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ZAPISNIK  
19. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke održane  

11. i 24. srpnja 2019. godine  
 
Sjednicu je u 9,35 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat.  

 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno 30 članova Gradskog 

vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Naknadno je pristupilo šest 
članova Gradskog vijeća tako da je sjednici bilo nazočno ukupno 36 članova Gradskog 
vijeća. 
 

Sjednici su bili nazočni članovi Gradskog vijeća: Veljko Balaban, Vojko Braut, 
Andrej Briščik, dr.sc. Aleksandar Bulog, Hrvoje Burić, Filipa Capan, Ljiljana Cvjetović, 
Tihomir Čordašev, Morana Jokić, Tea Juraga, dr.sc. Petra Karanikić, Marinko Koljanin, 
Milena Kraljević, Sandra Krpan, Josip Kukuljan, Petra Mandić, Tamara Martinčić, dr.sc. Ivan 
Mencer, Tea Mičić Badurina, Predrag Miletić, Ivona Milinović, Duško Milovanović, Mile 
Opačić, Josip Ostrogović, Koraljko Pasarić, mr.sc. Zvonimir Peranić, Damir Popov, Andrej 
Poropat, Vuk Prica, Dobrica Rončević, Oskar Skerbec, mr.sc. Kristjan Staničić, Danko 
Švorinić, Mate Tomljanović, Ana Trošelj i Sandro Vizler. 

 
Na zapisnik 18. sjednice Gradskog vijeća održane 30. svibnja 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 Andrej Briščik u 
listopadu 2018. godine podnio zahtjev za stavljanje u mirovanje mandata u Gradskom 
vijeću Grada Rijeke iz osobnih razloga te da je za zamjenika člana Gradskog vijeća Andreja 
Briščika politička stranka AKCIJA MLADIH - AM odredila, na temelju članka 81. stavka 3. 
Zakona, Vedrana Vivodu, koji je obnašao dužnost člana Gradskog vijeća umjesto Andreja 
Briščika. 
 Predsjednik Vijeća zatim je obavijestio da je dana 5. lipnja 2019. godine Andrej 
Briščik podnio pisanu obavijest o prestanku mirovanja njegovog mandata, a da je 
odredbama članka 79. stavaka 6. i 7. Zakona o lokalnim izborima propisano da mirovanje 
mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od šest mjeseci, a član predstavničkog 
tijela nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog 
dana od dostave pisane obavijesti predsjedniku predstavničkog tijela. 

Sukladno navedenom, predsjednik Gradskog vijeća je izvijestio Vijeće da je 13. 
lipnja 2019. godine, na temelju Zakona i obavijesti od 5. lipnja 2019. godine, prestalo 
mirovanje mandata člana Gradskog vijeća Grada Rijeke Andreja Briščika, koji je nastavio s 
obnašanjem dužnosti, a dužnost zamjenika člana Vijeća prestao je obnašati Vedran Vivoda. 

 
Nakon što je Gradsko vijeće primilo na znanje tu obavijest, predsjednik Vijeća je 

podsjetio da je, na sjednici Gradskog vijeća održanoj u svibnju, Vijeće primilo na znanje 
obavijest o početku obnašanja dužnosti članice Gradskog vijeća Milene Kraljević, koja nije 
mogla biti na toj sjednici, tako da će prisegu položiti na ovoj sjednici. 

Predsjednik Gradskog vijeća je pročitao tekst svečane prisege, a članica Gradskog 
vijeća Milena Kraljević dala je pred Vijećem prisegu i tekst svečane prisege potpisala. 
 

Predsjednik Vijeća zaključno je obavijestio da su članovima Vijeća, sukladno članku 
73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni odgovori na pitanja članova Gradskog vijeća 
postavljena u aktualnom satu 18. sjednice Gradskog vijeća i odgovori na pisana pitanja 
postavljena u razdoblju između dvije sjednice Gradskog vijeća. 
 
 
 



 2 

• AKTUALNI SAT 
 

1. mr.sc. ZVONIMIR PERANIĆ je uputio pitanje direktorici TD Rijeka 2020, Emini Višnić, 
koje se odnosi na program EPK. Iznio je kako će se danas na sjednici raspravljati i 
odlučivati o zaduženju koje se odnosi i na brod Galeb. Zanima ga što će se sve na tom 
brodu događati i koji programi će se održavati na tom brodu, a koji su financirani od strane 
poreznih obveza. Interesira ga da li je u međuvremenu došlo do kakvih promjena programa 
u odnosu na prijavnu knjigu pa je upitao koji će se sve programi tamo odvijati? 
 
Direktorica TD Rijeka 2020 EMINA VIŠNIĆ je odgovorila da je na Brodu Galeb glavni 
program stalni postav i stalna izložba koja je dio projekta rekonstrukcije Galeba koju radi 
budući korisnik Galeba, Muzej Grada Rijeke. 

Osim te izložbe, na brodu su planirani filmski i drugi manji programi, koji bi se 
eventualno odvijali kasnije od onoga što je planirano obzirom da prilikom rekonstrukcije 
uvijek postoji rizik. Za sve programe postoje alternativne lokacije, a za sada su na Brodu 
Galeb planirana  dva filmska programa. 

Naglasila je kako je bitno znati da je većina kapaciteta broda, pogotovo unutarnjih 
prostorija, zauzeta izložbom odnosno stalnim postavom tako da nema prostora za nekakve 
dodatne izložbe ili slične sadržaje.  
 
2. LJILJANA CVJETOVIĆ je iznijela kako nakon zadnje izmjene kretanja linije 7a, autobus 
više ne prolazi kroz Pehlin, već prolazi ulicom Antuna Barca. Stanovnici naselja Blažićevo 
A, B, C i D, Minakovo i dio ulice Pehlin ostali su nepovezani s gradom, pa se moraju voziti 
oko 30 minuta duže jer nema stajališta kod Interspara na Rujevici. Jedina stajališta su u 
ulici Antuna Barca ispod Plodina i kod stadiona na Rujevici, pa je u ime stanovnika Pehlina 
zamolila da se postavi još jedno autobusno stajalište kod Interspara. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako je ovo pitanje trebalo biti 
najavljeno direktoru KD Autotrolej koji bi vjerojatno znao puno više o tome nego on. 

Njemu je poznato da postoji problem koji se nastoji riješiti drugačijom 
reorganizacijom prometa. Naveo je kako je u tijeku praćenje prometa, te da su svjesni 
potrebe postavljanja novih autobusnih stanica. Jedna autobusna stanica bit će uskoro 
postavljena, a druga će vjerojatno biti postavljena do kraja godine, obzirom da zahtjeva 
malo više sredstava. Detaljni odgovor dostavit će pisanim putem. 

 
3. ANDREJ BRIŠČIK je iznio kako je već u prošlom sazivu Gradskog vijeća apelirao kako 
vozni red Autotroleja na njihovim web stranicama postoji samo na hrvatskom jeziku što se u 
ove četiri godine nije promijenilo. Obzirom da broj turista iz godine u godinu raste, Autotrolej 
bi trebao biti i turistima servis. 

Nadalje je naveo kako Autotrolej nije implementirao u realnom vremenu sustav 
praćenja autobusnih linija po gradu i do obližnjih općina, na popularnom servisu Google 
maps, pa je upitao kada će se to napraviti i zašto to do sada već nije napravljeno? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako prvi dio pitanja nije razumio jer se 
vozni red sastoji od naziva lokacija gdje voze autobusi i mjesta i vremena kada autobusi 
polaze, pa ne zna kako bi se to prevelo na neki strani jezik. Slaže se da Autotrolej mora na 
drugačiji način možda predstaviti svoj vozni red.  

Dodao je kako je pokrenut jedan pilot-projekt i napravljena je jedna aplikacija, koja 
nikada do kraja nije dorađena da bi iz pilot-projekta prešla u stvarnu aplikaciju, ali na tome 
se radi. U sklopu projekata koji se financiraju iz integriranih teritorijalnih ulaganja odnosno 
Riječke aglomeracije, osim nabavke novih autobusa, predviđeno je i financiranje jednog 
sustava obavještavanja koji će se nalaziti na autobusnim stanicama i označavati najavu 
autobusa. 

 
4. SANDRA KRPAN je iznijela kako će Grad Rijeka, prema informacijama koje ima, iz 
sredstava spomeničke rente obnavljati određena grobna mjesta na grobljima Kozala i Trsat. 
Budući da se radi o vrlo vrijednoj kulturnoj baštini zamolila je Gradonačelnika da im pojasni 
o čemu se radi, koje će se grobnice obnavljati i na koji način te u kojem vremenskom roku.  
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je otvoren natječaj koji traje 
do desetog mjeseca ove godine, kojim se pozivaju vlasnici grobnica koje se nalaze u 
zaštićenim cjelinama groblja Kozala i groblja Trsat, da se jave kako bi mogli ostvariti 
sufinanciranje obnove tih grobnica.  

Radi se o jednom projektu vrlo sličnom onom za uređenje fasada i krovova gdje se 
po istoj proceduri vlasnici prijavljuju i ostvaruju pravo na subvencioniranje, kroz sustav 
bodovanja, ovisno o tome u kojoj kategoriji je zaštićeni objekt, kolika je njegova važnost 
temeljem konzervatorskih procjena i slično.  

Napomenuo je da je ovo drugi puta da se ponavlja takav poziv. Na prvi poziv je 
odaziv bio relativno skroman, javilo se oko pet do šest građana što je uobičajeno. Kada se 
krenulo sa fasadama, trebalo je neko vrijeme da se taj projekt prepozna, da se ljudi 
pripreme i prikupe određenu dokumentaciju. Očekuje da se na drugi poziv, koji je otvoren 
negdje do sredine mjeseca listopada, građani jave i ostvare pravo na sufinanciranje. Više 
detalja o tome nalazi se na web stranici Grada Rijeke. . 
 
5. MATE TOMLJANOVIĆ je iznio kako su pojedine ulice na Pehlinu označene samo 
slovima A, B, C, D i E i brojevima, pa se tu više nitko ne može snaći. Obzirom na to, 
stanovnici Pehlina predlažu da te ulice ipak dobiju svoje nazive budući da ovakva situacija 
dovodi do velikih problema s dostavljanjem pošte od strane bilo koje institucije.  

Smatra da bi taj problem trebalo što prije riješiti. Upitao je Gradonačelnika da li će se 
u skoroj budućnosti taj problem riješiti te je zatražio i pisani odgovor na pitanje. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se i osobno uvjerio u taj 
problem prilikom traženja jedne obitelji kojoj je nosio poklon za prvorođenu bebu. Iznio je da 
se radi o naselju koje je građeno u određenom periodu, nakon čega je sedamdesetih, 
osamdesetih godina, cijelo naselje legalizirano. To naselje nije nikad bilo urbanistički 
definirano, pa su se kućni brojevi dodjeljivali ovisno o tome kako su se kuće gradile. 

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
predložit će određeno rješenje odnosno način na koji se ulice mogu definirati kao cjeline, a 
nakon toga bi se Odbor za mjesnu samoupravu trebao pozabaviti imenovanjem tih ulica. 
Grad će službeno o tome obavijestiti mjesni odbor, ali bi bilo dobro da se i gdin Tomljanović, 
kao inicijator, obrati mjesnom odboru koji se mora s tim prijedlogom složiti. Činjenica je da 
će to iziskivati određene promjene, između ostalog i u osobnim dokumentima, jer to nije 
pitanje samo tehničkog provođenja nego i određenih troškova, kako za Grad tako i za 
stanare tog područja, pa bi iz tih razloga trebalo imati stav mjesnog odbora. Detaljniji 
odgovor dostavit će pisanim putem. 
 
MATE TOMLJANOVIĆ je dodao kako su o tom problemu obavješteni i Mjesni odbor Pehlin 
i Odbor za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke.  
 
6. SANDRO VIZLER. se osvrnuo na njegovo pitanje postavljeno na zadnjoj sjednici 
Gradskog vijeća u svezi zatvorene streljane na Drenovi, te je upitao u kojoj je fazi postupak 
ponovnog otvaranja streljane i gdje je zapelo budući mu je zadnji put rečeno da će to biti 
riješeno u najkraćem mogućem roku. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da nažalost nema nikakvih novih 
informacija u odnosu na ono što je zadnji puta rekao. Osobno smatra da država ima i većih 
administrativnih problema od upravljanja streljanom te dodao kako je Grad podnio sve 
potrebne dokumente Ministarstvu državne imovine, uključivši i zahtjev prijenosa vlasništva 
zemljišta na Grad Rijeku kako bi Grad Rijeka mogao upravljati sa Streljanom. Prema 
informacijama iz Ministarstva, čeka se očitovanje MUP-a, te se nada da će to uskoro biti 
riješeno. 
 
7. MARINKO KOLJANIN je iznio kako su 24. lipnja započeli dugo očekivani radovi na  
rekonstrukciji Krešimirove ulice, nakon čega je uspostavljen novi režim prometa koji će 
trajati otprilike godinu dana. Primijetio je da su u vršnim trenucima izvjesne gužve na 
Turniću do Pomeria, zaobilaznice i manje u Krešimirovoj ulici. Poznato je da se izvode 
radovi u vrijednosti od 35 milijuna kuna kojih su investitori Hrvatske ceste, Vodovod i 
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kanalizacija i Grad Rijeka, a iako se izvode opsežni radovi na kolektoru otpadnih voda i 
ostalih instalacija, čini mu se da je tih 930 metara za godinu dana zaista preveliki rok. 

Zna da gradonačelnik ne voli usporedbe sa Pelješkim mostom, ali 2400 metara 
Pelješkog mosta bit će gotovo za tri godine, što znači da će se godišnje izgraditi oko 800 
metara mosta, a u Rijeci 930 metara u godinu dana. Iako smatra da Grad za to sigurno nije 
kriv, upitao je da li je bilo pokušaja da se taj rok smanji na bilo koji način i da li postoji nada 
da bi se taj rok mogao skratiti na pola godine? To bi sigurno poskupilo radove, ali u ovih 
godinu dana Riječani gube vrijeme, novac i strpljenje u gužvama koje će u rujnu biti još i 
veće. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ne zna na koji način bi se ovo 
moglo usporediti sa Pelješkim mostom, obzirom da priča o Pelješkom mostu traje 
godinama. Bilo bi možda zanimljivije da je kao usporedbu stavio pristupne ceste za Pelješki 
most jer će most očito biti gotov prije pristupnih cesta, tako da je očito lakše graditi most 
nego ceste. Sve što se radi je i dio europskog projekta jer dio novaca koji ulaže Vodovod i 
kanalizacija  je osiguran putem europskog projekta i postoje stroga pravila natječaja i 
financiranja. Znači, bilo kakvo odstupanje od toga podrazumijevalo bi dodatne troškove i 
korekcije u cijeni, odnosno kazne. Prema tome, potrebno je pridržavati se tehnologije koja 
je definirana projektom.  

Ponekad je jednostavnije graditi nešto novo nego raditi na već postojećem. Tamo 
ima puno instalacija, pa se ne može zakopati samo bagerom bez sagledavanja nekih 
posljedica. U stalnom kontaktu sa izvođačima taj će se rok pokušati skratiti, ali ne zna za 
koliko, što ovisi o onome što će se naći u podzemlju kada se pristupi daljnjem iskopu. 
Postoje neke šanse da rokovi budu kraći obzirom da se utvrdilo da će trebati kopati nešto 
pliće nego što je u startu bilo planirano, ali u ovom trenutku je prerano o tome govoriti. 

Smatra da se promet, uz određene poteškoće u vršnim satima, odvija na 
zadovoljavajući način i ukoliko se svi sudionici u prometu budu pridržavali regulacije, promet 
bi se trebao odvijati normalno. U tom kontekstu su i napravljena prometna rješenja koja su 
zabranila skretanje u lijevo i premjestila neke autobusne stanice. 

Predstavnici investitora, djelatnici Rijeka prometa i prometne policije su dnevno na 
terenu i po potrebi mijenjaju odnosno unapređuju prometno rješenje, ukoliko se za to ukaže 
potreba. Ponovio je kako će se nastojati skratiti rok izvođenja radova, ali je u ovome 
trenutku teško predvidjeti za koliko. 
 
MARINKO KOLJANIN je dodao kako bi kod planiranja ovakvih radova trebalo uvijek uzeti u 
obzir dvosmjenski rad budući da se radi o glavnoj ulici koja blokira praktički promet u Rijeci. 
Uvođenje dvosmjenskog rada bilo bi sigurno skuplje, ali bi smanjilo troškove građana koji će 
u narednih godinu dana morati obilaziti Krešimirovu ulicu. 
 
8. dr.sc. IVAN MENCER je iznio kako se njegovo pitanje temelji na dva pisana izvora. 
Jedan je pisan negdje početkom ove kalendarske godine u Londonu na engleskom jeziku 
po nazivom  „The Great Pretender”, a radi se o jednom izuzetnom pojedincu koji je na neki 
način usmjerio povijest ovoga grada. Drugi članak, koji je inspiracija za njegovo pitanje, 
napisao je hrvatski književnik, učitelj i političar, Vladimir Nazor, 1932. godine, kojim se 
osvrnuo na književno djelo D'Annunzija, prethodnika Carduccija u kojem je spomenuo 
odnos i Hrvate. 

Zamolio je Gradonačelnika da mu pomogne shvatiti logiku da, uz toliko mnogo 
antifašista u današnjem gradu, ime Gabriele D'Annunzio još uvijek živi i to s naslovom The 
Great Pretender, umjesto da netragom nestane u ropotarnici povijesti. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je na to pitanje već nekoliko 
puta odgovarao te ponovio kako se nigdje u programskim aktivnostima Grada Rijeke ili 
projekta Europske prijestolnice kulture ne govori o Gabrielu D'Annunziju u superlativima, 
već u kontekstu žrtava i terora koje su doživjeli stanovnici Rijeke za vrijeme njegove kratke 
vladavine. 

U tom kontekstu priprema se izložba upravo kojom bi se pokazao da  D'Annunzio 
nije bio samo pjesnik kakvim ga žele prikazati njegovi obožavatelji, nego prije svega 
začetnik fašističke ideje, za Riječane okupator i nasilnik. Misli da ne treba zaboraviti takve 
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negativne pojave u prošlosti, već o njima treba govoriti da budu trajno upozorenje da se 
takva događanja ne ponove, budući da ih još uvijek ima. 

Iznio je kako je nedavno dobio pismo jedne udruge iz Trsta i Udina koja se protivi 
slavljenju D'Annunzija u Italiji, što je postao trend. Ove godine bit će okrugla godišnjica 
njegovog ulaska odnosno okupacije u Rijeci i postoje neke inicijative o proslavi tog dana u 
nekim gradovima u Italiji. Spominje se čak i postavljanje njegovog spomenika upravo u 
povodu okupacije Rijeke.  Upravo iz tog razloga misli da ne treba zaboraviti ime Gabriela 
D'Annunzija, ali u kontekstu povijesnih činjenica i onoga što je njegova okupacija i vladavina 
u Rijeci značila, a to su prije svega zločin i teror, naročito prema netalijanskom 
stanovništvu. 
 
dr.sc. IVAN MENCER je dodao kako mu je izuzetno drago da s Gradonačelnikom dijeli istu 
misao, te smatra da treba ustanoviti odgovornost onoga tko je dozvolio da u, na engleskom 
jeziku pisani, promocijski materijal o EPK Rijeka uđe naslov The Great Pretender, za koji 
smatra da je izuzetno nekorektan i potpuno suprotan onome o čemu je Gradonačelnik 
govorio, a sa čime se i on osobno slaže. 
 
9. dr.sc. PETRA KARANIKIĆ je iznijela da se iz svakodnevnih informacija može zaključiti 
da je velik dio apartmana i kompletnog smještajnog kapaciteta diljem hrvatske obale ostao 
prazan u srcu turističke sezone, pa je upitala gradonačelnika da li ima informaciju kakva je 
situacija sa smještajnim kapacitetima i turističkim rezultatima u Rijeci? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da prema zadnjim objavljenim 
podacima Turističke zajednice Rijeka nema problema s dolaskom turista i brojem noćenja. 
Naprotiv, ostvaruju se izuzetno dobri rezultati, što se može vidjeti i šetnjom po Korzu gdje 
se redovito susreću brojni turisti. Prema zadnjim podacima u šestom mjesecu je bilo oko 
15% više dolazaka turista i 34% više noćenja nego prošle godine. Ukupno gledajući prvih 
šest mjeseci bilo je 11% više dolazaka i 24% više noćenja, što Rijeku svrstava u sam vrh 
turističkih destinacija u Primorsko-goranskoj županiji. Iako se radi o relativno malim 
apsolutnim brojkama one nisu zanemarive.  

Udruga European City Marketing, čiji je član i Grad Rijeka, redovito radi istraživanja 
vezana uz turizam, i u proteklom četverogodišnjem razdoblju Rijeka je među manjim 
gradovima koji su uključeni u tu asocijaciju i naravno da se ne može uspoređivati sa 
Parizom, Barcelonom i Bečom, pa imaju izdvojene gradove prve i druge kategorije, ovisno o 
veličini 

Rijeka se nalazi na drugom mjestu po broju povećanja dolaska i noćenja, ali i po 
apsolutnom broju ostvarenih noćenja. Iza Rijeke, među tim gradovima nalaze se i Graz, 
Klagenfurt, Maribor, Utrecht, San Sebastian, što znači da je Rijeka definitivno prepoznata 
kao turistička destinacija, a vjeruje da će to biti i više nakon iduće godine kada će veliki dio 
programa koji se priprema kroz projekt Europske prijestolnice kulture, biti predviđen za 
turiste odnosno posjetitelje Rijeke. U strukturi smještaja dominira privatni smještaj sa više 
od pet tisuća ležajeva odnosno preko tisuću apartmana odnosno stanova koji se iznajmljuju.  

Činjenica je da broj privatnog smještaja kao i broj hotelskih kapaciteta raste, a već  
iduće godine se na Costabelli otvara novi hotel Hilton, a Hoteli Jadran su najavili 
rekonstrukciju  hotela Neboder i hotela Park, čime će se znatno povećati kapaciteti. Na 
jesen ove godine najavljen je početak gradnje hotela na Potoku, na samom ulazu u Klinički 
bolnički centar, što će doprinijeti povećanju broja smještajnih kapaciteta. 

 
10. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio kako su praznici počeli, škole i vrtići su više-
manje prazni, što je idealno vrijeme da se napravi nešto na zgradama u vlasništvu Grada 
Rijeke odnosno škola i vrtića. Obzirom da je prijašnjih godina Grad iskoristio ljetnu sezonu 
da se naprave određeni građevinski radovi, upitao je Gradonačelnika da li se za ovu ljetnu 
sezonu planiraju neki radovi, na kojim objektima i o kojim se iznosima radi? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se planira energetska 
obnova pet objekata, u tri osnovne škole Gornja Vežica, Pehlin i Eugen Kumičić te dva 
vrtića Belveder i Vidrice. Energetska obnova znači obnovu fasade, stolarije, krova, radi 
smanjenja rasipanja toplinske energije. Kako bi se dobila sredstva iz europskih fondova za 
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tu namjenu, potrebno je kroz elaborat dokazati da će se nakon te obnove ostvariti ušteda 
toplinske energije barem pedeset posto.  

Osim toga, predviđeni su i manji radovi u 13 objekata škola i vrtića, poput farbanja, 
popravka sanitarija, stolarije i slično, sveukupno u vrijednosti od oko 27 milijuna kuna. 
Napomenuo je kako je, iz ovog projekta energetske obnove, koristeći sredstva europskih 
fondova i Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, do sada investirano ili 
pripremljeno za investiciju oko 100 milijuna kuna, od čega je 52 % sredstava dobiveno iz 
europskih fondova i Fonda za energetsku učinkovitost, a 48 % su sredstva Proračuna 
Grada Rijeke. 
 
11. DAMIR POPOV je iznio kako je 22. lipnja obilježen Dan antifašističke borbe u Republici 
Hrvatskoj, koja je Rijeku oslobodila terora talijanske i njemačke okupacije te je vratila matici 
zemlji Hrvatskoj, u okvirima bivše države Jugoslavije, a gradovi Rijeka i Sušak postali su 
jedinstveni grad Rijeka.  

Povodom toga, svečana akademija održala se u Guvernerovoj palači smještenoj uz 
javnu površinu koju je nedavno Gradsko vijeće po nalogu Gradonačelnika preimenovalo iz 
Muzejskog trga u Trg Riccarda Zanelle, političara iz riječke prošlosti, jednog od vođa 
autonomaške politike koja je bila simbol podjela u gradu na Rječini i provođenja straha i 
terora, prvenstveno prema autohtonim Hrvatima, te politike koja se u osnovama nije 
razlikovala od politike aneksionista, a do raspada Austro-ugarske monarhije bila je glavni 
oslonac antihrvatske politike ugarske uprave u Rijeci.  

Povijest je Riccarda Zanellu definirala kao osobu obuzetu talijanskim 
nacionalizmom, šovinizmom, koja je stajala iza nasilnog ulaska talijanske vojske u Rijeku, 
agitirajući za to kod talijanskog premijera i vlade, osobu koja je bila politički suradnik 
Gabriela D'Annunzija, preteče fašizmu u Europi i svijetu, sve do trenutka dok ne postaje 
teret talijanskoj vladi u nastojanju da Rijeku anektira Italiji, osobu koja je završetkom Drugog 
svjetskog rata i nakon pripojenja Rijeke Hrvatskoj i Jugoslaviji, diplomatskim pokušajima 
nastojala poništiti rezultate antifašizma i ponovno obnoviti Slobodnu državu Rijeka.  

Upitao je Gradonačelnika da li se srami ili da li mu je bar malo neugodno kada 
govori o vrijednostima antifašizma na adresi Riccarda Zanelle i to kao dobitniku priznanja iz 
2016. godine za njegovanje tradicije Narodnooslobodilačke borbe od Saveza antifašističkih 
boraca i antifašista Primorsko-goranske županije, a povodom 75. obljetnice početka NOB-a 
i 73. obljetnice Pazinskih odluka o priključenju Rijeke i Istri Hrvatskoj. Zatažio je i pisani 
odgovor na pitanje. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se ne srami i da mu nije   
neugodno zato što je njegov antifašizam neupitan. Nadalje je iznio kako je elaboracija gdina 
Popova problematična, jer je rekao kako je Riccardo Zanelle pozvao talijansku vojsku u 
grad, a nije se upitao zašto ju je pozvao. Pozvao ju je kako bi se riješio Gabriela 
D'Annunzija o kojem je govorio profesor Mencer. Pozvao je gdina Popova da pročita 
proglas Riccarda Zanelle u vrijeme održavanja izbora u Rijeci u kojima je vrlo negativno 
govorio o D'Annunziju. 

U nastavku je naveo da je povijest čudna i da u današnjim okolnostima neke stvari 
izgledaju čudno i ne može ih se gledati sa današnje pozicije.  

Spomenuo je kako je njegova obitelj po ocu živjela u Trstu, a njegov nono je 1918. 
godine, nakon raspada Austro-Ugarske otišao iz Trsta želeći živjeti u Jugoslaviiu, pa bi ga 
danas vjerojatno zbog toga netko prozvao jugonostalgičarom. Zato se povijest ne može 
sagledavati sa današnjih političkih aspekata u odnosu na ono što se dešavalo pred ne zna 
koliko godina. 

Ponovio je da se ne srami i da mu nije nimalo neugodno i apsolutno ne vidi kakve 
veze ima imenovanje trga imenom Riccarda Zanella sa njegovim stavom o antifašizmu. 
Osim toga to nije bio njegov prijedlog već prijedlog Odbora za mjesnu samoupravu. 
 
DAMIR POPOV je dodao kako je Gradonačelnikov stav kontradiktoran u odnosu na fašizam 
i Zanellu te iznio kako okončanjem Prvog svjetskog rata i raspada Austro-Ugarske 
monarhije, vlast u Rijeci preuzima Narodno vijeće Rijeke, znači Hrvata, gdje se istaknuti 
vodeći Talijani među kojima je i Riccardo Zanella udružuju u Narodno vijeće Talijana, koje 
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zove talijansku vojsku radi preuzimanja vlasti. Poziva Gradonačelnika da, ukoliko to nije 
znao, pročita riječke povjesničare koji pišu o tome. 
 
12. VUK PRICA je iznio kako je Gradonačelnik u odgovoru članici Vijeća Petri Karanikić 
naveo kako Grad Rijeka ima dobre rezultate turističke sezone, a s druge strane se vidi 
grana gospodarstva koja propada, a to je 3. maj. Agonija 3. maja traje već mjesecima, a 
Vlada Republike Hrvatske i Andrej Plenković na čelu te Vlade jednostavno ignoriraju 
problem i nadaju se da će on proći mimo njih. Upitao je Gradonačelnika što je Grad Rijeka 
do sada napravio za 3. maj odnosno što još može napraviti? Ujedno je upitao 
Gradonačelnika da li se srami ponašanja Vlade Republike Hrvatske i Andreja Plenkovića 
prema 3. maju i njegovim radnicima? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako agonija 3. maja i dalje traje 
iako još uvijek nije proglašen stečaj zahvaljujući novoj upravi, direktoru Ediju Kučanu i 
sindikatima 3. maja, koji su uvijek bili razumni i koji su pokušavali naći konstruktivan pristup 
rješavanju problema. U ovom trenutku 3. maj ima model izlaska iz krize koji se, prije svega, 
bazira na završetku brodova koji se trenutno nalaze u 3. maju, a vode se i razgovori s 
zainteresiranim brodovlasnicima koji bi ugovarali neke nove gradnje u 3. maju. Za to su 
potrebna inicijalna sredstva kako bi se ta priča pokrenula, a 3. maj u ovom trenutku ne traži 
nepovratna sredstva od Ministarstva gospodarstva, već traži garanciju za kredit, obzirom da 
izračuni pokazuju da bi završetkom ovog proizvodnog ciklusa taj kredit mogao biti vraćen.  

Vezano uz to, iznio je kako ima česte kontakte s Ministarstvom gospodarstva i s 
predsjednikom Vlade, koji načelno kažu da su spremni pomoći, ali za sada konkretnih 
poteza nije bilo. Smatra da bi ipak nešto trebalo odlučiti u relativno kratkom roku jer mu se 
čini da je novo ročište za stečaj zakazano za 4. kolovoza. 

Grad je do sada odustajao od prisilnih mjera naplate dugovanja koja postoje prema 
gradskom proračunu i to će i dalje činiti. Jedan od apela uprave i sindikata 3. maja prema 
dobavljačima je bio da skinu ovrhe sa računa kako bi se smanjio rizik od stečaja.  

Uz navedeno, Grad je osigurao sredstva za topli obrok radnika koji dolaze u 3. maj i 
onima koji rade u 3. maju u iznosu od oko 137 tisuća kuna, te je na zamolbu Sindikata 
osigurao prijevoz radnika 3. maja koji su ugovorili neki posao u Brodogradilištu Viktor 
Lenac, tako da ih autobus vozi od 3. maja do Viktora Lenca, a troškove prijevoza snosi 
Grad Rijeka. 

 
13. FILIPA CAPAN je, vezano za izgradnju Dječjeg vrtića Martinkovac, iznijela kako je u 
Proračunu za 2018. godinu utrošeno 169 tisuća kuna za realizaciju zamjene nekretnina 
kojom je Grad stekao u vlasništvo zemljište koje je namijenjeno za izgradnju vrtića.  

Zanima je na kojem dijelu Martinkovca je predviđena izgradnja te koja je dinamika 
realizacije tog kapitalnog projekta, budući da u Proračunu za 2019., 2020. i 2021. godinu 
nema predviđenih sredstava za navedeni kapitalni projekt? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako nema predviđenih 
sredstava za izgradnju vrtića jer je još uvijek u postupku rješavanje imovinsko-pravnih 
odnosa. Znači, dio koji se riješio kroz zamjenu nekretnina je samo dio zemljišta koji je 
potreban za izgradnju vrtića, pa kada Grad Rijeka bude vlasnik cjelokupnog zemljišta za 
izgradnju vrtića, onda će se krenuti u realizaciju gradnje, a do tada su prioriteti Grada 
izgradnja vrtića na Rastočinama i vrtića kojeg bi trebala financirati Talijanska unija. Dodao 
je da to što nekih projekata nema u proračunu, ne znači da se oni neće realizirati i da se 
financijska konstrukcija neće zatvoriti na neki drugi način, što ne bi bilo prvi puta. 
 
FILIPA CAPAN je dodala kako nema saznanja na kojem dijelu Martinkovca će Dječji vrtić 
biti pozicioniran, pa je zamolila Gradonačelnika i pisani odgovor. 
 
14. HRVOJE BURIĆ je iznio kako je Vijeće Mjesnog odbora Grada Trsata jednoglasno  
predložilo TD Rijeka sport da se ukloni nekih 44 baznih stanica sa Dvorane mladosti. Nakon 
toga su zatražili ugovore od TD Rijeka sport sa teleoperaterima koji se mogu raskinuti u 
roku od 30 dana prije isteka petogodišnjeg ugovora. Temeljem toga, ugovor sa T-Mobileom, 
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ističe 19. prosinca 2019., što znači da će u mjesecu studenom biti 30 do 60 dana pred 
istekom ugovora. Sa VIPnetom također, a 1. lipnja 2020. ističe ugovor sa Tele2. 

Obzirom da postoji jednoglasna odluka Vijeća mjesnog odbora, zanima ga da li će 
se sa Dvorane mladosti ukloniti bazne stanice ili će Gradonačelnik pogodovati 
teleoperaterima (Tele2, Vipnetu i T-Comu). Dodao je kako je u posljednjih 10 godina 
uprihodovano cca 180 tisuća eura prihoda, koje Grad troši po slobodnoj volji, a da 
istovremeno u Dvoranu mladosti, koja propušta na nekoliko mjesta, nije uloženo ništa od tih 
sredstava. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako po Poslovniku Gradskog 
vijeća, u čijem stvaranju je sudjelovao i gdin Burić, postoji odredba na temelju koje članovi 
Vijeća mogu direktno postavljati pitanja direktorima trgovačkih društava, pa se to pitanje 
moglo direktno najaviti direktoru TD Rijeka sport, koji bi na to pitanje i odgovorio. Obzirom 
da ugovore sa teleoperaterima ne sklapa on, tako i ti prihodi nisu prihodi gradskog 
proračuna, nego su prihodi trgovačkog društva. Volio bi da Vijeće Mjesnog odbora isto tako 
jednoglasno donese odluku kojom predlaže mjesto na koje će se staviti bazne stanice ili da 
donese odluku da građanima na području Grada Trsata ne trebaju mobiteli, jer u tom 
slučaju ne bi trebale niti bazne stanice. 
 
HRVOJE BURIĆ je dodao kako je Mjesni odbor prije mjesec i pol dana poslao upit direktoru 
Rijeka sporta, na koji nije dobiven nikakav odgovor. Napomenuo je da se tu ne radi samo o 
novcima, već i o zdravlju djece te spomenuo da je jedan grad u  Istarskoj županiji donio 
odluku da se bazne stanice ne smiju postavljati u blizini škola, a na Trsatu su antene 
postavljeno 10 m zračne linije od škole gdje se djeca direktno ozračuju. U cilju preventivne 
zaštite stanovništva, a primarno djece, ponovio je kako jakost električnog polja E, ne smije 
premašivati 6,1 V/m, a ukupna gustoća snage S do 66 mW/m2 na čitavom području 
obuhvata plana.  

Predložio je Gradonačelniku da počne brinuti o zdravlju djece i dislocira antene sa 
Dvorane mladosti jer je zdravlje djece na prvom mjestu. 
 
15. KORALJKO PASARIĆ je iznio kako je, vezano za EPK, objavljen niz javnih poziva da 
se svi uključe u projekte TD Rijeka 2020, pa ga zanima da li se posebno zvalo sve dobitnike 
nagrade Grada Rijeke, kako one za životno djelo, tako i dobitnike godišnjih nagrada, budući 
da oni vole grad u kojem žive i djeluju i da su među najboljima što Grad ima. Misli da bi bilo 
dobro da oni javno iznesu svoje mišljenje o dosadašnjem programu, programima koji su u 
tijeku i narednim programima u završnici projekta. Trebalo bi ih direktno pozvati da iznesu 
svoja argumentirana kritička razmišljanja i njihove prijedloge. Smatra da bi to bilo zanimljivo 
i korisno te da za to nije kasno. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da bi se taj prijedlog možda i 
mogao realizirati i imao bi smisla da je došao prije godinu dana. U ovom trenutku to 
zasigurno više nema smisla budući da je program definiran u kontekstu osiguranih 
financijskih sredstava, a sada se samo operativno dorađuje kako bi početkom devetog 
mjeseca bio predstavljen kompletan program i programska knjižica.  

Dobitnici nagrade Rijeke su se do sada, kao i svi drugi, mogli uključiti u čitav niz 
javnih rasprava vezanih uz realizaciju tog velikog projekta, sudjelovanjem u raspravi ili 
predlaganjem određenih projekata za koje je bio raspisan čitav niz različitih javnih poziva. 
 Ne vidi razlog zašto bi se dobitnici nagrade Grada Rijeke trebali posebno izuzimati u 
kontekstu realizacije projekta Europske prijestolnice kulture, budući da su svi i kao građani 
mogli sudjelovati u nizu provedenih javnih rasprava. 
 
KORALJKO PASARIĆ je dodao kako su dobitnici javnih priznanja ono najbolje što ovaj 
grad ima i da su iz tih razloga nagrađeni godišnjim ili životnim nagradama, tako da je pitanje 
bilo da li su oni posebno bili pozvani da kažu svoja kritička razmišljanja i prijedloge u vezi 
cjelokupnog programa te smatra da još ima vremena za to. 
 
16. PETRU MANDIĆ interesira, obzirom da je aktualiziran projekt poduzetničke zone 
Bodulovo, a na području Mjesnog odbora Škurinje nedostaje dječji vrtić, da li se predviđa 
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mogućnost da se unutar poduzetničke zone Bodulovo realizira određeni poslovni prostor 
koji bi bio namijenjen ili za davanje u zakup osnivaču privatnog vrtića ili za osnivanje dječjeg 
vrtića Grada Rijeke? Interesira je da li su predviđeni takvi smještajni kapaciteti za djecu sa 
Škurinja?  
 Podsjetila je kako Drenova i Rastočine imaju vrtić, ali prednost upisa u te vrtiće 
imaju djeca koja tamo stanuju, što dovodi u nezavidnu poziciju djecu sa Škurinja koja vrlo 
često ostaju neupisana ili se braća i sestre razdvajaju, pa jedan ide u vrtić na Drenovu, a 
drugi na Rastočine, što predstavlja problem njihovim roditeljima. Ponovno je upitala da li se 
unutar poduzetničke zone Bodulovo predviđa nekakav prostor za tu namjenu? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je govoreći o poduzetničkoj zoni i poticanju 
poduzetništva u kontekstu Bodulova, iznio kako se tu ne misli na poduzetničku aktivnost 
koja je vezana uz vrtić. I osobno smatra da poduzetnička zona nije neko sretno mjesto za 
vrtić, a u kontekstu te poduzetničke zone nije predviđena gradnja vrtića.  

Izgradnja vrtića na Škurinjama predviđena je na području Škurinjskog Plasa u 
kontekstu izgradnje novog dijela naselja koje je u planovima za realizaciju gradnje po 
modelu poticane stanogradnje. Obzirom da je to zona koja zahtijeva vrlo velika ulaganja u 
infrastrukturu, budući da tamo  nema ni ceste niti bilo kakve druge infrastrukture, to je 
projekt koji će pričekati neko određeno vrijeme jer će po pitanju poticane stanogradnje 
prioritet imati druge lokacije. 
 
17. JOSIP KUKULJAN je iznio kako su putnici KD Autotrolej izloženi sve dužim čekanjima 
zbog toga što im autobusi kasne ili uopće ne dolaze. Problem je još veći kod onih putnika 
koji moraju presjedati i krenuti dalje prigradskim linijama, pa se često događa da putnici 
kasne na posao te naprave štetu sebi i poslodavcu. Obzirom na to, upitao je 
Gradonačelnika što se do sada napravilo glede poslovanja Autotroleja s obzirom na broj 
vozača i kako se misli poboljšati neučinkoviti sustav servisiranja autobusa? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako ne vidi razloga da odgovara 
na subjektivne procjene o neučinkovitom sustavu servisiranja autobusa te je dodao da su 
autobusi servisirani  i da voze. 

Poznato je kako će do kraja ove godine doći dvadesetak novih autobusa, a u tijeku 
iduće godine još tridesetak novih autobusa, što će sigurno poboljšati današnju situaciju, ali 
problem sa vozačima ostaje i dalje.  

Podsjetio je da je Gradsko vijeće, kroz Rebalans proračuna, osiguralo dodatna 
sredstva kojima se predviđa povećanje plaća za vozače i za automehaničare kao zvanja 
koja su deficitarna u KD Autotrolej i u TD Rijeka plus. To povećanje planirano je u iznosu od 
otprilike tisuću kuna bruto, što bi barem malo trebalo smanjiti odlazak vozača koji odlaze ne 
samo iz Autotroleja nego i iz svih ostalih autoprijevozničkih tvrtki, tako da gotovo svi imaju 
problem s vozačima. 

Paralelno s tim, nastoji se raditi na prekvalifikaciji ili animaciji vozača iz drugih 
krajeva Hrvatske pa i šire da dođu u Autotrolej, što se ne može riješiti preko noći i što će 
sigurno potrajati. Istodobno se analizira postojeća situacija i pokušava se naći adekvatno 
rješenje kako bi se osigurala zadovoljavajuća kvaliteta prijevoza sa postojećim raspoloživim 
brojem autobusa, što će sigurno podrazumijevati i neke drugačije pristupe prijevozu. Kada 
se bude znalo više, o tome će se dostaviti informacija. 
 
JOSIP KUKULJAN je dodao kako je u subotu nekoliko autobusa Autotroleja vozilo putnike 
na maškare u Novi Vinodolski. Napomenuo je kako vozači svoje radne sate troše na 
komercijalne vožnje, a od istih se vozača traži da rade duple smjene kako bi pokrili gradske 
linije. Iz navedenog se vidi da direktor Autotroleja, gospodin Kontuš ne misli ukinuti 
komercijalne vožnje kako bi na jedan optimalan način raspoređivao radne sate vozača na 
gradske i prigradske linije, pa još jednom apelira da se klone vožnji na Ronjge, Zrće i na 
maškare i da se ozbiljno prihvate posla za koji su plaćeni. 
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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 odluke o razrješenju i izboru člana 
Odbora za kulturu Gradskog vijeća 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 izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na 
području grada Rijeke, 

- Informacija o provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013.-2020. za 
2018. godinu.  

 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 
izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada 
Rijeke“ koju bi Vijeće razmatralo kao pretposljednju, 12. točku dnevnog reda. 

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

 
 2. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: „Informacija o provedbi 
Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013.-2020. za 2018. godinu“ koju bi Vijeće 
razmatralo kao posljednju, 13. točku dnevnog reda. 

Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO 
(29 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 odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za kulturu Gradskog vijeća 
Grada Rijeke 

2. Prijedlog odluke o imenovanju intendanta HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 
3. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o 

djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu 
4. Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta 
5. Prijedlog odluke o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja 

klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada 
Rijeke za razdoblje 2018.-2022. godine 

6. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2018. godini 
7. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke 

s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
8. Prijedlog odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke 
9. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke 
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Osnovne 

škole Vladimir Gortan 
11. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2019. 

godinu za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2019. godine 
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta 

na području grada Rijeke 
13.  Informacija o provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013.-2020. za 

2018. godinu  
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TOČKA 1. 
Izbori i imenovanja 

Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za kulturu 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 

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

izbor, imenovanja i razrješenja. 
  

Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (29 za) donijelo Odluku o 
razrješenju Zorana Paulića dužnosti člana i izboru Nikše Vitkovića za člana Odbora za 
kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke.  

 
TOČKA 2. 

Prijedlog odluke o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta  
Ivana pl. Zajca Rijeka 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj Kazališno 

vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, te da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda i očitovanje 
Gradonačelnika na prijedlog.  

 
 Predsjednik Odbora za kulturu mr.sc. Zvonimir Peranić dodatno je izvijestio Vijeće o 
raspravi koja je provedena na sjednici tog Odbora te o donesenim zaključcima. 

 
 U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća dr.sc. Ivan Mencer ispred Kluba HDZ, Vuk 
Prica ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, mr.sc. Zvonimir Peranić ispred Kluba Liste za 
Rijeku, dr.sc. Ivan Mencer, mr.sc. Zvonimir Peranić, Hrvoje Burić, Ivona Milinović, Oskar 
Skerbec, Sandra Krpan, Petra Mandić, Vojko Braut, Marinko Koljanin i Duško Milovanović 
te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (22 za, 9 protiv, 2 

suzdržana) donijelo sljedeću 
O D L U K U 

o imenovanju intendanta 
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 

 
I. 

Imenuje se dr.sc. Marin Blažević za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta 
Ivana pl. Zajca Rijeka, na vrijeme od četiri godine. 

 
II. 

Imenovani će započeti s obavljanjem dužnosti od 1. siječnja 2021. godine. 
 

III. 
Ova odluka podnijet će se na potvrdu Ministrici kulture. 

 
Nakon glasovanja, dr.sc. Marin Blažević se zahvalio na imenovanju. 
 

TOČKA 3. 
Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o 

djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. 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 podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za 
odgoj i školstvo Sanda Sušanj. 
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Predsjednik Odbora za predškolski odgoj i obrazovanje Danko Švorinić dodatno je 
izvijestio Vijeće o zaključcima tog Odbora. 
 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Petra Mandić, mr.sc. Zvonimir Peranić i 
Morana Jokić te pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (30 za) donijelo Program 

javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu. 

 
TOČKA 4. 

Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta 
 

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.  

 
 Predsjednik Odbora za kulturu mr.sc. Zvonimir Peranić dodatno je izvijestio Vijeće o 
raspravi koja je provedena na sjednici tog Odbora te razlozima uslijed kojih Odbor nije 
podržao Prijedlog odluke. 

 
Dio rasprave pod ovom točkom dnevnog reda proveden je na sjednici 11. srpnja 

2019. godine, a drugi dio rasprave u nastavku sjednice koji je održan 24. srpnja 2019. 
godine. 

 
Za vrijeme rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 14 protiv, 1 

suzdržan), temeljem članka 118. Poslovnika Gradskog vijeća, donijelo odluku da će se 
sjednica Gradskog vijeća nastaviti 24. srpnja 2019. godine, s početkom u 9,30 sati.  

 
Sjednica je zaključena 12.07. u 2,30 sati. 
 

NASTAVAK 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke održan je  
24. srpnja 2019. godine  

 
Nastavak sjednice je u 9,40 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat. 
 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da su sjednici nazočna 34 člana Gradskog 

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

Sjednici su bili nazočni članovi Gradskog vijeća: Veljko Balaban, Vojko Braut, 
Andrej Briščik, dr.sc. Aleksandar Bulog, Hrvoje Burić, Filipa Capan, Ljiljana Cvjetović, 
Tihomir Čordašev, Morana Jokić, Tea Juraga, dr.sc. Petra Karanikić, Marinko Koljanin, 
Milena Kraljević, Sandra Krpan, Josip Kukuljan, Petra Mandić, Tamara Martinčić, dr.sc. Ivan 
Mencer, Tea Mičić Badurina, Predrag Miletić, Ivona Milinović, Duško Milovanović, Mile 
Opačić, Josip Ostrogović, Koraljko Pasarić, mr.sc. Zvonimir Peranić, Damir Popov, Andrej 
Poropat, Vuk Prica, Dobrica Rončević, Oskar Skerbec, mr.sc. Kristjan Staničić, Danko 
Švorinić, Mate Tomljanović, Ana Trošelj i Sandro Vizler. 

 
 U daljnjem radu na sjednici, nastavljena je rasprava pod točkom 4. dnevnog reda. 
 

U cjelokupnoj raspravi (11. i 24. srpnja) su sudjelovali članovi Vijeća Tihomir 
Čordašev ispred Kluba Akcije mladih i Živog zida, Ivona Milinović ispred Kluba HDZ, Oskar 
Skerbec ispred Kluba HSU-IDS, Vojko Braut ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, Danko 
Švorinić ispred Kluba Liste za Rijeku i Ana Trošelj ispred Kluba PGS, Tamara Martinčić, 
Hrvoje Burić, dr.sc. Petra Karanikić, Petra Mandić, Duško Milovanović, Josip Kukuljan, 
Tihomir Čordašev, Marinko Koljanin, Ivona Milinović, Andrej Briščik, mr.sc. Zvonimir 
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Peranić, Predrag Miletić, Ivan Mencer, Kristjan Staničić, Veljko Balaban, Filipa Capan, 
Dobrica Rončević, Josip Ostrogović, Vojko Braut, Mate Tomljanović, Vuk Prica, Oskar 
Skerbec, Ana Trošelj, Sandra Krpan, Sandro Vizler, Ljiljana Cvjetović, Tea Mičić Badurina, 
Morana Jokić, Danko Švorinić i Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno Josip 
Ostrogović ispred Kluba HDZ, Tihomir Čordašev ispred Kluba Akcije mladih i Živog zida, 
Sandra Krpan ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS i mr.sc. Zvonimir Peranić ispred Kluba 
Liste za Rijeku.  
 
 Mr.sc. Zvonimir Peranić je, ispred Kluba Liste za Rijeku, predložio je da se, temeljem 
članka 98. Poslovnika Gradskog vijeća, glasovanje o Prijedlogu odluke pod tom točkom 
dnevnog reda odgodi za jednu od sljedećih sjednica, koja će biti održana nakon što budu 
poznati rezultati javnog poziva za obnovu Motornog broda Galeb. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 15 protiv) 
donijelo odluku da se glasovanje o Prijedlogu odluke pod ovom točkom dnevnog 
reda odgađa za jednu od sljedećih sjednica Gradskog vijeća.  
 

TOČKA 5. 
Prijedlog odluke o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja 
klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke  

za razdoblje 2018.-2022. godine 
 

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 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca. 
 
 U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Morana Jokić i Duško Milovanović te 
pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
Srđan Škunca. 
 

Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (34 za) donijelo Odluku o 
donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i 
prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. 
godine. 

TOČKA 6. 
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke  

u 2018. godini 
 

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

Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (34 za) donijelo sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 
2018. godini. 

 
TOČKA 7. 

Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 
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 (34 za) donijelo Godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje. 

TOČKA 8. 
Prijedlog odluke o kupoprodaji poslovnog 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, da je amandmane 
na Prijedlog odluke podnio Klub članova Vijeća HDZ te da su amandmani dostavljeni 
članovima Vijeća i Gradonačelniku kao predlagatelju. 

 
U raspravi je sudjelovao Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel koji je kao 

predlagatelj izvijestio Vijeće da nije suglasan s podnesenim amandmanima. 
 
Nakon zaključene rasprave, prešlo se na glasovanje o amandmanima kako 

slijedi: 
 

1. Amandman broj 1. Kluba HDZ u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća.  
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (8 glasova za), 

 
2. Amandman broj 2. Kluba HDZ u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća.  
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (8 glasova za). 

 
Zatim je Gradsko vijeće VEĆINOM GLASOVA (22 za, 1 protiv, 11 suzdržanih) 

donijelo Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke. 
 

TOČKA 9. 
Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 

Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (36 za) donijelo Odluku o 
prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke. 

 
TOČKA 10. 

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta  
Osnovne škole Vladimir Gortan 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj Školski 

odbor Osnovne škole Vladimir Gortan te da su članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora 
koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda i očitovanje Gradonačelnika na prijedlog.  

 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (35 za, 1 suzdržan) 
donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Osnovne škole 
Vladimir Gortan. 

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

za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2019. godine 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je članovima Vijeća 
dostavljen zaključak Odbora za proračun i financije koji je razmatrao ovu točku dnevnog 
reda. 
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 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (36 za) 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, svibanj i lipanj 2019. godine. 
 

TOČKA 12. 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta  

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. 
 
 U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Hrvoje Burić, Josip Kukuljan i Duško 
Milovanović. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 4 protiv, 9 
suzdržanih) donijelo Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju 
kriminaliteta na području grada Rijeke. 

 
TOČKA 13. 

Informacija o provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013.-2020.  
za 2018. godinu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je članovima Vijeća 

dostavljen zaključak Odbora za kulturu koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda. 
 

 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je pročelnik Odjela gradske uprave za 
kulturu Ivan Šarar. 
 
 Predsjednik Odbora za kulturu mr.sc. Zvonimir Peranić dodatno je izvijestio Vijeće o 
zaključcima tog Odbora. 
 
 U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Hrvoje Burić, Duško Milovanović i Josip 
Ostrogović te pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar. 
 

Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (20 za, 1 protiv, 11 
suzdržanih) donijelo sljedeći  

 
z a k l j u č a k 

 
 Prihvaća se Informacija o provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 
2013. – 2020. za 2018. godinu. 

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

Danko Švorinić. 
 
  Sjednica je zaključena u 12,30 sati.  
 

Tajnica                    Predsjednik 
Gradskog vijeća                Gradskog vijeća 

       Mirna Pavlović – Vodinelić, v.r.                Andrej Poropat, v.r. 
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	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je otvoren natječaj koji traje do desetog mjeseca ove godine, kojim se pozivaju vlasnici grobnica koje se nalaze u zaštićenim cjelinama groblja Kozala i groblja Trsat, da se jave kako bi mogli ostv...
	Radi se o jednom projektu vrlo sličnom onom za uređenje fasada i krovova gdje se po istoj proceduri vlasnici prijavljuju i ostvaruju pravo na subvencioniranje, kroz sustav bodovanja, ovisno o tome u kojoj kategoriji je zaštićeni objekt, kolika je njeg...
	Napomenuo je da je ovo drugi puta da se ponavlja takav poziv. Na prvi poziv je odaziv bio relativno skroman, javilo se oko pet do šest građana što je uobičajeno. Kada se krenulo sa fasadama, trebalo je neko vrijeme da se taj projekt prepozna, da se lj...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se i osobno uvjerio u taj problem prilikom traženja jedne obitelji kojoj je nosio poklon za prvorođenu bebu. Iznio je da se radi o naselju koje je građeno u određenom periodu, nakon čega je sedamde...
	Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem predložit će određeno rješenje odnosno način na koji se ulice mogu definirati kao cjeline, a nakon toga bi se Odbor za mjesnu samoupravu trebao pozabaviti imenovanjem tih u...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da nažalost nema nikakvih novih informacija u odnosu na ono što je zadnji puta rekao. Osobno smatra da država ima i većih administrativnih problema od upravljanja streljanom te dodao kako je Grad podnio...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ne zna na koji način bi se ovo moglo usporediti sa Pelješkim mostom, obzirom da priča o Pelješkom mostu traje godinama. Bilo bi možda zanimljivije da je kao usporedbu stavio pristupne ceste za Pelješ...
	Ponekad je jednostavnije graditi nešto novo nego raditi na već postojećem. Tamo ima puno instalacija, pa se ne može zakopati samo bagerom bez sagledavanja nekih posljedica. U stalnom kontaktu sa izvođačima taj će se rok pokušati skratiti, ali ne zna z...
	Smatra da se promet, uz određene poteškoće u vršnim satima, odvija na zadovoljavajući način i ukoliko se svi sudionici u prometu budu pridržavali regulacije, promet bi se trebao odvijati normalno. U tom kontekstu su i napravljena prometna rješenja koj...
	Predstavnici investitora, djelatnici Rijeka prometa i prometne policije su dnevno na terenu i po potrebi mijenjaju odnosno unapređuju prometno rješenje, ukoliko se za to ukaže potreba. Ponovio je kako će se nastojati skratiti rok izvođenja radova, ali...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je na to pitanje već nekoliko puta odgovarao te ponovio kako se nigdje u programskim aktivnostima Grada Rijeke ili projekta Europske prijestolnice kulture ne govori o Gabrielu D'Annunziju u superla...
	U tom kontekstu priprema se izložba upravo kojom bi se pokazao da  D'Annunzio nije bio samo pjesnik kakvim ga žele prikazati njegovi obožavatelji, nego prije svega začetnik fašističke ideje, za Riječane okupator i nasilnik. Misli da ne treba zaboravit...
	Iznio je kako je nedavno dobio pismo jedne udruge iz Trsta i Udina koja se protivi slavljenju D'Annunzija u Italiji, što je postao trend. Ove godine bit će okrugla godišnjica njegovog ulaska odnosno okupacije u Rijeci i postoje neke inicijative o pros...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da prema zadnjim objavljenim podacima Turističke zajednice Rijeka nema problema s dolaskom turista i brojem noćenja. Naprotiv, ostvaruju se izuzetno dobri rezultati, što se može vidjeti i šetnjom po Kor...
	Udruga European City Marketing, čiji je član i Grad Rijeka, redovito radi istraživanja vezana uz turizam, i u proteklom četverogodišnjem razdoblju Rijeka je među manjim gradovima koji su uključeni u tu asocijaciju i naravno da se ne može uspoređivati ...
	Rijeka se nalazi na drugom mjestu po broju povećanja dolaska i noćenja, ali i po apsolutnom broju ostvarenih noćenja. Iza Rijeke, među tim gradovima nalaze se i Graz, Klagenfurt, Maribor, Utrecht, San Sebastian, što znači da je Rijeka definitivno prep...
	Činjenica je da broj privatnog smještaja kao i broj hotelskih kapaciteta raste, a već  iduće godine se na Costabelli otvara novi hotel Hilton, a Hoteli Jadran su najavili rekonstrukciju  hotela Neboder i hotela Park, čime će se znatno povećati kapacit...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se planira energetska obnova pet objekata, u tri osnovne škole Gornja Vežica, Pehlin i Eugen Kumičić te dva vrtića Belveder i Vidrice. Energetska obnova znači obnovu fasade, stolarije, krova, radi ...
	Osim toga, predviđeni su i manji radovi u 13 objekata škola i vrtića, poput farbanja, popravka sanitarija, stolarije i slično, sveukupno u vrijednosti od oko 27 milijuna kuna. Napomenuo je kako je, iz ovog projekta energetske obnove, koristeći sredstv...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se ne srami i da mu nije   neugodno zato što je njegov antifašizam neupitan. Nadalje je iznio kako je elaboracija gdina Popova problematična, jer je rekao kako je Riccardo Zanelle pozvao talijansku v...
	U nastavku je naveo da je povijest čudna i da u današnjim okolnostima neke stvari izgledaju čudno i ne može ih se gledati sa današnje pozicije.
	Spomenuo je kako je njegova obitelj po ocu živjela u Trstu, a njegov nono je 1918. godine, nakon raspada Austro-Ugarske otišao iz Trsta želeći živjeti u Jugoslaviiu, pa bi ga danas vjerojatno zbog toga netko prozvao jugonostalgičarom. Zato se povijest...
	Ponovio je da se ne srami i da mu nije nimalo neugodno i apsolutno ne vidi kakve veze ima imenovanje trga imenom Riccarda Zanella sa njegovim stavom o antifašizmu. Osim toga to nije bio njegov prijedlog već prijedlog Odbora za mjesnu samoupravu.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako agonija 3. maja i dalje traje iako još uvijek nije proglašen stečaj zahvaljujući novoj upravi, direktoru Ediju Kučanu i sindikatima 3. maja, koji su uvijek bili razumni i koji su pokušavali naći ko...
	Vezano uz to, iznio je kako ima česte kontakte s Ministarstvom gospodarstva i s predsjednikom Vlade, koji načelno kažu da su spremni pomoći, ali za sada konkretnih poteza nije bilo. Smatra da bi ipak nešto trebalo odlučiti u relativno kratkom roku jer...
	Grad je do sada odustajao od prisilnih mjera naplate dugovanja koja postoje prema gradskom proračunu i to će i dalje činiti. Jedan od apela uprave i sindikata 3. maja prema dobavljačima je bio da skinu ovrhe sa računa kako bi se smanjio rizik od steča...
	Uz navedeno, Grad je osigurao sredstva za topli obrok radnika koji dolaze u 3. maj i onima koji rade u 3. maju u iznosu od oko 137 tisuća kuna, te je na zamolbu Sindikata osigurao prijevoz radnika 3. maja koji su ugovorili neki posao u Brodogradilištu...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako nema predviđenih sredstava za izgradnju vrtića jer je još uvijek u postupku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Znači, dio koji se riješio kroz zamjenu nekretnina je samo dio zemljišta koji je pot...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako po Poslovniku Gradskog vijeća, u čijem stvaranju je sudjelovao i gdin Burić, postoji odredba na temelju koje članovi Vijeća mogu direktno postavljati pitanja direktorima trgovačkih društava, pa se ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da bi se taj prijedlog možda i mogao realizirati i imao bi smisla da je došao prije godinu dana. U ovom trenutku to zasigurno više nema smisla budući da je program definiran u kontekstu osiguranih finan...
	Dobitnici nagrade Rijeke su se do sada, kao i svi drugi, mogli uključiti u čitav niz javnih rasprava vezanih uz realizaciju tog velikog projekta, sudjelovanjem u raspravi ili predlaganjem određenih projekata za koje je bio raspisan čitav niz različiti...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je govoreći o poduzetničkoj zoni i poticanju poduzetništva u kontekstu Bodulova, iznio kako se tu ne misli na poduzetničku aktivnost koja je vezana uz vrtić. I osobno smatra da poduzetnička zona nije neko sretno mje...
	Izgradnja vrtića na Škurinjama predviđena je na području Škurinjskog Plasa u kontekstu izgradnje novog dijela naselja koje je u planovima za realizaciju gradnje po modelu poticane stanogradnje. Obzirom da je to zona koja zahtijeva vrlo velika ulaganja...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako ne vidi razloga da odgovara na subjektivne procjene o neučinkovitom sustavu servisiranja autobusa te je dodao da su autobusi servisirani  i da voze.
	Poznato je kako će do kraja ove godine doći dvadesetak novih autobusa, a u tijeku iduće godine još tridesetak novih autobusa, što će sigurno poboljšati današnju situaciju, ali problem sa vozačima ostaje i dalje.
	Podsjetio je da je Gradsko vijeće, kroz Rebalans proračuna, osiguralo dodatna sredstva kojima se predviđa povećanje plaća za vozače i za automehaničare kao zvanja koja su deficitarna u KD Autotrolej i u TD Rijeka plus. To povećanje planirano je u izno...
	Paralelno s tim, nastoji se raditi na prekvalifikaciji ili animaciji vozača iz drugih krajeva Hrvatske pa i šire da dođu u Autotrolej, što se ne može riješiti preko noći i što će sigurno potrajati. Istodobno se analizira postojeća situacija i pokušava...

