
Zatim je predsjednik Gradskog vijeća objavio da je Gradsko vijeće usvojilo 

sljedeći  
D N E V N I   R E D 

 
1. Izbori i imenovanja 
Prijedlog zaključka o objavljivanju novog javnog poziva za isticanje kandidature za 
članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke  
2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga 
povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke 
3. Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 
financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. 
godinu 
4. Prijedlog detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu 
5. a) Izvješće o o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava za financiranje 
redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka u 2018. 
godini 
b) Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske 
službe spašavanja-Stanica Rijeka u 2019. godini 
6. Prijedlog odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke 
7. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na 
području grada Rijeke 
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih 
vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke 
9. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja 
na javnom parkiralištu 
10. Prijedlozi odluka o razrješenju i imenovanju članova kulturnih vijeća Grada 
Rijeke: 
a) Prijedlog odluke o razrješenju članice i imenovanju člana Kulturnog vijeća za 
audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za dramsku 
umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke 
c) Prijedlog odluke o imenovanju članice Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost 
Grada Rijeke 
d) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Kulturnog vijeća za muzejsku 
djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke 
e) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za 
nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost Grada Rijeke  
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11. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2019. 
godinu za mjesec travanj 2019. godine 
12. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Srdoči 
13. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase 
14. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Rijeka. 

 
TOČKA 1. 

Izbori i imenovanja 
Prijedlog zaključka o objavljivanju novog javnog poziva za isticanje 

kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke 
 

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

 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (28 za) donijelo sljedeći 

 
z a k l j u č a k 

 
1. Utvrđuje se da Savjet mladih Grada Rijeke nije konstituiran budući da u roku 

od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove Savjeta mladih 
nije izabran predsjednik Savjeta mladih. 

2. Novi javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova 
Savjeta mladih Grada Rijeke objavit će se u „Novom listu“ i na web stranici Grada 
Rijeke 29. travnja 2019. godine.  

3. Tekst javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova 
Savjeta mladih Grada Rijeke čini sastavni dio ovoga zaključka. 

 
TOČKA 2. 

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te 

usluga povezanih s javnom uslugom 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. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za 

komunalni sustav Irena Miličević. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (29 za) donijelo Odluku o 

izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s 
javnom uslugom na području grada Rijeke. 

 
TOČKA 3. 

Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 
financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke  

za 2019. godinu 
 

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

 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Glavni tajnik Riječkog sportskog 
saveza Slaviša Bradić. 

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća dr.sc. Ivan Mencer, Josip Ostrogović, dr.sc. 

Petra Karanikić, Marinko Koljanin i Tamara Martinčić, Glavni tajnik Riječkog sportskog 
saveza Slaviša Bradić, v.d. pročelnika Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu 
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Renato Kostović, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno Filipa Capan ispred Kluba 
HDZ i Oskar Skerbec ispred Kluba HSU-IDS. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (19 za, 10 suzdržanih) 

donijelo Odluku o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 
financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 
2019. godinu. 

TOČKA 4. 
Prijedlog detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa 

javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu 
 

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

 
U raspravi su sudjelovali član Vijeća Vedran Vivoda i v.d. pročelnika Odjela gradske 

uprave za sport i tehničku kulturu Renato Kostović. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (29 za) donijelo Detaljni 

plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj 
kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu. 

 
TOČKA 5. 

a) Izvješće o o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava za financiranje 
redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka u 2018. 
godini 
b) Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske 
službe spašavanja-Stanica Rijeka 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, JEDNOGLASNO (28 za) donijelo: 
 
a) zaključak kojim je prihvaćeno Izvješće o izvršenju programa i projekata te 

utrošku sredstava za financiranje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja – Stanice Rijeka u 2018. godini, 

 
b) Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja – Stanica Rijeka u 2019. godini. 
 

TOČKA 6. 
Prijedlog odluke o uređenju prometa 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 kao predlagatelj, član Vijeća mr.sc. Zvonimir 
Peranić, Klub Akcije mladih-Živi zid i Klub HDZ. Predsjednik Vijeća nadalje je izvijestio da je 
Gradonačelnik kao predlagatelj u svojem dopisu uz amandmane dostavio i dva ispravka 
Prijedloga odluke te da su amandmani Gradonačelnika postali sastavni dio Prijedloga 
odluke. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za 

komunalni sustav Irena Miličević. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ivona Milinović ispred Kluba HDZ, Duško 

Milovanović ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, Ivona Milinović i Duško Milovanović, 
pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Irena Miličević te Gradonačelnik 
mr.sc. Vojko Obersnel. 
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Ivona Milinović je ispred Kluba HDZ izvijestila da je amandman broj I. Kluba HDZ 
sadržan u amandmanu kojeg je podnio Gradonačelnik kao predlagatelj, tako da Klub neće 
ustrajati na prihvaćanju tog amandmana. 

 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel se kao predlagatelj u raspravi očitovao o 

podnesenim amandmanima te iznio da smatra da je neke od podnesenih amandmana 
sadržajno prihvatio podnošenjem vlastitih amandmana na Prijedlog odluke, dok ostale 
podnesene amandmane ne prihvaća. 
 

Nakon rasprave, prešlo se na glasovanje o amandmanima kako slijedi: 
 

1. Amandman broj 1. Kluba Akcije mladih-Živi zid u tekstu kako je dostavljen 
članovima Vijeća.  

Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (11 glasova za), 
 

2. Amandman broj II. Kluba HDZ u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća.  
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (11 glasova za), 

 
3. Amandman broj 2. Kluba Akcije mladih-Živi zid u tekstu kako je dostavljen 

članovima Vijeća.  
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (11 glasova za), 

 
4. Amandman broj 1. člana Gradskog vijeća mr.sc. Zvonimira Peranića u 

tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća.  
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (13 glasova za, 14 glasova protiv), 

 
5. Amandman broj 3. Kluba Akcije mladih-Živi zid u tekstu kako je dostavljen 

članovima Vijeća.  
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (11 glasova za), 

 
6. Amandman broj III. Kluba HDZ u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća.  
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (11 glasova za), 

 
7. Amandman broj 4. Kluba Akcije mladih-Živi zid u tekstu kako je dostavljen 

članovima Vijeća.  
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (11 glasova za), 

 
8. Amandman broj 2. člana Gradskog vijeća mr.sc. Zvonimira Peranića u 

tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća.  
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (1 glas za), 

 
9. Amandman broj IV. Kluba HDZ u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća.  
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (11 glasova za), 

 
10. Amandman broj 3. člana Gradskog vijeća mr.sc. Zvonimira Peranića u 

tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća.  
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (4 glasa za), 

 
11. Amandman broj 4. člana Gradskog vijeća mr.sc. Zvonimira Peranića u 

tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća.  
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (2 glasa za). 

 
 Zatim je Gradsko vijeće VEĆINOM GLASOVA (17 za, 8 protiv, 3 suzdržana) 
donijelo Oluku o uređenju prometa na području grada Rijeke. 
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TOČKA 7. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama 
na području grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda te da je član 
Gradskog vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić pisanim putem dostavio prijedloge za izmjenu 
teksta Općih uvjeta na koje Gradsko vijeće daje suglasnost. Ti su prijedlozi dostavljeni 
članovima Gradskog vijeća i Gradonačelniku kao predlagatelju Odluke o davanju prethodne 
suglasnosti. Predsjednik Gradskog vijeća nadalje je izvijestio da su na današnjoj sjednici 
članovima Vijeća dostavljene Izmjene i dopune Općih uvjeta na koje Gradsko vijeće daje 
prethodnu suglasnost, a koje je utvrdio direktor TD RIJEKA plus. 

  
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je direktor TD RIJEKA plus d.o.o. dr.sc. 

Željko Smojver, koji je izvijestio da je nakon rasprave o ovim materijalima na odborima 
Gradskog vijeća i dobivenih primjedbi članova Gradskog vijeća, utvrdio Izmjene i dopune 
Prijedloga općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke, koje su u pisanom obliku 
dostavljene članovima Gradskog vijeća. 

 
 Predsjednik Odbora za promet Duško Milovanović dodatno je izvijestio Vijeće o 
zaključcima i stajalištima koje je zauzeo taj Odbor nakon rasprave o ovome materijalu. 

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Marinko Koljanin, Morana Jokić, Tamara 

Martinčić, Danko Švorinić, Ivona Milinović i Dobrica Rončević, direktor TD RIJEKA plus 
d.o.o. dr.sc. Željko Smojver te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je, VEĆINOM GLASOVA (20 za, 7 protiv, 1 

suzdržan) donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na 
području grada Rijeke, koje je utvrdila Uprava TD RIJEKA plus d.o.o. dana 12. i 24. 
travnja 2019. godine. 

 
TOČKA 8. 

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih 

vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda te da je član 
Gradskog vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić pisanim putem dostavio prijedloge za izmjenu 
teksta Općih uvjeta na koje Gradsko vijeće daje suglasnost. Ti su prijedlozi dostavljeni 
članovima Gradskog vijeća i Gradonačelniku kao predlagatelju Odluke o davanju prethodne 
suglasnosti. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je direktor TD RIJEKA plus d.o.o. dr.sc. 

Željko Smojver. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (22 za, 5 protiv) donijelo 

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 
nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama 
javne namjene na području grada Rijeke koje je utvrdila Uprava TD RIJEKA plus 
d.o.o. dana 12. travnja 2019. godine. 
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TOČKA 9. 
Prijedlog odluke o stavljanju van snage Općih uvjeta o načinu naplate 

parkiranja na javnom parkiralištu 
 
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 protiv, 3 

suzdržana) donijelo Odluku o stavljanju van snage Općih uvjeta o načinu naplate 
parkiranja na javnom parkiralištu. 

TOČKA 10. 
Prijedlozi odluka o razrješenju i imenovanju članova kulturnih vijeća Grada 

Rijeke:  
a) Prijedlog odluke o razrješenju članice i imenovanju člana Kulturnog vijeća 
za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za 
dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke 
c) Prijedlog odluke o imenovanju članice Kulturnog vijeća za glazbenu 
djelatnost Grada Rijeke 
d) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Kulturnog vijeća za 
muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke 
e) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za 
nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost Grada Rijeke  

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, te da je dostavljen i 
dopis Gradonačelnika kojim su utvrđene izmjene u tekstu prijedloga odluka pod b) i c). 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA donijelo sljedeće 

odluke: 
a) Odluku o razrješenju članice i imenovanju člana Kulturnog vijeća za 

audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke (20 za, 7 suzdržanih), 
b) Odluku o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za dramsku 

umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke (19 za, 8 suzdržanih), 
c) Odluku o imenovanju članice Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost Grada 

Rijeke (20 za, 7 suzdržanih), 
d) Odluku o razrješenju i imenovanju članova Kulturnog vijeća za muzejsku 

djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke (20 za, 7 suzdržanih), 
e) Odluku o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za nakladničku, 

knjižnu i knjižničnu djelatnost Grada Rijeke (20 za, 7 suzdržanih). 
 

TOČKA 11. 
Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2019. 

godinu za mjesec travanj 2019. godine 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je članovima Vijeća 
dostavljen zaključak Odbora za financije koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (24 za, 3 suzdržana) 

donijelo sljedeći 
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada 

Rijeke za 2019. godinu za mjesec travanj 2019. godine. 
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TOČKA 12. 

Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 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, VEĆINOM GLASOVA (25 za, 1 suzdržan) 

donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Srdoči. 
 

 
TOČKA 13. 

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 (26 za) donijelo Odluku o 

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

 
TOČKA 14. 

Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Rijeka 
 
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, 3 suzdržana) 

donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Rijeka.  
 

 
 
Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Josip Kukuljan i 

Ivona Milinović. 
 
 
 
 
Sjednica je zaključena u 13,15 sati. 

 
 
 
 
 

       Tajnica       Predsjednik 
Gradskog vijeća     Gradskog vijeća 

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


	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako je sadržaj promotivnog filma pitanje umjetničke slobode te da je scenarij filma odabran između 22 druga scenarija. Film se nekome sviđa, a nekome ne i o tome se može raspravljati kao i o svakom drugom ...
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	Tvrtka je formirana, a osnivač tvrtke je Grad Rijeka u većinskom dijelu i u aktu o osnivanju tvrtke navedeno je barem oko četrdesetak različitih djelatnosti kojima se tvrtka može baviti.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako KD Vodovod i kanalizacija sigurno ne bi predložilo povećanje cijene vode da to nije bilo nužno, niti bi on taj prijedlog prihvatio. Isto tako on može upitati da li je bilo nužno povećati cijenu ele...
	Činjenica je da je pred KD Vodovod i kanalizacija jedan ogromni investicijski zahvat, vrijedan milijardu i sedamsto milijuna kuna, u kojem Vodovod dijelom treba sudjelovati vlastitim sredstvima, jer se sredstva od povećanja neće koristiti za investici...
	Prema tome, povećanje cijene vode je bilo neizbježno, ukoliko se želi osigurati normalno funkcioniranje KD Vodovod i kanalizacija i normalnu isporuku vode odnosno zbrinjavanja otpadnih voda. Poskupljenje vode dogodit će se gotovo u svim gradovima pred...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako uslugu nije vršila samo tvrtka Parkovi i nasadi, nego i ostale tvrtke koje su taj posao dobile na javnom natječaju, a da li je to bilo bolje ili nije može se raspravljati, njemu je poznato da je bi...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako će članici Vijeća dostaviti i pisani odgovor na pitanje te dodao kako je grad Rijeka među hrvatskim gradovima i županijama najuspješniji u ugovaranju europskih projekata, kako po broju, tako i po finan...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je za sutra predviđen službeni obilazak gradilišta turističkog kompleksa na Costabelli, u kojem će sudjelovati  ministar Capelli i ministar Butković. Radovi se odvijaju prema predviđenoj dinamici i...
	Radi se o izuzetnom objektu, u različitim kategorijama, od hotelskih soba do smještaja u apartmanima, odnosno vilama, a ukupni kapacitet je iznad 300 ležajeva. U sklopu sutrašnjeg obilaska objekta bit će potpisan ugovor sa jednim poznatim svjetskim la...
	Paralelno s tim, investitor koji je kupio zgradu Elektromaterijala na ulazu u riječku bolnicu, srušio je postojeću zgradu i planira da do kraja ove godine počne s izgradnjom još jednog hotela, što se odlično uklapa u koncept uređenja zone Benčića, na ...
	Isto tako domaća tvrtka Jadran hoteli planira podizanje hotela Neboder na četiri zvjezdice, te uređenje hotela Park na Pećinama, sa proširenjem kapaciteta i to će sigurno biti jedan od vrlo lijepih hotela gotovo u centru grada. Vjeruje da interes inve...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da će na pitanje odgovoriti pisanim putem, temeljem izvješća Komunalnog redarstva, te dodao kako se slaže da ima sve više kućnih ljubimaca i da ima puno odgovornih vlasnika kućnih ljubimaca, ali isto ta...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je ponovio kako TD Rijeka promet sada Rijeka plus, među 3500 parkirnih mjesta kojima raspolaže ima osigurano oko 14 posto mjesta za osobe s invaliditetom, koja su posebno označena. Prilikom izgradnje garaža vodi se ...

