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ZAPISNIK 
22. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke održane  

28. studenoga 2019. godine  
 

Sjednicu je u 9,45 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat.  
 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da su sjednici nazočna 23 člana Gradskog vijeća te 

da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Naknadno je pristupilo 11 članova 
Gradskog vijeća tako da su sjednici bila nazočna ukupno 34 člana Gradskog vijeća. 

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

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

 
Izostanak su opravdali članovi Gradskog vijeća: Veljko Balaban, Hrvoje Burić i mr.sc. 

Kristjan Staničić. 
 
Na zapisnik 21. sjednice Gradskog vijeća održane 29. listopada ove godine nije bilo 

primjedbi. 
 
• UVODNE OBAVIJESTI: 
 
1. Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio o promjenama u Gradskom 

vijeću kako slijedi: 

1.1. Član Gradskog vijeća Grada Rijeke Vedran Sabljak je 7. svibnja 2019. godine podnio 
pisani zahtjev kojim je stavio u mirovanje svoj mandat u Gradskom vijeću Grada Rijeke, iz osobnih 
razloga. Za zamjenicu člana Gradskog vijeća Vedrana Sabljaka politička stranka Hrvatski laburisti 
– Stranka rada odredila je, na temelju članka 81. stavka 3. Zakona, Milenu Kraljević, koja je 
obnašala dužnost članice Gradskog vijeća umjesto Vedrana Sabljaka. 

Dana 13. studenoga 2019. godine Vedran Sabljak podnio je pisanu obavijest o prestanku 
mirovanja njegovog mandata. 

Sukladno navedenom, predsjednik Vijeća je izvijestio Vijeće da je 21. studenoga 2019. 
godine, na temelju Zakona i obavijesti od 13. studenoga 2019. godine, prestalo mirovanje 
mandata člana Gradskog vijeća Vedrana Sabljaka koji je nastavio s obnašanjem dužnosti, a 
dužnost zamjenice člana Vijeća prestala je obnašati Milena Kraljević.  

Gradsko vijeće je primilo na znanje tu obavijest. 
 
1.2. Članica Gradskog vijeća Grada Rijeke Tea Juraga podnijela je dana 26. studenoga 

2019. godine pisani zahtjev kojim je stavila u mirovanje svoj mandat u Gradskom vijeću Grada 
Rijeke, iz osobnih razloga. 
 Članica Gradskog vijeća Tea Juraga izabrana je u Gradsko vijeće s kandidacijske liste 
političkih stranaka Akcija mladih-AM, ŽIVI ZID, SNAGA-stranka narodnog i građanskog aktivizma-
SNAGA, ALTERNATIVA.  

Na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima, politička stranka Akcija mladih 
– AM odredila je Vedrana Vivodu za zamjenika članice Gradskog vijeća Tee Juraga kojoj mandat 
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miruje. Vedran Vivoda neizabrani je kandidat pod rednim brojem 9. kandidacijske liste političkih 
stranaka AM - ŽIVI ZID - SNAGA - ALTERNATIVA. 

Predsjednik Vijeća je izvijestio Vijeće da su ispunjeni uvjeti za početak obnašanja dužnosti 
člana Gradskog vijeća Vedrana Vivode.  

Gradsko vijeće je primilo na znanje tu obavijest. 
 
Predsjednik Vijeća je podsjetio da su oba člana Gradskog vijeća već dala svečanu prisegu. 
 
Za riječ se javila predsjednica Kluba SDP-LABURISTI-SDSS Sandra Krpan koja je 

zatražila objašnjenje tko će sada predstavljati srpsku nacionalnu manjinu u Gradskom vijeću, sve 
s obzirom na činjenicu da je Tea Juraga izabrana u Gradsko vijeće kao dodatni član iz reda 
pripadnika srpske nacionalne manjine. 

 
Predsjednik Vijeća Andrej Poropat je pojasnio da su ostvareni zakonski uvjeti za ovu 

promjenu, sve s obzirom na činjenicu da je Zakonom propisano da se zastupljenost nacionalne 
manjine smatra osiguranom ako je ona osigurana na konstituirajućoj sjednici, što ne utječe na 
kasnije određivanje zamjenika tijekom mandata. 

 
2. Predsjednik Vijeća zaključno je obavijestio da su članovima Vijeća dostavljeni odgovori 

na pitanja članova Gradskog vijeća postavljena u aktualnom satu 21. sjednice Gradskog vijeća i 
odgovori na pisana pitanja postavljena u razdoblju između dvije sjednice Gradskog vijeća. 

 
• AKTUALNI SAT 

 
1. ANET TROPE je upitala zašto se radovi u Krešimirovoj ulici ne obavljaju u tri smjene i kako će 
Grad  primiti četiri milijuna turista s jednom polufunkcionalnom cestom?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je teoretski moguće sve 
jednostavno riješiti, pa tako i rad u tri smjene.  Međutim, tu ima nekoliko problema. Jedan problem 
je što je rad u tri smjene trostruko skuplji od rada u jednoj smjeni, a drugi je što rad noću ometa 
mir građana u okolici gradilišta. On osobno tu ne vidi nikakav problem, te je iznio kako je stjecajem 
okolnosti bio u Lisabonu kada je imao EXPO, kada je bilo pola  Lisabona  raskopano zbog gradnje 
podzemne željeznice i svejedno se EXPO odvijao bez ikakvih problema. Osim toga, po dinamici 
predviđenih radova, većina radova će biti gotova do 1. veljače, a ostali radovi najkasnije do 
mjeseca travnja 2020. godine, kada se i očekuje najveći broj posjetitelja.  

Nadalje je pojasnio da se nikada nije govorilo o četiri milijuna turista, već o četiri milijuna 
posjetitelja događanja koja će se događati u Rijeci u što su uključeni građani Rijeke i okolice te svi 
ostali, jer četiri milijuna turista bi ipak bilo previše. 

 
2. JOSIP OSTROGOVIĆ je ispričao da je prilikom dolaska na sjednicu Gradskog vijeća, prolazio 
preko Jadranskog trga gdje se nalazi skulptura koja odbrojava vrijeme do titule EPK 2020, koja 
je, za one koji ne znaju, koštala gotovo 220 tisuća kuna. Nema ni godinu dana da je postavljena i 
ona bi trebala odbrojavati vrijeme kada će naš grad ponijeti tu prestižnu titulu. I, kad se zavrti jedan 
kotač, trebala bi svirati. On je zavrtio kotač, koji, međutim, ne radi, a onda je primijetio i da 
instalacija ne odbrojava vrijeme do EPK i da na njoj ne piše ništa. Nije mu jasno što se dogodilo, 
da li je možda taj „šuriken“ ili „sunce“ zahvatila ruzina, pa je i to, kao i sve u našem gradu, na 
izdisaju. 

Upitao je Gradonačelnika kada kreće EPK i da li su svi projekti spremni (Benčić, brod i 
ostalo)? 
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je ustvrdio da je očito da jedino beskonačna glupost 
nije na izdisaju. To traje vječno i neuništivo je, skoro kao energija. Smatra da je krajnje licemjerno 
da ga on, koji je sa svojim kolegama opstruirao odobrenje kredita za Galeb i upravnu zgradu 
Šećerane više od šest mjeseci, pita da li će brod bit gotov. U nastavku je odgovorio da brod neće 
biti gotov u vremenu u kojem je to planirano. Da nisu opstruirali tu odluku od ljeta ove godine, brod 
bi bio gotov negdje sredinom iduće godine, a ovako će biti gotov krajem iduće godine. Svi ostali 
objekti bit će gotovi onako kao što je to i planirano u Knjizi kandidature. Dakle, upravna zgrada 
Benčića negdje u prvom kvartalu iduće godine, Dječja kuća negdje u šestom mjesecu iduće 
godine, a Knjižnica u siječnju iduće godine, čime će biti označen i kraj projekta Europske 
prijestolnice kulture.  

 
JOSIP OSTROGOVIĆ je, u osvrtu na dobiveni odgovor, iznio da mu Gradonačelnik nije odgovorio 
na pitanje zašto taj ruzinavi „šuriken“, to „sunce“, ne radi. U nastavku je naveo da Gradonačelnik 
za svoju nesposobnost uvijek krivi nekog drugog. Nikada nije kriv on i njegovi suradnici koji ne 
znaju planirati i ne znaju uopće napraviti projekt koji bi trebao biti na ponos svih građanki i građana 
Rijeke. Zanimljivo je u svemu tome da je brod za koji se toliko zalagao i za koji i sam zna da neće 
biti gotov u sljedećoj godini, nego tek u 2021., jedna od glavnih atrakcija EPK 2020. To će biti 
lijepa pozivnica za ljude da dođu u Rijeku EPK 2020, ali glavna atrakcija će biti gotova tek 2021. 
godine, a ako ne bude ni onda, 2022. godine će biti sigurno. 

 
3. SANDRO VIZLER je ponovio pitanje građanina koji se javio u emisiju „Dragi vi” na Radio Rijeci 
prilikom gostovanja predsjednika Vijeća u toj emisiji te upitao što se događa prilikom prijave 
komunalnog nereda na području grada Rijeke? Naveo je kako je utisak građanina bio da 
komunalni redar sam primijeti komunalni nered ili ga neko prijavi, pa komunalni redar izađe na 
teren, napiše prijavu i da se nakon toga ništa ne dešava.  

Upitao je koji su daljnji postupci i da li Gradonačelnik ima informaciju u kojem omjeru 
počinitelji budu otkriveni, u kojoj mjeri sanacija ide na trošak Grada te da li ima načina da se dođe 
do većeg broja počinitelja? . 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako komunalno redarstvo svake 
godine podnosi izvješće na Kolegiju Gradonačelnika koje se već godinama objavljuje na web 
stranicama Grada. U tom Izvješću točno piše koliko je puta komunalno redarstvo  interveniralo, 
koliko samoinicijativno, a koliko na pozive građana, koliko je predmeta riješeno, koliko je 
mandatnih kazni izdano i sl.  

Iznio je kako je broj komunalnih redara premali u odnosu na poslove koje moraju obavljati. 
Komunalno redarstvo je ustrojeno pred puno godina sa jednom ulogom, a to je održavanje i 
kontrola komunalnog reda sukladno Odluci o komunalnom redu. Nakon toga je različitim 
zakonskim intervencijama djelatnost komunalnih redara povećana, od djelomičnih kontrola i 
intervencija kod jednostavnih građevina, pa do nadzora nad pomorskim dobrom, što broj 
komunalnih redara kojima jedinice lokalne samouprave raspolažu, ne može izvršiti. 

Inače, postupci koji se vode se vode po različitim osnovama i mogu se voditi onako kako 
su definirani zakonskim odlukama. Jedan od primjera postupanja na koji se građani često žale  je 
postupak kod napuštenih automobila odnosno onih koji nemaju registarsku tablicu. Kada se takvo 
vozilo uoči, po zakonu se na to vozilo stavlja obavijest o potrebi uklanjanja koja mora stajati 14 
dana i tek nakon tog roka komunalni redari mogu ukloniti vozilo sa javne površine. 

Smatra da u ovom trenutku nema niti potrebe, niti mogućnosti da se na bilo koji način 
poveća efikasnost rada komunalnih redara, jer je u ovim okolnostima ona maksimalna. 
 
4. MARINKO KOLJANIN je iznio da je Nogometni klub Rijeka jedan dobar primjer preoblikovanja 
u privatno vlasništvo, kada je 2012. godine Social Sport preuzeo udio od 70%,  a Grad Rijeka 
30%. Nakon odluke Gradskog vijeća od prosinca 2017. godine da se ne ide u kupovinu 
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suvlasničkog udjela, 29. prosinca 2017. godine je tvrtka Teanna Ltd iz Londona preuzela 
vlasništvo, nakon čega i dalje ostaje udio 70%:30%.  

Interesira ga što se dešava s onih 5% udjela za koje je najavljeno da će se ponuditi 
građanima Rijeke da sudjeluju za svoj klub, bez obzira što je u privatnom vlasništvu. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako opće nije upitno da je NK Rijeka 
oduvijek bila i bit će riječki klub koji veliki broj Riječana voli, podržava i navija za njega. Točno je 
da se razgovaralo o mogućnostima da se 5% od 30% gradskog udjela prepusti navijačima 
odnosno na prodaju.  

Međutim, najprije se čekalo da saživi priča o transformaciji Kluba, onda da završi drugi 
korak transformacije, obzirom na izlazak Social Sporta i ulazak novog partnera kao vlasnika, i tako 
je prošlo vrijeme. Ne misli da je to nešto što se ne treba napraviti, ali se možda može napraviti u 
narednim godinama dok se sve transformacije oko Kluba i rješavanja odnosa sa bivšim vlasnikom 
ne razriješe. 

 
5. ANA TROŠELJ je iznijela da je u Parku Jože Vlahovića na Krnjevu za sada jedini skatepark u 
Rijeci i okolici. Svjesna je da održavanje i kontinuirano unapređivanje istoga košta puno, ali najveći 
problem mladih sugrađana skejtera je vrlo loše osvjetljenje istog parka. Naime, sam park jest 
osvijetljen, ali toliko loše da je skejtanje u zimskim popodnevnim satima gotovo nemoguće, a 
svakako je opasno. Osim toga, prilaz samom parku je potpuno neosvijetljen. Upitala je 
Gradonačelnika može li se nešto učiniti da taj park bude moguće koristiti i zimi, kada srednjoškolci 
iz popodnevne smjene izlaze već po mraku.  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da je taj skatepark otvoren poprilično davno 
i da do sada nije čuo primjedbe vezane na problem sa rasvjetom. Isto tako, poznato mu je da je 
park osvijetljen, a činjenica je da bi neki htjeli da park bude osvijetljen jače, neki bi htjeli da park 
bude osvijetljen slabije, a neki bi htjeli da park uopće ne bude osvijetljen i čak se pri tome i trude 
da to bude tako pa razbijaju rasvjetna tijela da se ispuni ta njihova želja. Provjerit će, odnosno dat 
će nalog nadležnim službama da provjere i vide da li je moguće pojačati rasvjetu oko samog 
skateparka. 

 
6. ANDREJA BRIŠČIKA zanima zašto u vrtićima, pored redovnog programa i programa na 
engleskom jeziku, Grad Rijeka ima, odnosno gradski vrtići u Rijeci imaju i vjerski program, 
odnosno dodatni katolički vjerski program? Zatražio je odgovor na pitanje zašto to imamo i koliko 
to plaćamo? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da mu nije poznato da u gradskim 
vrtićima postoji takav program, ali moguće da nije dobro informiran. Točno je da u mreži vrtića 
postoje i vjerski vrtići koji provode svoj program, naravno po svojem nahođenju, s obzirom da se 
radi o vrtićima kojima osnivač nije Grad Rijeka. Vezano za provođenje takvog programa u 
gradskim vrtićima, informaciju će dodatno provjeriti. 
 
7. PREDRAG MILETIĆ je iznio kako je 2017. godine Pavlinski trg bio zadnja javna površina koja 
se uredila u Starom gradu, pa ga zanima koja je sljedeća javna površina koja se u Starom gradu 
planira urediti i kada? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je u zadnjih desetak godina u 
uređenje Starog grada uloženo oko 70 do 80 milijuna kuna, čime su u potpunosti uređene Užarska 
i Medulićeva ulica te Koblerov trg, Pavlinski trg, Trg Šišmiš i Klobučarićev trg.  

Naravno da postoji projekt daljnjeg uređenja Starog grada kojim se planira uređenje Trga 
Riječke rezolucije i Trga 128. brigade. Međutim, kako su konzervatori postavili poprilično zahtjevne 
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uvjete u smislu arheoloških istraživanja, prošle godine se odustalo od tog uređenja jer, uz 
arheološka istraživanja koja bi trebalo provesti, to ne bi bilo završeno do početka 2020. godine, 
što ne bi bilo dobro, pa se odustalo od tog uređenja, pa se napravilo neko privremeno uređenje u 
smislu uklanjanja automobila i postavu neke hortikulture. U svakom slučaju, najvjerojatnije nakon 
2020. godine, krenut će se s uređenjem Trga Riječke rezolucije i Trga 128. brigade, te uređenjem 
Trga Grivica i pristupnih cesta.  

Ponovio je kako je Medulićeva ulica uređena, a nastavit će se s uređenjem Trga Pul Vele 
Crikve za koji je već izrađeno arhitektonsko rješenje odabrano na natječaju,  kako bi trg trebao 
izgledati i na koji način bi se trebali prezentirati rimski mozaici na tom trgu. 

Međutim, kako postoji određeno razmimoilaženje u mišljenju arhitekta koji je dobio izradu 
glavnog projekta i konzervatora to se malo produžilo, ali se nada da će se u 2020. godini 
dogovoriti, pa bi se 2021. godine krenulo s uređenjem tog područja. 

 
PREDRAG MILETIĆ je dodao da se pored navedenih uređenja ulica ne zaborave ulice Đure 
Šporera i Pod Kaštelom. To su arhitektonski zaokružene ulice, koje su u vrlo lošem stanju, a 
nalaze se  između  Katedrale sv. Vida i Principija, gdje dolazi veliki broj turista. 

 
8. SANDRA KRPAN je upitala što se trenutno događa na Brodu Galeb? Smatra da je to ne samo 
riječki projekt, već je to i nacionalni hrvatski i europski projekt koji zaslužuje punu potporu. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je bilo poprilično rasprava o Brodu 
Galeb i o kreditnom zaduženju za rekonstrukciju tog broda i uređenje Palače Šećerane, koje je 
Gradsko vijeće konačno prihvatilo. U međuvremenu je završen i postupak odabira brodogradilišta 
u kojem će se obavljati rekonstrukcija broda Galeb. Donijeta je odluka o odabiru Brodogradilišta 
Dalmont u Kraljevici, s kojim bi se ugovor trebao potpisati 29. studenoga. Stjecajem okolnosti, 
ovaj posao je dobilo brodogradilište koje se prije zvalo Titovo brodogradilište. 

Unatoč ustrajnom protivljenju davanja suglasnosti za taj kredit, u roku manjem od mjesec 
dana ministar Marić je potpisao suglasnost Vlade za korištenje tog kredita, čime su ispunjeni svi 
preduvjeti da se krene u rekonstrukciju Broda Galeb. 
 
9. VEDRAN VIVODA je iznio kako je jedan lokalni portal objavio izvještaj sudskog vještaka 
gospodina Antona Radolovića u vezi nesreće koja se dogodila u ljeto 2018. godine, u kojoj je 
jedna starija osoba zadobila teške tjelesne ozljede. KD Autotrolej je za tu nesreću okrivilo vozača, 
a iz izvještaja sudskog vještaka proizlazi da je za nesreću krivo loše održavanje autobusa od 
strane TD Rijeka plus. 

Upitao je Gradonačelnika, kao Gradonačelnika, a ujedno i kao predsjednika Skupštine KD 
Autotrolej i TD Rijeka plus, da li će zatražiti odgovornost nadležnih osoba koje su bile zadužene 
za održavanje autobusa, prije svega gospodina Smojvera, da li će se ispričati vozaču, obzirom da 
je on okrivljen za nesreću i da li je zadovoljan održavanjem autobusa? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je temeljem Zakona o trgovačkim 
društvima jasno definirano koje su nadležnosti skupštine i u tom kontekstu sve što se dešava 
nema nikakve veze s poslom i nadležnošću skupštine. Naravno da su greške uvijek moguće i nije 
ovo prvi slučaj, niti se to dešava samo u Autotroleju ili negdje drugdje, tako da je kratki odgovor 
na njegovo pitanje: ne. 
 
VEDRAN VIVODA je dodao kako nije shvatio na koja od tri pitanja je odgovor ne, pa je zatražio i 
pisani odgovor. 
 
10. TEA MIČIĆ BADURINA je iznijela da su Trsatske stube svakako turistička atrakcija, ali se 
njima svakodnevno koriste i građani koji žive u njihovoj neposrednoj blizini i u nekoliko navrata je 
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čula da se ljudi žale da su stube dosta slabo osvijetljene, što, naravno, posebno dolazi do izražaja 
upravo sada u zimskom periodu. Isto tako, prošli put je postavila pitanje vezano za grafite na koje 
će se sada nadovezati jer su zidovi na početku samih stuba podosta išarani grafitima, pa je zanima 
može li se ta rasvjeta malo poboljšati, a zidovi urediti i potom premazati antigrafitnim premazom 
kako bi se kasnije eventualno mogli i lakše očistiti. 

 
Gradonačelnik mr.sc VOJKO OBERSNEL je iznio da je nevjerojatno kako su sada svi postali 
stručnjaci za antigrafitne premaze. On osobno, međutim, nije nigdje vidio da to funkcionira na 
zadovoljavajući način, osim u onom dijelu u kojem prodavači tog premaza pišu čuda nemoguća. 
To je otprilike kao kada prodaju savršene tablete za mršavljenje, a svi koji su ih probali znaju da 
od toga nema ništa dok se ne smanji unos hrane i ne poveća potrošnja energije. Dakle, činjenica 
je da ti premazi postoje, međutim, isto je tako činjenica da ti premazi nisu savršeni. Dakle, prije 
svega, oni ne mogu zaštititi u potpunosti od izrade grafita, a osim toga taj premaz funkcionira na 
način da omogućuje da se eventualno jednom grafit lakše opere, ali samo jednom. Cijela ta priča 
nije nimalo jeftina, niti baš tako efikasna kako svi to zamišljaju. Šta se tiče osvjetljenja, isto kao za 
skatepark i za stube može reći da zna da su one osvijetljene, iako vjerojatno postoji mogućnost 
da koja lampa ne radi, ali provjerit će i izvidjeti da li je u nekom kraćem vremenskom razdoblju 
moguće osigurati novce za poboljšanje rasvjete. Postoji neki načelni dogovor da će se, u okviru 
raspoloživih sredstava u proračunu za sljedeću godinu, u prvih nekoliko mjeseci iduće godine 
pokušati maksimalno sanirati grafite, koliko to bude moguće. 
 
11. DUŠKO MILOVANOVIĆ je iznio kako se u Krešimirovoj ulici nalazi veliko žarište interesa za 
građane Grada Rijeke, a to je Hrvatska pošta gdje se osim redovnih pošiljki preuzimaju razni 
paketi i slično. Obzirom da se u Krešimirovoj ulici sada nalazi gradilište, vrlo  je ograničen pristup 
pošti jer na tom mjestu nema pješačkog prijelaza, pa ga interesira da li je Gradonačelnik upoznat 
s tim problemom, jer građani na tom mjestu moraju nepropisno pretrčavati cestu budući da su 
najbliži pješački prijelazi na Mlaci i kod Željezničkog kolodvora. Jedina pješačka komunikacija od 
Mlake do centra je preko puta gdje je postavljen mimovod od Vodovoda i kanalizacije koji 
omogućava da ljudi imaju neometanu isporuku tekućom vodom, što dodatno sužava pješačku 
površinu. Kako se na tom dijelu, iako je istaknuta zabrana parkiranja, parkira veliki broj vozila, vrlo 
je česta situacija da pješaci po toj cesti ne mogu prolaziti što ometa i promet, a stvara poteškoće 
i u korištenju pješačke površine, pogotovo za osobe u invalidskim kolicima ili osobe koje guraju 
kolica. 

Ponovno je upitao Gradonačelnika da li je upoznat s tim problemom i da li postoji 
mogućnost da se u vrlo kratkom razdoblju postave određene zaštitne ograde, budući da 
pretpostavlja da prometno redarstvo ne može tamo biti na raspolaganju osam sati na dan i 
uklanjati vozila.  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je pješački prilaz pošti moguć 
jednako kao što je bio i prije i u tom kontekstu se ništa nije promijenilo. I prije su ljudi koji nisu htjeli 
koristiti pješačke prelaze kod Željezničkog kolodvora pretrčavali ulicu. 

Što se tiče nogostupa, mogu se postaviti stupići, ali činjenica je da je cijelo to područje, 
Krešimirova i Cambierieva ulica te okolica Benčića, dodatno opterećena problemom parkinga 
zbog izvođenja radova. U Krešimirovoj ulici se kopa, zbog radova koji se izvode oko Benčića 
zatvoreno je parkiralište od oko tristo parkirnih mjesta i zbog toga je cijelo to područje opterećeno 
problemom parkinga, pa su prometnim redarima sugerirali da budu nježniji u kažnjavanju, osim u 
slučajevima gdje je to baš neophodno potrebno odnosno kad se parkira na pješački prelaz ili se 
na neki drugi način usporava ili onemogućava promet vozila. 

Očekuje se da bi, po nekakvoj dinamici radova, svi ti radovi trebali biti završeni do mjeseca 
travnja iduće godine i ne zna da li ima smisla stavljati stupiće za ta naredna četiri mjeseca. Misli 
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da svi moraju imati strpljenja i dobre volje da se ta cijela priča završi i da se Krešimirova ulica vrati 
u uobičajeno stanje. 

 
DUŠKO MILOVANOVIĆ je dodao kako je ukinut i pješački prijelaz kod Nastavnog zavoda koji se 
prije mogao koristiti za potrebe prelaska te misli da bi, ukoliko postoji mogućnost, ipak trebalo 
postaviti određene barijere kako bi se pješacima moglo dopustiti i omogućiti da koriste pločnik, jer 
u velikom broju slučajeva sada pješaci hodaju po cesti što ometa promet i stvara poteškoće u 
sigurnosti kretanja. 

 
12. KORALJKO PASARIĆ je iznio kako je građana Rijeke godinama sve manje, a štakora 
odnosno pantigana sve više, što je činjenica, posebno u centru grada na Delti, kod spomenika u 
parku na Rječini, ispod Rječine i Mrtvom kanalu gdje trče, skaču, plivaju, rone i sl. 

Upitao je što se u svezi toga poduzima i što će se poduzimati da stanje bude bolje u samom 
centru grada, na Delti, Rječini i Mrtvom kanalu? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se situacija neće promijeniti dok se 
mjere dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije provode po zakonskom propisu koji je aktualan 
zadnjih dvadesetak godina. 

Jedini način na koji se sustavno mogu provoditi te mjere je da svi poslovni i privatni subjekti 
sudjeluju u plaćanju troškova DDD-a i da se te mjere provode na cijelom području, po točno 
određenoj dinamici i po određenim kvartovima. Trenutno, Grad ugovara mjere DDD za javne 
površine i objekte u vlasništvu Grada, a plaća mjere DDD-a i za stambeni prostor, iako bi za taj 
prostor mjere trebali plaćati vlasnici objekta. Svi ostali korisnici, počevši od Luke kao najvećeg 
korisnika, pa do drugih subjekata, imaju ugovorene mjere, kako imaju i kad imaju. Ukoliko se mjere 
DDD-a ne provode istovremeno, onda se štakori s mjesta gdje je provedena DDD sele na  drugo 
mjesto koje nije obuhvaćeno otrovom. Nekad su svi obveznici komunalne naknade, privatne i 
fizičke osobe te tvrtke, kroz komunalnu naknadu plaćali i jedan dio namijenjen za mjere DDD-a, 
koje su se onda provodile sustavno na području cijelog grada točno po određenim rokovima i to 
određenim zonama. Ovako se može intervenirati samo hitnim mjerama kada se uoči neka 
pojačana aktivnost glodavaca ili nečeg drugog. Dok se taj problem sustavno ne riješi, odnosno 
dok se ne promijeni zakonski propis, ta se priča neće riješiti. 

 
13. JOSIP KUKULJAN je upitao predsjednika Skupštine Energa Vojka Obersnela da li će 
ponovno doći do poskupljenja plina u mjesecu siječnju, obzirom da je 1. travnja poskupio gradski 
plin, a nakon toga, 1. studenoga i toplinska energija u Energu.  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je podsjetio da po Poslovniku Gradskog vijeća, 
ukoliko član Vijeća želi pitanje postaviti nekom drugom, a ne Gradonačelniku, to mora najaviti. S 
obzirom da član Vijeća nije najavio da će pitanje postaviti predsjedniku Skupštine Energa, na 
pitanje neće odgovoriti. 

 
• DNEVNI RED  
 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je prijedlog dnevnog reda 

dostavljen članovima Vijeća uz poziv za današnju sjednicu te da su za točku 1. predloženog 
dnevnog reda Izbori i imenovanja ranije, uz poziv, dostavljena dva materijala: pod a) Prijedlog 
odluke o izboru predsjednice Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke i pod 
b) Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada 
Rijeke, a naknadno su dostavljena još dva materijala i to pod c) Prijedlog odluke o imenovanju 
članice Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci i d) Prijedlog odluke o imenovanju članova 
Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca Rijeka. 
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Predsjednik Vijeća zatim je izvijestio da su naknadno, sukladno odredbi članka 125. stavka 
1. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni i prijedlozi za DOPUNU DNEVNOG REDA sjednice 
točkama:  

- Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke i 
a) Konačni prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

grada Rijeke i  
b) Konačni prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 

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

Predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje prijedloge za dopunu dnevnog reda 
sjednice kako slijedi: 

 
1. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: a) Konačni prijedlog odluke 

o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke i b) Konačni 
prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada 
Rijeke, koju bi Vijeće razmatralo kao 2. točku dnevnog reda. 

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

2. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: ″Prijedlog odluke o zamjeni 
nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke″, koju bi Vijeće razmatralo kao posljednju, 20. 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 
a) Prijedlog odluke o izboru predsjednice Odbora za nacionalne manjine Gradskog 
vijeća Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za gospodarstvo i razvoj 
Grada Rijeke 
c) Prijedlog odluke o imenovanju članice Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci 
d) Prijedlog odluke o imenovanju članova Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 

2. a) Konačni prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Rijeke  
b) Konačni prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog 
plana Grada Rijeke  

3. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke ″AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ 
4. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD 

Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za gradnju kanalizacijskih kolektora na istočnoj strani 
grada Rijeke (područje Trsata i Pećina) i pripadajućih posebnih građevina 

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2019. godini 
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6. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci 
b) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu 
Rijeci  

7. Prijedlog zaključka o potrebi izrade Akcijskog plana za sprečavanje vandalizma na 
području Grada Rijeke 

8. Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca za 2018. godinu 
9. Izvješće o radu Gradskog kazališta lutaka Rijeka za 2018. godinu 
10. Izvješće o radu Art-kina za 2018. godinu 
11. Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2018. godinu 
12. Izvješće o radu Muzeja grada Rijeke za 2018. godinu 
13. Izvješće o radu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2018. godinu 
14. Izvješće o radu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2018. godinu 
15. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Rijeka 2020. d.o.o. za 2018. godinu 
16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
17. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase 
18. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Sušak-Nova 
19. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu za 

mjesec listopad 
20. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke. 
 

TOČKA 1. 
Izbori i imenovanja 

a) Prijedlog odluke o izboru predsjednice Odbora za nacionalne manjine Gradskog 
vijeća Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za gospodarstvo i razvoj 
Grada Rijeke 
c) Prijedlog odluke o imenovanju članice Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci 
d) Prijedlog odluke o imenovanju članova Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 

 
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 sljedeće odluke: 

 
a) 
 

Odluku o izboru Filipe Capan za predsjednicu Odbora za nacionalne manjine 
Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

b) 
 

Odluku o razrješenju Vedrana Sabljaka dužnosti člana i izboru Milene Kraljević za 
članicu Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke. 

 
c) 
 

Odluku o imenovanju Sande Sušanj za članicu Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta 
u Rijeci, na vrijeme od četiri godine. 
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d) 
 

Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (25 za, 4 suzdržana) donijelo sljedeću  
 

ODLUKU 
o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta  

Ivana pl. Zajca Rijeka 
 

I. 
Za članove Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 

od strane osnivača imenuju se: 
- Zrinka Kolak-Fabijan, 
- Danijel Trinajstić, 
- Zvonimir Peranić. 

II. 
Mandat članova Kazališnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine, a teče 

od dana konstituiranja Kazališnog vijeća. 
 

TOČKA 2. 
a) Konačni prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Rijeke  
b) Konačni prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog 
urbanističkog plana Grada Rijeke 

 
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 Predrag Miletić ispred Kluba Liste za Rijeku, Duško 

Milovanović ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, Josip Ostrogović i Tamara Martinčić, 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca.  

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (26 za, 1 suzdržan) donijelo: 
 

a) 
 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 
grada Rijeke, 

b) 
 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog 
plana grada Rijeke. 

 
TOČKA 3. 

Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke  
″AmbasadoRI odgoja i obrazovanja″ 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća dostavljeni 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda te da je amandmane na Prijedlog 
odluke podnio član Vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić. Amandmani su dostavljeni članovima Vijeća i 
Gradonačelniku kao predlagatelju. 
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Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj 
i školstvo Sanda Sušanj.  

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vedran Vivoda ispred Kluba Akcije mladih i Živog 

zida, mr.sc. Zvonimir Peranić ispred Kluba Liste za Rijeku, Sandra Krpan ispred Kluba SDP-
LABURISTI-SDSS, Vedran Vivoda i mr.sc. Zvonimir Peranić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko 
Obersnel. 

 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je u raspravi izvijestio Vijeće da je kao predlagatelj 

suglasan s amandmanom broj 8. kojim se u članku 10. stavku 2. riječi: „sa predškolskim i 
osnovnoškolskim“ zamjenjuju s riječi: „s“, dok je s amandmanom broj 9. suglasan djelomično na 
način da se u članku 12. doda novi stavak 6. koji glasi: „Ako dva ili više odgojno-obrazovnih radnika 
ostvare jednaki broj bodova i nakon zbrajanja bodova u kategorijama iz stavka 5. ovoga članka, 
nagrada će se dodijeliti odgojno-obrazovnom radniku koji je ostvario veći broj bodova redom za 
koordiniranje/vođenje aktivnosti, potom za osmišljavanje aktivnosti, potom za aktivno sudjelovanje 
u aktivnostima.“, dok s ostalim amandmanima nije suglasan. 
 

Član Vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić je nakon izlaganja Gradonačelnika, izvijestio da je 
suglasan s izmijenjenim tekstom članka 12. novog stavka 6. kako je predložen od strane 
Gradonačelnika, te da sve ostale amandmane s kojima se Gradonačelnik kao predlagatelj nije 
suglasio povlači. 
 
 Nakon zaključene rasprave, a prije prelaska na glasovanje, predsjednik Gradskog vijeća 
Andrej Poropat je izvijestio da su amandmani s kojima se suglasio Gradonačelnik kao predlagatelj 
postali sastavni dio Prijedloga odluke o kojoj se glasuje. 
 

Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (29 za) donijelo Odluku o dodjeli nagrade Grada 
Rijeke ″AmbasadoRI odgoja i obrazovanja″. 

 
TOČKA 4. 

Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD 
Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za gradnju kanalizacijskih kolektora na istočnoj strani 

grada Rijeke (područje Trsata i Pećina) i pripadajućih posebnih građevina 
 
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 (28 za, 1 suzdržan) donijelo 

Odluku o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovodu i 
kanalizaciji d.o.o. za gradnju kanalizacijskih kolektora na istočnoj strani grada Rijeke 
(područje Trsata i Pećina) i pripadajućih posebnih građevina. 

 
TOČKA 5. 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2019. godini 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća dostavljeni 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
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Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (28 za) donijelo Odluku o 
izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane 
funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2019. godini. 

 
TOČKA 6. 

a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci 
b) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu 
Rijeci  
 
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 direktor TD Rijeka plus d.o.o. dr.sc. Željko 
Smojver. 

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Ostrogović ispred Kluba HDZ, direktor TD 

Rijeka plus d.o.o. dr.sc. Željko Smojver te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
Josip Ostrogović je, u raspravi ispred Kluba HDZ-a, sugerirao da se poboljša uređivanje 

odnosa između trgovačkog društva i korisnika usluge na način da se u članku 23. Općih uvjeta 
predvidi kompenzacija ili neki vid obeštećenja korisnika u nekim izvanrednim okolnostima kada 
ne mogu pružati svoju uslugu, kao što su npr. učestale poplave na riječkoj placi ili ekstremne bure, 
kada oni jednostavno ne mogu ni doći do svog štanda, u kojem slučaju bi im se od ukupne 
mjesečne najamnine trebala oduzeti najamnina za dane kada, uz najbolju volju, nikako nisu mogli 
koristiti uslugu.  

 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da se zakupci koji plaćaju dnevni zakup, 

već neko vrijeme u slučaju teških meteoroloških uvjeta oslobađaju plaćanja zakupa za te dane. Kod 
mjesečnih je zakupa situacija ipak bitno drugačija, jer bi se onda ta logika trebala primijeniti na 
zakupe svih poslovnih prostora u gradu Rijeci, iako se može složiti da ipak nije isto imati poslovni 
prostor ili štand na tržnici. Zaključno je naveo da prihvaća inicijativu i da će se pokušati naći načina 
da se i to uredi, ali ne tako da se to sada ugradi u Opće uvjete koji su predmet razmatranja na 
današnjoj sjednici.  

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (25 za, 2 suzdržana) 

donijelo: 
a) 
 

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci,  

 
b) 
 

Odluku o stavljanju van snage Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci. 
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TOČKA 7. 
Prijedlog zaključka o potrebi izrade Akcijskog plana za sprečavanje vandalizma na 

području Grada Rijeke 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj Klub Liste za 

Rijeku te da su zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima 
Vijeća.  

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je član Gradskog vijeća Danko Švorinić. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Sandra Krpan ispred Kluba SDP-LABURISTI-

SDSS, Vedran Vivoda ispred Kluba Akcije mladih i Živog zida, Josip Ostrogović ispred Kluba HDZ, 
mr.sc. Zvonimir Peranić ispred Kluba Liste za Rijeku, Mate Tomljanović ispred Kluba HSU-IDS, 
Vedran Vivoda, Josip Ostrogović, mr.sc. Zvonimir Peranić, , Marinko Koljanin, Ana Trošelj, Sandro 
Vizler, Duško Milovanović, Morana Jokić i predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat. 

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

z a k l j u č a k 
 

1. U cilju sprečavanja vandalskoga ponašanja na području Grada Rijeke ocjenjuje 
se potrebnim donijeti Akcijski plan za sprečavanje vandalizma koji bi sadržavao mjere 
usmjerene na sprečavanje vandalizma. 

2. Predlaže se Gradonačelniku izraditi Akcijski plan iz točke 1. ovoga zaključka. 
3. Akcijski plan iz točke 1. ovoga zaključka trebao bi, između ostaloga, obuhvatiti 

sljedeće mjere i aktivnosti: 
- u provođenju građanskoga odgoja posebna će se pažnja usmjeriti na razvijanje 

međuljudske i građanske ključne kompetencije; 
- tajnici mjesnih odbora i komunalni redari dužni su pojačano nadzirati pojavu novih 

grafita i oštećenja gradske imovine. Građane je potrebno dodatno informirati o 
mogućnostima prijava svih oblik vandalizma na besplatni telefonski broj komunalnoga 
redarstva (0800 5100); 

- organizirati interventno uklanjanje grafita u roku od 24 sata od njihovoga 
uočavanja na imovini Grada, javnim površinama ili na zgradama komunalnih i trgovačkih 
društava i ustanova; 

- na zgradama čija će se pročelja obnoviti uz sufinanciranje iz gradskoga proračuna 
uvest će se obveza premazivanja zgrada zaštitnim premazom do tri metra visine; 

- Grad Rijeka kontinuirano će obavještavati medije o počinjenim oblicima 
vandalizma. 

TOČKA 8. 
Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca  

za 2018. godinu 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je članovima Vijeća dostavljen 
zaključak Odbora za kulturu koji je razmatrao ovo Izvješće. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je ravnatelj Talijanske drame Hrvatskog 

narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Giulio Settimo. 
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U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća dr.sc. Ivan Mencer ispred Kluba HDZ, Martina 
Radelja ispred HNK Ivana pl. Zajca, dr.sc. Ivan Mencer i Ivona Milinović te pročelnik Odjela 
gradske uprave za kulturu Ivan Šarar. 

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

Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca za 2018. godinu. 
 

TOČKA 9. 
Izvješće o radu Gradskog kazališta lutaka Rijeka za 2018. godinu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je članovima Vijeća dostavljen 

zaključak Odbora za kulturu koji je razmatrao ovo Izvješće. 
 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je ravnateljica Gradskog kazališta lutaka 

Magdalena Lupi Alvir. 
 
U raspravi je sudjelovao član Vijeća dr.sc. Aleksandar Bulog ispred Kluba SDP-

LABURISTI-SDSS. 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (28 za) prihvatilo Izvješće o radu 

Gradskog kazališta lutaka Rijeka za 2018. godinu. 
 

TOČKA 10. 
Izvješće o radu Art-kina za 2018. godinu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je članovima Vijeća dostavljen 

zaključak Odbora za kulturu koji je razmatrao ovo Izvješće. 
 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je ravnateljica Art kina Slobodanka Mišković. 
 

 Predsjednik Odbora za kulturu mr.sc. Zvonimir Peranić dodatno je izvijestio Vijeće o 
zaključcima tog odbora. 

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Duško Milovanović ispred Kluba SDP-LABURISTI-

SDSS i mr.sc. Zvonimir Peranić te ravnateljica Art kina Slobodanka Mišković. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (28 za) prihvatilo Izvješće o radu 

o radu Art-kina za 2018. godinu. 
TOČKA 11. 

Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2018. godinu 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je članovima Vijeća dostavljen 
zaključak Odbora za kulturu koji je razmatrao ovo Izvješće. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka Niko 

Cvjetković. 
 

 Predsjednik Odbora za kulturu mr.sc. Zvonimir Peranić dodatno je izvijestio Vijeće o 
zaključcima tog odbora. 
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 U raspravi su sudjelovali članica Vijeća Sandra Krpan ispred Kluba SDP-LABURISTI-
SDSS i ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka Niko Cvjetković. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (30 za) prihvatilo Izvješće o radu 

Gradske knjižnice Rijeka za 2018. godinu. 
 

TOČKA 12. 
Izvješće o radu Muzeja grada Rijeke za 2018. godinu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je članovima Vijeća dostavljen 

zaključak Odbora za kulturu koji je razmatrao ovo Izvješće. 
 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je izvjestitelj Muzeja Grada Rijeke Velid Đekić. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (29 za) prihvatilo Izvješće o radu 

Muzeja grada Rijeke za 2018. godinu. 
 

TOČKA 13. 
Izvješće o radu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti  

za 2018. godinu 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je članovima Vijeća dostavljen 
zaključak Odbora za kulturu koji je razmatrao ovo Izvješće. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je izvjestitelj Muzeja moderne i suvremene 

umjetnosti Ivo Matulić. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (29 za) prihvatilo Izvješće o radu 

Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2018. godinu. 
 

TOČKA 14. 
Izvješće o radu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku  

za 2018. godinu 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je članovima Vijeća dostavljen 
zaključak Odbora za kulturu koji je razmatrao ovo Izvješće. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je ravnatelj Hrvatskog kulturnog doma na 

Sušaku Edvin Liverić Bassani. 
  
Predsjednik Odbora za kulturu mr.sc. Zvonimir Peranić dodatno je izvijestio Vijeće o 

zaključcima tog odbora. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (27 za, 3 suzdržana) prihvatilo 

Izvješće o radu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2018. godinu. 
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TOČKA 15. 
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Rijeka 2020. d.o.o.  

za 2018. godinu 
 

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

 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je direktorica trgovačkog društva RIJEKA 
2020 d.o.o. Emina Višnić. 
 
 Predsjednik Odbora za kulturu mr.sc. Zvonimir Peranić dodatno je izvijestio Vijeće o 
zaključcima tog odbora. 

 
 U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća dr.sc. Ivan Mencer ispred Kluba HDZ, Marinko 

Koljanin, dr.sc. Ivan Mencer i Vedran Vivoda, mr.sc. Zvonimir Peranić ispred Odbora za kulturu, 
direktorica trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. Emina Višnić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko 
Obersnel. 
 

Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (19 za, 4 protiv, 2 suzdržana) 
prihvatilo Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Rijeka 2020. d.o.o. za 2018. godinu. 

 
TOČKA 16. 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća dostavljeni 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (22 za, 3 suzdržana) donijelo 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. 
 

TOČKA 17. 
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra 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 (25 za) donijelo Odluku o ukidanju 

statusa javnog dobra u k.o. Plase. 
 

TOČKA 18. 
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  

u k.o. Sušak - Nova 
 

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

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

statusa javnog dobra u k.o. Sušak - Nova. 
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TOČKA 19. 
Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu  

za mjesec listopad 
 

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

 
U raspravi su sudjelovali član Vijeća Dobrica Rončević ispred Kluba HDZ i u pojedinačnoj 

raspravi te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (19 za, 3 protiv, 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 listopad.  
 

TOČKA 20. 
Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća dostavljeni 

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

nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke 
 
 
 Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Filipa Capan, Morana 

Jokić, Josip Kukuljan, Petra Mandić, Predrag Miletić, Ivona Milinović, Josip Ostrogović, Danko 
Švorinić i Anet Trope. 

 

 

Sjednica je zaključena u 17,35 sati. 

 
   Tajnica              Predsjednik 

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


	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je teoretski moguće sve jednostavno riješiti, pa tako i rad u tri smjene.  Međutim, tu ima nekoliko problema. Jedan problem je što je rad u tri smjene trostruko skuplji od rada u jednoj smjeni, a d...
	Nadalje je pojasnio da se nikada nije govorilo o četiri milijuna turista, već o četiri milijuna posjetitelja događanja koja će se događati u Rijeci u što su uključeni građani Rijeke i okolice te svi ostali, jer četiri milijuna turista bi ipak bilo pre...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako komunalno redarstvo svake godine podnosi izvješće na Kolegiju Gradonačelnika koje se već godinama objavljuje na web stranicama Grada. U tom Izvješću točno piše koliko je puta komunalno redarstvo  i...
	Iznio je kako je broj komunalnih redara premali u odnosu na poslove koje moraju obavljati. Komunalno redarstvo je ustrojeno pred puno godina sa jednom ulogom, a to je održavanje i kontrola komunalnog reda sukladno Odluci o komunalnom redu. Nakon toga ...
	Inače, postupci koji se vode se vode po različitim osnovama i mogu se voditi onako kako su definirani zakonskim odlukama. Jedan od primjera postupanja na koji se građani često žale  je postupak kod napuštenih automobila odnosno onih koji nemaju regist...
	Smatra da u ovom trenutku nema niti potrebe, niti mogućnosti da se na bilo koji način poveća efikasnost rada komunalnih redara, jer je u ovim okolnostima ona maksimalna.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako opće nije upitno da je NK Rijeka oduvijek bila i bit će riječki klub koji veliki broj Riječana voli, podržava i navija za njega. Točno je da se razgovaralo o mogućnostima da se 5% od 30% gradskog u...
	Međutim, najprije se čekalo da saživi priča o transformaciji Kluba, onda da završi drugi korak transformacije, obzirom na izlazak Social Sporta i ulazak novog partnera kao vlasnika, i tako je prošlo vrijeme. Ne misli da je to nešto što se ne treba nap...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je u zadnjih desetak godina u uređenje Starog grada uloženo oko 70 do 80 milijuna kuna, čime su u potpunosti uređene Užarska i Medulićeva ulica te Koblerov trg, Pavlinski trg, Trg Šišmiš i Klobučar...
	Naravno da postoji projekt daljnjeg uređenja Starog grada kojim se planira uređenje Trga Riječke rezolucije i Trga 128. brigade. Međutim, kako su konzervatori postavili poprilično zahtjevne uvjete u smislu arheoloških istraživanja, prošle godine se od...
	Ponovio je kako je Medulićeva ulica uređena, a nastavit će se s uređenjem Trga Pul Vele Crikve za koji je već izrađeno arhitektonsko rješenje odabrano na natječaju,  kako bi trg trebao izgledati i na koji način bi se trebali prezentirati rimski mozaic...
	Međutim, kako postoji određeno razmimoilaženje u mišljenju arhitekta koji je dobio izradu glavnog projekta i konzervatora to se malo produžilo, ali se nada da će se u 2020. godini dogovoriti, pa bi se 2021. godine krenulo s uređenjem tog područja.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je bilo poprilično rasprava o Brodu Galeb i o kreditnom zaduženju za rekonstrukciju tog broda i uređenje Palače Šećerane, koje je Gradsko vijeće konačno prihvatilo. U međuvremenu je završen i postu...
	Unatoč ustrajnom protivljenju davanja suglasnosti za taj kredit, u roku manjem od mjesec dana ministar Marić je potpisao suglasnost Vlade za korištenje tog kredita, čime su ispunjeni svi preduvjeti da se krene u rekonstrukciju Broda Galeb.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je temeljem Zakona o trgovačkim društvima jasno definirano koje su nadležnosti skupštine i u tom kontekstu sve što se dešava nema nikakve veze s poslom i nadležnošću skupštine. Naravno da su greške...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je pješački prilaz pošti moguć jednako kao što je bio i prije i u tom kontekstu se ništa nije promijenilo. I prije su ljudi koji nisu htjeli koristiti pješačke prelaze kod Željezničkog kolodvora pret...
	Što se tiče nogostupa, mogu se postaviti stupići, ali činjenica je da je cijelo to područje, Krešimirova i Cambierieva ulica te okolica Benčića, dodatno opterećena problemom parkinga zbog izvođenja radova. U Krešimirovoj ulici se kopa, zbog radova koj...
	Očekuje se da bi, po nekakvoj dinamici radova, svi ti radovi trebali biti završeni do mjeseca travnja iduće godine i ne zna da li ima smisla stavljati stupiće za ta naredna četiri mjeseca. Misli da svi moraju imati strpljenja i dobre volje da se ta ci...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se situacija neće promijeniti dok se mjere dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije provode po zakonskom propisu koji je aktualan zadnjih dvadesetak godina.
	Jedini način na koji se sustavno mogu provoditi te mjere je da svi poslovni i privatni subjekti sudjeluju u plaćanju troškova DDD-a i da se te mjere provode na cijelom području, po točno određenoj dinamici i po određenim kvartovima. Trenutno, Grad ugo...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je podsjetio da po Poslovniku Gradskog vijeća, ukoliko član Vijeća želi pitanje postaviti nekom drugom, a ne Gradonačelniku, to mora najaviti. S obzirom da član Vijeća nije najavio da će pitanje postaviti predsjedni...
	U raspravi su sudjelovali član Vijeća Dobrica Rončević ispred Kluba HDZ i u pojedinačnoj raspravi te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.


