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

19. prosinca 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: Vojko Braut, Andrej Briščik, 

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

 
Izostanak je opravdao član Gradskog vijeća Veljko Balaban. 
 
Na zapisnik 22. sjednice Gradskog vijeća održane 28. studenoga 2019. godine nije 

bilo primjedbi. 
 

• UVODNE OBAVIJESTI 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je obavijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni odgovori na pitanja članova Vijeća postavljena u aktualnom satu 22. sjednice 
Gradskog vijeća i odgovori na pisana pitanja koja su postavljena u razdoblju između dvije 
sjednice Gradskog vijeća. 

 
Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda, na temelju dogovora predsjednika 

klubova članova Gradskog vijeća i na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća Andreja 
Poropata, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (30 za) donijelo odluku da se na današnjoj 
sjednici neće održati aktualni sat. 

 
• DNEVNI RED  

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je obavijestio da je prijedlog dnevnog 

reda dostavljen članovima Vijeća uz poziv za današnju sjednicu, da na predloženi dnevni 
red nije podnesen prigovor te da je u prijedlogu dnevnog reda uočena jedna tehnička 
pogreška u nazivu točke 14. (rebalans Proračuna) gdje je navedena 2022. godina, a treba 
biti 2021. godina. 

Predsjednik Vijeća nadalje je izvijestio: 
- da za točku 1. predloženog dnevnog reda Izbori i imenovanja nije dostavljen niti jedan 

materijal tako da se ta točka izostavlja iz dnevnog reda današnje sjednice; 
- da su naknadno, sukladno odredbi članka 125. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća, 

dostavljeni prijedlozi za DOPUNU DNEVNOG REDA sjednice sljedećim točkama:  
• „Prijedlog Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2020. godinu“,  
• „Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj na 

vodoopskrbnom području grada Rijeke“, te  
• „Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Rijeke“. 

Uz prijedloge za dopunu dnevnog reda dostavljeni su i materijali za predložene 
točke dnevnog reda. 
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Predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje prijedloge za dopunu dnevnog reda 
sjednice kako slijedi: 

 
1. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: „Prijedlog Akcijskog 

plana Grada Rijeke za mlade za 2020. godinu“, koju bi Vijeće razmatralo kao 24. točku 
dnevnog reda. 

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

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

stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području grada 
Rijeke“, koju bi Vijeće razmatralo kao 25. točku dnevnog reda. 

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

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

imenovanju ravnatelj Muzeja grada Rijeke“, koju bi razmatrali kao posljednju, 26. 
točku dnevnog reda. 

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

 
Zatim je predsjednik Gradskog vijeća objavio da je Gradsko vijeće usvojilo 

sljedeći  
D N E V N I   R E D 

 
1. Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. 

godinu 
2. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu 
3. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu 
4. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu 
5. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. 

godinu 
6. Prijedlog plana raspodjele sredstva spomeničke rente za 2020. godinu 
7. Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
8. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini 
9. Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih 

odbora u 2020. godini 
10. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 
Rijeke za 2020. godinu 

11. Prijedlog odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima 
vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Rijeku 

12. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice 
češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2020. godini 

13. Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i 
projekcija za 2020. i 2021. godinu 

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

15. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 
2019. godinu 

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

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

18. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 

https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f35
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f35
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f65
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f55
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f51
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f53
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f53
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f0c
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f0c
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f0c
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19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 
te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke 

20. a) Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području 
grada Rijeke za razdoblje 2020. do 2022. godine 
b) Prijedlog plana davanja koncesija na području grada Rijeke za 2020. godinu 

21. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području grada 
Rijeke 

22. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke 
23. Prijedlog odluke o porezima Grada Rijeke 
24. Prijedlog Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2020. godinu 
25. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj na 

vodoopskrbnom području grada Rijeke 
26. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Rijeke. 

 
TOČKA 1. 

Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i 
projekcija za 2021. i 2022. godinu 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, da su amandmane 
na Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu 
podnijeli Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel kao predlagatelj (2 amandmana), Klub Liste 
za Rijeku (1 amandman), Klub HDZ-a (2 amandmana) i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb 
(1 amandman). Amandmani su dostavljeni članovima Vijeća i Gradonačelniku kao 
predlagatelju. Amandmani koje je podnio Gradonačelnik kao predlagatelj postali su sastavni 
dio Prijedloga proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu. 

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

Živog zida, mr.sc. Kristjan Staničić ispred Kluba HDZ, Ana Trošelj ispred Kluba PGS, Danko 
Švorinić ispred Kluba Liste za Rijeku, Tamara Martinčić ispred Kluba SDP-LABURISTI-
SDSS, Hrvoje Burić, Vedran Vivoda, Kristjan Staničić, Ivona Milinović, Tihomir Čordašev, 
Josip Ostrogović, Filipa Capan, Tamara Martinčić, Danko Švorinić, Josip Kukuljan, Marinko 
Koljanin, mr.sc. Zvonimir Peranić, dr.sc. Ivan Mencer, Petra Mandić i Tea Mičić Badurina, 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno mr.sc. Zvonimir Peranić ispred Kluba Liste 
za Rijeku i Mate Tomljanović ispred Kluba HSU-IDS. 

 
Ana Trošelj je, ispred Kluba PGS, predložila da Gradsko vijeće donese veći broj 

zaključaka kojima bi se, sukladno financijskim mogućnostima Proračuna Grada Rijeke, 
tijekom 2020. godine osigurala odgovarajuća financijska sredstva i poduzele sljedeće 
aktivnosti: 

- postavljanje umjetne trave na malonogometnom igralištu Gornji Zamet-Hosti, 
- planiranje početka aktivnosti za etapno uređivanje Sportsko-rekreacijskog centra 

Zamet, 
- nastavljanje uspješne aktivnosti davanja materijalne potpore razvoju voćarstva i 

vinogradarstva na području Grada Rijeke te planiranje daljnje potpore Udruzi vinara, 
vinogradara i voćara Srdoči, 

- planiranje uređenja, a po potrebi i popravak oštećenja, spomenika antifašističke 
borbe, 

- postavljanje dodatnih 5 kamera sa širokim lukom hvatanja i snimanja, s ciljem 
uspješnijeg sprječavanja slikovnog i pisanog uništavanja gradskih zidova i fasada, 

- projektiranje nove rasvjete na Trsatskim stubama, 
- privremeno uređenje Trga riječke rezolucije. 

 
 Danko Švorinić je, ispred Kluba Liste za Rijeku, predložio da Gradsko vijeće donese 
dva zaključka. Jedan kojim bi se, sukladno financijskim mogućnostima, a u suradnji s 
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konzervatorima, tijekom 2020. osnovala radna skupina te osigurala odgovarajuća sredstva 
za dovršetak projektne dokumentacije za uređenje Trga pul Vele Crikve i izlaganje antičkih 
mozaika javnosti i drugi kojim bi se, također sukladno financijskim mogućnostima, a u 
suradnji s konzervatorima i Lučkom upravom, tijekom 2020. godine osigurala odgovarajuća 
sredstva za izradu projektne dokumentacije za sanaciju lansirne rampe torpedo te 
imenovala radna skupina za sanaciju. 

 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je u raspravi dodatno obrazložio amandmane 

koje je podnio kao predlagatelj na Prijedlog Proračuna te je izvijestio da je suglasan i s 
amandmanima Kluba Liste za Rijeku i Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 
Što se tiče amandmana Kluba HDZ-a, izvijestio je da amandmane ne može 

prihvatiti. Kada bi se suglasio s amandmanom kojim se predlaže povećanje sredstava u 
iznosu od 10 milijuna kuna za subvencije poduzetnicima, dovelo bi se u pitanje 
funkcioniranje gotovo svih ustanova u kulturi, tako da je taj amandman apsolutno 
neprihvatljiv.  

Što se tiče drugog amandmana, koji se odnosi na uređenje ulice Tonžino, kojim je 
zatraženo dodatnih 200 tisuća kuna, naveo je da je za tu namjenu u Proračunu osigurano 
cca 1,2 milijuna kuna. Svjestan je da to nije dovoljno, međutim u ovom trenutku nije poznato 
da li će biti potrebno još 100, 200 ili 400 tisuća kuna za kompletno uređenje ceste. Cesta će 
se svakako realizirati tijekom iduće godine, a nedostajuća sredstva će se pokriti iz 
sredstava namijenjenih za održavanje nerazvrstanih cesta. Dakle, riječ je o ukupnom iznosu 
od gotovo 30 milijuna kuna. Unutar tih 30 milijuna kuna naći će se dovoljno novaca za 
dovršetak uređenja ulice Tonžino. Uslijed svega navedenog, iznio je da formalno 
amandman ne prihvaća, ali da će se taj projekt sigurno realizirati, te je ponovio da će se 
nedostajući dio sredstva osigurati na poziciji Uređenje nerazvrstanih cesta.  

 
Zaključno se očitovao na prijedloge zaključaka iznesenih u raspravi, te je naveo da 

su mu takvi zaključci načelno prihvatljivi te da će ih tijekom iduće godine biti moguće 
realizirati, ovisno o mogućnostima Proračuna. 

 
Napomene:  

- za vrijeme rasprave pod ovom točkom dnevnog reda, članu Vijeća Hrvoju Buriću 
izrečena je opomena s oduzimanjem riječi do kraja te točke dnevnog reda;  

- prijedlozi zaključaka podneseni za vrijeme rasprave podijeljeni su prije glasovanja 
članovima Vijeća i u pisanom obliku; 

- održana je jedna stanka na traženje Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, zbog održavanja 
sjednice tog kluba. 
 
Za vrijeme rasprave pod ovom točkom dnevnog reda, a nakon što je članu Vijeća 

Hrvoju Buriću izrečena opomena s oduzimanjem riječi do kraja točke dnevnog reda, za 
prigovor povrede Poslovnika javili su se članovi Vijeća Tihomir Čordašev, Ivona Milinović, 
Josip Ostrogović i Petra Mandić, navodeći članke Poslovnika koje je prilikom izricanja te 
opomene povrijedio predsjednik Gradskog vijeća. Nakon očitovanja predsjednika Vijeća na 
izrečene prigovore, sjednicu su napustili članovi Vijeća HDZ-a, AM-a, MOSTA i BURE. 

 
Prije prelaska na glasovanje, predsjednik Gradskog vijeća je podsjetio da su 

amandmani Gradonačelnika, kao i oni amandmani s kojima se Gradonačelnik kao 
predlagatelj suglasio, postali sastavni dio Prijedloga proračuna Grada Rijeke za 2020. 
godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, tako da se o njima neće glasovati.  

 
Zaključno je izvijestio da o amandmanima Kluba HDZ-a, s kojima se nije suglasio 

Gradonačelnik kao predlagatelj, Vijeće treba glasovati. 
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G l a s o v a nj e: 
 
I. Predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje amandmane kako slijedi: 
 
1. Amandman broj I. Kluba HDZ-a u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (niti jedan glas za), 
 
2. Amandman broj II. Kluba HDZ-a u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (niti jedan glas za). 
 
II. Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA 

(21 za, 1 suzdržan) donijelo Proračun Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcije za 
2021. i 2022. godinu.  

 
III. Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 1 suzdržan) donijelo sljedeće 

zaključke:  
 
1. Sukladno financijskim mogućnostima Proračuna Grada Rijeke, tijekom 

2020. godine potrebno je osigurati odgovarajuća financijska sredstva te postaviti 
umjetnu travu na malonogometnom igralištu Gornji Zamet-Hosti. 

2. Sukladno financijskim mogućnostima Proračuna Grada Rijeke, tijekom 
2020. godine, potrebno je osigurati odgovarajuća financijska sredstva te planirati 
početak aktivnosti za etapno uređivanje Sportsko-rekreacijskog centra Zamet. 

3. Uspješnu aktivnost davanja materijalne potpore razvoju voćarstva i 
vinogradarstva na području Grada Rijeke treba nastaviti i u 2020. godini te planirati 
daljnju potporu Udruzi vinara, vinogradara i voćara Srdoči. 

4. Sukladno financijskim mogućnostima Proračuna Grada Rijeke, tijekom 
2020. godine potrebno je osigurati odgovarajuća financijska sredstva te planirati 
uređenje, a po potrebi i popravak oštećenja, spomenika antifašističke borbe. 

5. Sukladno financijskim mogućnostima Proračuna Grada Rijeke, tijekom 
2020. godine potrebno je osigurati odgovarajuća financijska sredstva te postaviti 
dodatnih 5 kamera sa širokim lukom hvatanja i snimanja, s ciljem uspješnijeg 
sprječavanja slikovnog i pisanog uništavanja gradskih zidova i fasada. 

6. Sukladno financijskim mogućnostima Proračuna Grada Rijeke, tijekom 
2020. godine potrebno je osigurati odgovarajuća financijska sredstva te izvršiti 
projektiranje nove rasvjete na Trsatskim stubama. 

7. Sukladno financijskim mogućnostima Proračuna Grada Rijeke, tijekom 
2020. godine potrebno je osigurati odgovarajuća financijska sredstva za privremeno 
uređenje Trga riječke rezolucije. 

8. Sukladno financijskim mogućnostima, a u suradnji s konzervatorima, 
tijekom 2020. godine potrebno je osnovati radnu skupinu te osigurati odgovarajuća 
sredstva za dovršetak projektne dokumentacije za uređenje Trga pul Vele Crikve i 
izlaganje antičkih mozaika javnosti. 

9. Sukladno financijskim mogućnostima, a u suradnji s konzervatorima i 
Lučkom upravom, tijekom 2020. godine potrebno je osigurati odgovarajuća sredstva 
za izradu projektne dokumentacije za sanaciju lansirne rampe torpedo te imenovati 
radnu skupinu za sanaciju. 

 
TOČKA 2. 

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (21 za, 1 suzdržan) 

donijelo Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu.  
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TOČKA 3. 
Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke 

za 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 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. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (21 za, 2 suzdržana) 

donijelo Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu. 
 

TOČKA 4. 
Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke 

za 2020. godinu 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (23 za) donijelo Program 

javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu. 
 

TOČKA 5. 
Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke 

za 2020. godinu 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda.  
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (23 za) donijelo Program 

javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu. 
 

TOČKA 6. 
Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente 

za 2020. godinu 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (23 za) donijelo Plan 

raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu. 
 

TOČKA 7. 
Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture 

za 2020. godinu 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su da su članovima 

Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (23 za) donijelo Program 

građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
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TOČKA 8. 
Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture 

u 2020. godini 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (23 za) donijelo Program 

održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini. 
 

TOČKA 9. 
Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 

mjesnih odbora u 2020. godini 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda.  
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (23 za) donijelo Plan 

raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2020. 
godini. 

TOČKA 10. 
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke 
za 2020. godinu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je članovima Vijeća 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (23 za) donijelo Odluku o 

raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s 
liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2020. godinu. 

 
TOČKA 11. 

Prijedlog odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i 
predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Rijeku 

 
 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 (23 za) donijelo Odluku o 

određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima 
nacionalnih manjina za Grad Rijeku. 

 
TOČKA 12. 

Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice 
češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2020. godini 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (23 za) donijelo Odluku o 

načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne 
manjine za Grad Rijeku u 2020. godini. 
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TOČKA 13. 
Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu 

i projekcija za 2020. i 2021. godinu 
 

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

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (22 za) donijelo Treće 

izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. 
godinu. 

TOČKA 14. 
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke 

za 2019. godinu 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (22 za) donijelo Odluku o 

izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu.  
 

TOČKA 15. 
Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke 

za 2019. godinu 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda.  
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (22 za) donijelo Izmjene i 

dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu. 
 

TOČKA 16. 
Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente 

za 2019. godinu 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (22 za) donijelo Izmjene i 

dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu. 
 

TOČKA 17. 
Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture 

za 2019. godinu 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda.  
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (22 za) donijelo Izmjene i 

dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
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TOČKA 18. 
Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture 

u 2019. godini 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda.  
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (22 za) donijelo Izmjene 

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini. 
 

TOČKA 19. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te 
usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda.  
 

Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav Irena Miličević. 

 
U raspravi su sudjelovali član Vijeća Marinko Koljanin i direktorica KD Čistoća d.o.o. 

Jasna Kukuljan. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (21 za) donijelo Odluku o 

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

 
TOČKA 20. 

a) Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području 
grada Rijeke za razdoblje 2020. do 2022. godine 
b) Prijedlog plana davanja koncesija na području grada Rijeke za 2020. godinu 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda.  
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (21 za) donijelo: 
 
a) Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području grada Rijeke 

za razdoblje 2020. do 2022. godine, 
 
b) Plan davanja koncesija na području grada Rijeke za 2020. godinu. 

 
TOČKA 21. 

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uređenju prometa 
na području grada Rijeke 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda.  
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (21 za) donijelo Odluku o 

izmjenama Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke. 
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TOČKA 22. 
Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu 

na području grada Rijeke 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (21 za) donijelo Odluku o 

visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke. 
 

TOČKA 23. 
Prijedlog odluke o porezima Grada Rijeke 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda te da je amandman 
na Prijedlog odluke podnio član Vijeća Vedran Vivoda. Amandman je dostavljen članovima 
Vijeća i Gradonačelniku kao predlagatelju. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

U okviru uvodnog izlaganja Gradonačelnik je izvijestio Vijeće da nije suglasan s 
amandmanom člana Vijeća Vedrana Vivode te je dodatno pojasnio razloge uslijed kojih ne 
može prihvatiti amandman. 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
G l a s o v a n j e: 
 

 I. Predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje amandman člana Vijeća Vedrana 
Vivode u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća. 

Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (niti jedan glas za). 
 
 II. Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (21 za) donijelo Odluku o porezima Grada 
Rijeke. 

TOČKA 24. 
Prijedlog Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2020. godinu 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda.  
 
Predsjednik Odbora za kulturu mr.sc. Zvonimir Peranić i predsjednik Odbora za 

predškolski odgoj i obrazovanje Danko Švorinić dodatno su pojasnili razloge uslijed kojih ti 
odbori nisu podržali Prijedlog akcijskog plana. 

 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sandra Krpan dodatno je pojasnila 

razloge uslijed kojih je taj Odbor podržao Prijedlog akcijskog plana. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić ispred Odbora za 

kulturu i Kluba Liste za Rijeku i Morana Jokić te pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i 
školstvo Sanda Sušanj.  

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 1 protiv, 3 

suzdržana) donijelo Akcijski plan Grada Rijeke za mlade za 2020. godinu. 
 
 
 
 
 
 



 11 

TOČKA 25. 
Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj na 

vodoopskrbnom području grada Rijeke 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (22 za) donijelo Odluku o 

stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području grada 
Rijeke. 

TOČKA 26. 
Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je izvijestio da je predlagatelj Upravno 

vijeće Muzeja grada Rijeke te da je članovima Vijeća dostavljen zaključak Odbora za kulturu 
koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda, kao i očitovanje Gradonačelnika na prijedlog.  

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (22 za) donijelo Odluku o 

imenovanju mr.sc. Ervina Dubrovića za ravnatelja Muzeja grada Rijeke.  
 
Nakon glasovanja, mr.sc. Ervin Dubrović se prigodnim riječima zahvalio na 

imenovanju. 
 
 
 
Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Andrej Briščik, 

Hrvoje Burić, Filipa Capan, Tihomir Čordašev, Josip Kukuljan, Petra Mandić, dr.sc. Ivan 
Mencer, Ivona Milinović, Josip Ostrogović, Damir Popov, Dobrica Rončević, mr.sc. Kristjan 
Staničić, Anet Trope i Vedran Vivoda. 

 
Sjednica je zaključena u 15,00 sati. 
 

  Tajnica               Predsjednik 
Gradskog vijeća             Gradskog vijeća 

Mirna Pavlović - Vodinelić                      Andrej Poropat 
 


