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

30. i 31. ožujka 2021. godine 
 

Dana 18. ožujka 2021. godine članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke dostavljen je 
Prijedlog dnevnog reda 34. sjednice Gradskog vijeća s materijalom za sjednicu i obavijest 
da će se 34. sjednica Gradskog vijeća održati 30. i 31. ožujka 2021. godine, da će se 30. 
ožujka s početkom u 10,00 sati održati aktualni sat i rasprava o predloženim točkama 
dnevnog reda u Centru Zamet (Dvorana) i putem aplikacije za održavanje sjednica na 
daljinu, da će se 30. ožujka glasovati o amandmanima na prijedloge akata elektroničkim 
putem, te da će se 31. ožujka glasovati o prijedlozima akata također elektroničkim putem. 
 Dana 26. ožujka dostavljena je članovima Vijeća i detaljnija obavijest o načinu 
održavanja sjednice. 
 
 Članovima Gradskog vijeća dostavljen je zapisnik 32. sjednice Gradskog vijeća 
održane 25. i 26. veljače 2021. godine i zapisnik 33. sjednice održane 11. ožujka 2021. 
godine. Na zapisnike nije bilo primjedbi tako da se oba zapisnika smatraju usvojenima. 
 

Aktualni sat sjednice i rasprava o točkama usvojenog dnevnog reda održani su 30. 
ožujka. Pitanja u aktualnom satu mogla su se postaviti i putem aplikacije za održavanje 
sjednice na daljinu (za pitanja postavljena putem aplikacije trebalo se prijaviti unaprijed).  

Prije početka AKTUALNOG SATA, predsjednik Vijeća je obavijestio da je članica 
Gradskog vijeća Morana Jokić postala članica Liste za Rijeku te da će svoje djelovanje u 
Klubu Liste za Rijeku i Gradskome vijeću nastaviti u tom svojstvu. 

 
Članovima Gradskog vijeća dostavljeni su i zaključci odbora po svim točkama 

dnevnog reda.  
 

• AKTUALNI SAT 
 

1. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio kako je Europski parlament Gradu Rijeci, kao i 
gradu Galwayu, zbog epidemiološke situacije, produžio EPK program do 30. travnja. 
Pretpostavlja da zatvaranje tog programa neće biti spektakularno kao što je bilo otvaranje 
EPK Rijeke, ali se iz medija saznalo da će u mjesecu travnju biti izuzetno bogat program 
zatvaranja, pa je upitao Gradonačelnika kakav se program očekuje i kako se on slaže s 
novim epidemiološkim mjerama? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako neće govoriti o tome što je 
2020. godina trebala značiti za Rijeku u kontekstu činjenice da je Europska prijestolnica 
kulture. Svima je jasno što se dogodilo, stao je cijeli svijet zbog pandemije koronavirusom. 
Nakon spektakularnog otvaranja uslijedila je redukcija programa koja je na kraju završila 
sa preko 400 različitih odrađenih programa. Nadali su se da će dio onoga što nisu uspjeli 
napraviti u 2020. godini, napraviti u prva četiri mjeseca 2021. godine. Neke aktivnosti su se 
ipak uspjele odraditi, pripremljen je čitav niz programa za zatvaranje, a da li će se sve to 
uspjeti realizirati, ovisit će o epidemiološkim prilikama. U svakom slučaju, u travnju se 
priprema  nekoliko velikih izložbi, od kojih je najveća izložba „Nepoznati Klimt” u Muzeju 
grada, koja će biti postavljena u Palači šećerane, gdje će prvi puta biti predstavljeni neki 
radovi Klimta iz njegove rane faze, uključivši i zidne slike koje se nalaze na stropu 
Kazališta, tako da će Riječani i ostali posjetitelji po prvi puta iz neposredne blizine moći 
vidjeti te slike, koje su u međuvremenu restaurirane. Izložba će biti otvorena i tijekom 
čitavog ljeta, tako da će je moći vidjeti i turisti, ukoliko ih bude bilo.  

U prostorima Muzeja grada bit će postavljena još jedna izložba „Umjetnost i strip", u 
takozvanoj Kockici, u starom sjedištu Muzeja grada, koja je napravljena u suradnji s 
francuskim Muzejem stripa, koja će sigurno biti izuzetno zanimljiva. Ponovno se otvara 
izložba „Fiume fantastica” u Exportdrvu, koja će biti otvorena preko cijelog ljeta. Muzej 
moderne i suvremene umjetnosti priprema izložbu posvećenu nedavno preminulom 
umjetniku Kožariću, jednu retrospektivu njegovih aktivnosti. Kazalište priprema operu po 
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Kamovu, koju je skladao naš skladatelj Juranić, upravo za program Europske prijestolnice 
kulture, a bit će tu još nekoliko zanimljivih predstava, uključivo i jedan simfonijski koncert i 
jedan izuzetno zanimljiv program u kojem će sudjelovati i poznati riječki rock sastav Grč sa 
dijelom Riječkog simfonijskog orkestra, a održat će se u riječkoj ribarnici.  

Također, ima još nekoliko programa vezanih za 27 susjedstva, pa će se tako 
otvoriti skulpture u sklopu programa Lungomare, jedna u Voloskom, a jedna u Baški na 
otoku Krku. U suradnji s Udrugom turističkih vodiča bit će organizirano nekoliko zanimljivih 
ruta po Rijeci, uglavnom onih koje su na neki način povezane s projektima Europske 
prijestolnice kulture. Dakle, u travnju će biti puno toga organizirano, a da li će sve biti i 
realizirano, ovisit će prije svega o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje će uslijediti. 
 
2. JOSIP KUKULJAN je upitao čemu služi fiksna naknada i koliko u prosjeku iznosi 
godišnji iznos kojeg korisnici centralnog grijanja plaćaju TD Energo?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da će na ovo pitanje članu 
Vijeća dostaviti pisani odgovor te dodao kako je fiksna naknada jasno definirana 
zakonskim propisima koji definiraju obračun centralnog grijanja pa je tako utvrđena i 
odlukama Hrvatske energetske regulatorne agencije. Svi isporučioci bilo koje usluge, bez 
obzira da li se radi o centralnom grijanju, vodi ili odvodnji ili čistoći, izmjenama 
zakonodavstva moraju plaćati i dio fiksne naknade, koja je rezultat činjenice da svako 
društvo mora planirati neke određene kapacitete i mora imati mogućnost da pruži uslugu 
za određeni broj korisnika. Da li će svi korisnici koristit tu uslugu ili ne, to je drugo pitanje. 
Međutim, svi korisnici usluge moraju plaćati tu fiksnu naknadu, koja je definirana propisima 
Republike Hrvatske, a u slučaju Energa odobrena je i od strane Hrvatske energetske 
regulatorne agencije. 
 
JOSIP KUKULJAN je dodao kako Riječani plaćaju jednu od najskupljih fiksnih naknada u 
Hrvatskoj, koja iznosi oko 18 milijuna kuna godišnje, a taj novac bi se mogao iskoristiti  za 
neke druge radove kao obnovu fasada, popravak vrelovoda, koji je na  mostu kod HNK 
Ivana Zajca potpuno nezaštićen, cijev je vruća, pa se njome umjesto Kazališta grije zrak 
oko Mrtvog kanala. Fiksna naknada mogla bi se koristiti i za održavanje dimnjaka kao što 
je onaj na Rastočinama, koji se iznutra urušava jer padaju cigle unutar dimnjaka, pa ga 
stanari zovu i pitaju što se to ruši? Znači neke stvari se više uopće ne održavaju, a trebale 
bi.  

 
3. SANDRA KRPAN je iznijela kako je prije nekoliko dana otvorena Dječja kuća te dodala 
kako se radi o jednom predivnom objektu te da želi čestitati gospodinu Randiću i cijelom 
timu koji je radio na ostvarenju tog projekta. Zanima je čija je Dječja kuća, tko će njome 
upravljati i koji će se programi provoditi u okviru Dječje kuće odnosno tko sve može koristiti 
njene sadržaje?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je Dječja kuća u vlasništvu 
Grada Rijeke jer ju je financirao i izgradio Grad Rijeka, koristeći jednim većim dijelom 
europska sredstva, a jednim dijelom proračunska sredstva. Ukupna investicija je bila oko 
45 milijuna kuna, od čega je oko 30 milijuna osigurano iz europskih sredstava, a ostalo iz 
gradskog proračuna. Dječja kuća nije zamišljena kao neka posebna ustanova, njome će 
samo formalno odnosno tehnički upravljati Gradska knjižnica, iz razloga što je Gradska 
knjižnica možda i jedan od najvećih korisnika Dječje kuće, obzirom da je tamo smješten 
Dječji ogranak Gradske knjižnice Stribor. Međutim, u Dječjoj kući će u programskim 
aktivnostima ravnopravno sudjelovati još tri gradske ustanove, Muzej moderne i 
suvremene umjetnosti, s kojim je Dječja kuća povezana mostovima, Art-kino, koje će tamo 
imati programe i filmove za djecu i čitav niz aktivnosti oko toga kako se stvara i snima film, 
za što postoji izvrsna moderna tehnika koja je nabavljena. Tamo će svoje aktivnosti 
provoditi i Kazalište lutaka, kako u organizaciji specifičnih predstava za najmanju djecu 
uzrasta do jedne godine, tako i čitavog niza programa koji su vezani uz priču o stvaranju 
lutaka i lutkarskih predstava. Pored navedenog, tu su i programi Gradske knjižnice koji se 
tiču korištenja novih audiovizualnih tehnologija i mogućnost predstavljanja i korištenja 3D 
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printinga u različitim kulturnim aktivnostima. Isto tako, Dječja kuća će biti otvorena za čitav 
niz različitih radionica u koje se, pored ove četiri navedene ustanove, mogu uključiti i druge 
udruge koje mogu ponuditi neke zanimljive programe radionica za djecu. Nažalost, u ovim 
okolnostima, zbog pandemije koronavirusa, za sada je zabranjena aktivnost rada s djecom 
u smislu radionica. Prema tome, ostaje mogućnost korištenja Knjižnice, predstava 
Kazališta lutaka i projekcije filmova, a svi ostali sadržaji krenut će u funkciju čim to 
epidemiološke prilike dozvole. 
 
4. VEDRAN SABLJAK je, vezano uz stanje u Brodogradilištu 3. maj, iznio kako su 
svjedoci da je u bliskoj prošlosti 3. maj doživio još jednu u nizu svojevrsnih katarzi, jer je 
isključivo uz upornost, rad i trud onih kojima je stalo do Brodogradilišta 3. maj i 
brodogradnje općenito, uspio opstati do danas, pa ga zanima da li Gradonačelnik ima 
informaciju o trenutačnom stanju poslovanja Brodogradilišta i o budućnosti Brodogradilišta, 
kako s poslovnog aspekta, tako i s aspekta samog funkcioniranja? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako to nije njegova neposredna 
nadležnost, ali je od početka bio aktivno uključen u problematiku svega što se dešavalo sa 
3. majem i u kontaktu je s upravom 3. maja, nadležnim ministrom i premijerom, jer bez te 
sinergije teško da bi se uspjelo sačuvati brodogradnju u Rijeci. Za sada je situacija stabilna 
i poslova ima. Ima naznake da će se riješiti i problem još nekih novogradnji koje su još 
uvijek neriješene u vlasničkom pitanju pa nije ugovorena njihova isporuka ili nastavak 
radova na njima, a plaće se, koliko je njemu poznato, redovno isplaćuju. Ono što vidi kao 
veliki problem je činjenica da je Brodogradilište još uvijek sastavni dio Uljanik grupe i taj dio 
još uvijek nije razriješen, što opterećuje poslovanje Brodogradilišta. Znači, cijeli sustav koji 
je bio složen na način da postoji Uljanik grupa sa više različitih tvrtki koje su činile Uljanik 
grupu i njihovim međusobnim odnosima, značajno opterećuje Brodogradilište 3. maj. 
Činjenica je da je Brodogradilište 3. maj dužno nekim članicama Uljanik grupe koje su u 
stečaju i po stečajnom postupku se traži naplata tih sredstava u stečajnoj masi. Isto tako 
činjenica je da je Uljanik grupa iz 3. maja dobila pozajmicu u iznosu od preko 500 milijuna 
kuna, koja se ne uzima u obzir u kontekstu naplate stečajnog postupka od nekih drugih 
članica Grupe. Dakle, to je jedna poprilično velika zavrzlama, u koju se, po njegovom 
mišljenju, treba što prije uključiti i Vlada, pa ukoliko je potrebno kroz izmjenu 
zakonodavstva riješiti neke od aktivnosti koje u ovom trenutku stvaraju poremećaje u radu 
3. maja.  

Poznato je da je cijeli mozak operacije bio smišljen u Uljaniku, da je dio ljudi, dio 
opreme i dio novca iz 3. maja otišao u te sestrinske firme iz Uljanik grupe. Naravno da 
postoje i dugovanja 3. maja prema nekim tim firmama, ali se ne može zaboraviti činjenica 
da je iz 3. maja kroz pozajmicu i na druge načine otišlo više od 500 milijuna kuna. Ako se 
to ne riješi, boji se za budućnost 3. maja, ne u smislu ugovaranja novih poslova i aktivnosti 
Brodogradilišta, već ga opterećuje činjenica da 3. maj još uvijek posluje unutar Uljanik 
grupe i da odnosi sa pojedinim članicama Uljanik grupe nisu razriješeni niti formalno-
pravno, niti financijski. 
 
5. TAMARA MARTINČIĆ je iznijela kako se nedavno vidjelo da je Gradonačelnik sa 
suradnicima obišao energetski obnovljenu školu Belvedere, a obzirom da je poznao da je 
Grad Rijeka prethodnih godina puno ulagao u energetsku obnovu vrtića, škola i drugih 
objekata, dijelom financirana europskim sredstvima, zamolila je Gradonačelnika 
cjelokupnu informaciju o toj temi. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je Grad Rijeka bio jedan od 
prvih hrvatskih gradova koji je potpisao Povelju gradonačelnika, dokument pod 
pokroviteljstvom Europske unije, kojom su se gradonačelnici velikog broja gradova 
obvezali u kontekstu poštivanja određenih mjera vezanih za energetsku učinkovitost i 
smanjenje emisije stakleničkih plinova. Dakle, neposredno nakon potpisivanja tog ugovora, 
prije nego što je postojala mogućnost dobivanja europskih sredstava za projekte 
energetske obnove, Grad je krenuo u aktivnosti na tom planu te je iz gradskog proračuna 
sa oko 18 milijuna kuna obnovio šest ili sedam škola odnosno vrtića s novim, energetski 
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učinkovitim fasadama, čime se smanjila potrošnja energije potrebne za zagrijavanje 
odnosno hlađenje tih prostora.  

Nakon što su objavljeni natječaji Fonda za energetsku učinkovitost, dijelom 
sufinancirani i sredstvima Europske unije, Grad je prijavio za obnovu 21 objekt odnosno 20 
škola i vrtića te staru zgradu Muzeja grada, u vrijednosti malo više od 100 milijuna kuna, 
od čega je oko pola financirano iz europskih sredstava, a pola iz gradskog proračuna.  

Ukoliko se zbroji ono što je Grad financirao prije dobivanja europskih projekata i 
nakon početka korištenja europskih projekata, obnovljeno je ukupno 27 objekata, u iznosu 
od gotovo 120 milijuna kuna, što je stvarno impresivna brojka. Ono što ga veseli je da nije 
samo Grad Rijeka u tom segmentu prvi u smislu obnove ustanova Grada Rijeke, već je 
prvi i po odgovornosti građana odnosno upravitelja zgrada koji su također prepoznali te 
modele i uspjeli obnoviti veliki broj fasada na zgradama manje-više u privatnom vlasništvu, 
tako da se u Rijeci danas mogu vidjeti brojni neboderi, zgrade, peterokatnice i sl. čije su 
fasade, stolarije i krovovi u potpunosti obnovljeni. Dakle, nije samo gradska uprava 
prepoznala važnost ulaganja u energetsku obnovu, već i građani putem upravitelja zgrada 
koji su iskoristili maksimalnu količinu europskih sredstava za energetsku obnovu, a vjeruje 
da će to tako biti i u budućem razdoblju, obzirom da još ima zgrada koje bi trebalo 
energetski obnoviti. 

 
6. dr.sc. PETRU KARANIKIĆ zanima zbog čega će krajnji potrošači koji nisu sklopili 
ugovor o opskrbi plina s Energom, nakon 1.4. plaćati veću cijenu?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je od 1. travnja tržište plina 
liberalizirano, što znači da građani mogu birati tko će ih opskrbljivati plinom. Zakon o tržištu 
plina je užasno kompliciran, pa oni koji nisu potpisali ugovore do 1. travnja, njima je 
zakonodavac, temeljem provedenog natječaja, odredio s kim moraju sklopiti ugovor o 
distribuciji plina, a to je Gradska plinara Zagreb koja je u ovom trenutku dala cijene koje su 
oko pet do devet posto skuplje od Energovih cijena. Energo je zadnjih nekoliko mjeseci 
provodio marketinške aktivnosti, dakle, kako bi pridobio što veći broj potrošača i vjerojatno 
bi ih bilo i više da nije bilo aktivnosti takvih poput gospodina Kukuljana, koji uporno žele 
dokazati nepravilno, loše i skupo poslovanje Energa. Zahvaljujući tome, oni koji su mu 
vjerovali danas će plaćat veću cijenu plina Gradskoj plinari Zagreb od 1. travnja. 

 
7. HRVOJE BURIĆ se osvrnuo na rad sudova pa naveo da je Zdravko Mamić iznio sumnje 
na rad suda u Osijeku, a na tom je sudu 2010. odbačena i kaznena prijava za Tržnice 
Rijeka, tako da mu je baš zanimljiv rad tog suda u Osijeku. Nadalje, u nizu novinskih 
članaka se iznose kritike vezano za sporost sudova u Rijeci i Crikvenici, kao i ocjene da 
nedostatak kadrova utječe na statistiku rada tih sudova pa ga zanima što Gradonačelnik 
misli o radu sudova u gradu Rijeci? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL VOJKO OBERSNEL je podsjetio da je on 
osobno u puno navrata govorio o tome kako je nezadovoljan brzinom rada pravosuđa 
uopće jer to, između ostalog, ima velike i štetne posljedice na Grad i u financijskom smislu. 
Naime, dugotrajni procesi rezultiraju obračunom velikih kamatnih stopa, pa onda i nekakva 
naknada koju treba isplatiti na temelju presude i koja bi inače možda bila simbolične 
naravi, postaje astronomski velika zbog tih kamata u dugotrajnim sudskim postupcima. 

Što se tiče predmeta Tržnica, on nikada nije dospio do suda. Njega je obrađivalo 
Državno odvjetništvo i odbacilo, tako da predmet nikada nije niti došao na sud. 
Pretpostavlja da njegovo pitanje o sudovima vjerojatno proizlazi iz činjenice na koju se 
žalio na jednoj od njegovih tiskovnih konferencija, a riječ je o činjenici da je pravomoćno 
izgubio spor kojeg je on kao Gradonačelnik protiv njega pokrenuo pa je sada zgrožen 
činjenicom da je sud u tom slučaju tako brzo reagirao. A trebao bi biti zadovoljan jer je tako 
pošteđen plaćanja velikih kamata budući da će platiti samo minimalnu naknadu i sudske 
troškove.  
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HRVOJE BURIĆ je u osvrtu na dobiveni odgovor naglasio da je u konkretnom slučaju riječ 
o Facebook objavi iz srpnja 2020., da bi on već u 10. mjesecu bio pozvan na prvo ročište, 
tako da je očito da je sud, unatoč koroni, itekako ekspeditivan kada je riječ o 
Gradonačelniku koji spada šta se tiče suda u posebnu, privilegiranu kastu i to predstavlja 
problem sudstva. 
 
8. MARINKO KOLJANIN je pohvalio realizirane projekte Grada Rijeke u proteklom 
razdoblju, kao što su npr. Dječja kuća i Rikard Benčić, ali je naglasio da ima potrebu pitati 
šta je s nerealiziranim projektima koji su u cijelom mandatu u fokusu njegovog interesa, 
između ostalog i zgradom Teatra Fenice. Zanima ga kada će se konačno ta zgrada staviti 
u funkciju, odnosno da li Gradonačelnik vidi mogućnost da ta zgrada bude stavljena u 
funkciju u sljedeće četiri godine, kao i da bude realizirana šetnica Kantrida – Volosko te 
izgradnja 4. nogometnog igrališta? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je Teatro Fenice u privatnom 
vlasništvu tako da to što je Gradsko vijeće donijelo zaključak da će se pokušati napraviti 
nešto da Teatro Fenice postane vlasništvo Grada Rijeke je jako lijepo, međutim iziskuje i 
određene financijske aranžmane. Vlasnik Teatra Fenice je u nekakvim prethodnim 
razdobljima imao razgovore s Gradom, međutim ponuda je bila previsoka iz razloga što 
nije pitanje samo cijene kupovine zgrade, nego i činjenice da je za obnovu te zgrade i 
njezino dovođenje u funkciju po današnjim propisima potrebno više od 25 milijuna kuna. 
Činjenica je da je u jednom trenutku kroz stečajni postupak Rijekakina ta zgrada ponuđena 
na prodaju. Tada tekućih novaca, odnosno likvidnih novaca u gradskom proračunu nije bilo 
da se u taj angažman uđe, a bilo je premalo vremena da se ishoduje eventualno 
suglasnost za kreditno zaduženje. On osobno i dalje smatra da bi bilo dobro da ta zgrada 
bude u gradskom vlasništvu, a da li će se to desiti ili neće, ne zna. Nema povratnu 
informaciju, ali zgrada vjerojatno nije niti prodana u tom pokušaju prodaje.  

Što se tiče šetnice, ona se obnavlja u fazama. Znači, postoji projekt, odnosno 
idejno rješenje šetnice, skroz od Bivia odnosno Kantride do Preluke. Procjena troškova 
realizacije šetnice na cijeloj toj dužini je preko 20 milijuna kuna. Ona se sigurno ne može 
napraviti bez nekog kreditnog zaduženja, ali se svake godine obnovi dio šetnice, ili 
vlastitim sredstvima, ili sredstvima iz Primorsko-goranske županije namijenjene za 
održavanje pomorskog dobra, ili sredstvima Ministarstva prometa, od kojeg je nedavno 
dobiveno 250 tisuća kuna. S obzirom da je to veliki projekt i realizacija će trajati neko 
vrijeme, osim ukoliko neko novo Gradsko vijeće ne donese odluku da se Grad zaduži za 
tih dvadesetak milijuna kuna i onda u roku od godinu, godinu i pol dana izgradi šetnicu.  

Kada se govori o nogometnim igralištima, smatra da nema baš puno gradova koji 
su izgradili nogometne stadione u ovom zadnjem razdoblju, a Grad Rijeka je na određeni 
način sudjelovao u izgradnji stadiona na Rujevici, koji nije samo stadion na kojem se igraju 
utakmice, nego još ima i četiri dodatna terena za vježbanje. Kao i u mnogim drugim 
stvarima i ovdje je problem prostor i naravno, sredstva. Grad je u razgovorima sa 
Sveučilištem da se na području unutar Sveučilišta uredi jedno nogometno igralište. S 
obzirom na dobru volju rektorice, kojoj je sada mandat produžen za još četiri godine, 
vjeruje da će se to u ovom narednom razdoblju uspjeti i realizirati. 
 
MARINKO KOLJANIN je zahvalio na iscrpnom i korektnom odgovoru te naveo da većinu 
stvari prihvaća ali da smatra da sve to ipak ide presporo. Smatra da je Gradu neophodno 
potrebno 4. nogometno igralište, a sva tri projekta su mogla biti napravljena puno brže da 
je došlo do sinergije Grada i Županije. 
 
9. FILIPA CAPAN je iznijela kako je u Proračunu za 2021. godinu, amandmanom Hrvatske 
demokratske zajednice, zatvorena financijska konstrukcija za rekonstrukciju Bijele ceste 
Tonžino, pa je upitala kada su i jesu li u postupku javni natječaji za javnu nabavu za 
rekonstrukciju te ceste te kada se planira izvršenje tog programa?  
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da ne osporava HDZ-u i prije svega 
vijećnici Capan pravo na činjenicu da su podnijeli taj amandman, međutim smatra da 
valjda nekakvu zaslugu u realizaciji tog projekta ima i on osobno, a i većina u Gradskom 
vijeću koji su taj amandman i prihvatili. Odmah nakon prihvaćanja tog amandmana, 
prilikom usvajanja proračuna krenula je procedura pripreme za javni natječaj. Koliko je 
njemu poznato, javni natječaj je raspisan i ovih dana bi trebao biti završen ili bi čak već 
trebala biti donesena odluka o odabiru izvođača radova. Dakle, taj program će se realizirati 
što je prije moguće, ovisno o procesu javne nabave. Nije isključena ni mogućnost 
podnošenja neke žalbe ili nečeg sličnog. Raspitat će se detaljno i dostavit će pisani 
odgovor. 
 
10. JOSIP OSTROGOVIĆ je iznio kako je poznato da je Grad Rijeka jedan od vlasnika 
Centra za gospodarenje otpadom Marišćina i da je donedavno zbrinjavao krupni otpad u 
Centru po cijeni od 233 kune po toni. Taj isti otpad sada se zbrinjava putem tvrtke Eko-
flora po cijeni od 1100 kuna po toni i ne odvozi se na Marišćinu već negdje drugdje. Uz to, 
raspisan je natječaj za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada i za transport istog. 
Zanima ga da li to znači da Marišćina više nije u stanju vršiti usluge za koje je izgrađena, 
jer smatra da je Grad Rijeka takvim ponašanjem doveden u krajnje teški položaj. Ujedno 
ga interesira zašto Gradonačelnik kao član Skupštine i predstavnica Čistoće nisu od 
Nadzornog odbora tražili da se donesu nove cijene za zbrinjavanje krupnog i miješanog 
otpada da se Centar vrati svojoj svrsi, ekonomskom i opravdanom zbrinjavanju svih vrsta 
otpada i da se poništi odluka o suludom povećanju cijena svih vrsta otpada za vrijeme 
direktora Šarca.  

U ovom trenutku je Grad Rijeka, kao najveći korisnik Centra, doveden u podređeni 
položaj jer ne može utjecati na cijenu zbrinjavanja otpada, a Grad Rijeka i Primorsko-
goranska županija imaju zajedno gotovo 90% vlasništva nad Marišćinom. Ostali suvlasnici 
su Čistoća i Općina Viškovo. Znači, Grad plaća firmi koja će odvoziti krupni otpad izvan 
Rijeke i njoj je to isplativo, a Marišićini nije. Ujedno je upitao da li je istina da se krupni 
otpad odvozi u Oroslavlje, gdje se drobi i melje i kao takav se ponovno vraća na Marišćinu 
i tko to plaća Grad ili Ekoplus? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da su Grad Rijeka i Čistoća više 
nego jasno i glasno iskoristili sve svoje mogućnosti da se ne usvoji cjenik kojeg je donijela 
bivša Uprava Ekoplusa, a kojim je zbrinjavanje komunalnog otpada povećano za više od 
120 posto, a zbrinjavanje glomaznog otpada za gotovo 80 posto. S obzirom na vlasničke 
udjele, Grad Rijeka i Čistoća bili su nadglasani. Naime, predstavnik Županije i predstavnik 
Općine Viškovo, iz samo njima znanih razloga, su smatrali da je taj cjenik u redu, iako su 
Grad Rijeka i Čistoća upozoravali da je riječ o cijenama koje su ekonomski vrlo upitne, 
pogotovo ova za zbrinjavanje glomaznog otpada budući da je zbrinjavanje tone glomaznog 
otpada koštalo nešto malo manje od dvije tisuće kuna. Ako se pođe od pretpostavke da je 
cijena od 300 kuna, kolika je bila prije, podcijenjena, sasvim je sigurno da zbrinjavanje ne 
košta gotovo 2000 kuna po toni. Zašto su tako glasali predstavnici Županije i predstavnici 
Općine Viškovo, to će morati pitati njih. Protiv tog cjenika pobunila su se i sva ostala 
komunalna društva, tako da je nakon podosta rasprava i pritisaka, došlo do smjenjivanja 
odnosno razrješenja bivšeg člana Uprave i imenovan je novi član Uprave. Tada je cijena 
zbrinjavanja komunalnog otpada smanjena za otprilike 50 posto, što je još uvijek puno više 
nego što je bilo prije, a cijena glomaznog otpada je ostala ista. Iz tog razloga je Čistoća 
raspisala natječaj kako bi pokušala naći nekog tko može zbrinuti glomazni otpad za nižu 
cijenu i na taj natječaj se javila tvrtka s kojom je ugovoreno zbrinjavanje komunalnog 
otpada za nešto malo manje od 1100 kuna. U međuvremenu, nakon promjene Uprave 
Ekoplusa i novi direktor Ekoplusa je predložio nižu cijenu zbrinjavanja komunalnog otpada, 
negdje također oko 1100 kuna i, koliko zna, Čistoća je ugovorila zbrinjavanje glomaznog 
otpada i s Ekoplusom po toj, sada znatno nižoj i prihvatljivijoj cijeni. 

Koliko on zna, otpad koji se odveze iz Rijeke se ne vraća u Rijeku, jer to definitivno 
ne bi imalo ni smisla ni ekonomskog opravdanja. 
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JOSIP OSTROGOVIĆ je iznio da je jako zadovoljan odgovorom Gradonačelnika, jer je dao 
do znanja da Županija na čelu sa županom, gospodinom Komadinom, nikako ne vodi 
Marišćinu i da zapravo radi sve da to ne ispadne kako treba. Čudi ga to, jer su i on i Župan 
u istoj političkoj opciji i istoj stranci. Zatražio je da mu Gradonačelnik dostavi i pisani 
odgovor na pitanje.  
 
11. VEDRAN VIVODA je iznio da je grad Rijeka dobio titulu „Grada za mlade”, a prije toga 
i titulu „Europski grad sporta“ te da bi volio znati na temelju čega? Na primjer, što se tiče 
mladih, grad ima prirodni prirast od minus osamsto. Dvije tisuće ljudi gubi se svake godine 
i grad će imati sto tisuća stanovnika, ako se ovako nastavi. Postoji jedan Klub mladih u 
cijelom gradu, plan za mlade je mrtvo slovo na papiru, Akcijski plan za mlade također. Da 
mu je znati na temelju čega je dobivena ta titula. U 21. stoljeću za tehničku kulturu se 
izdvaja 0,1 posto proračuna. Sto se tiče Europskog grada sporta, klubovi su trenutno „na 
koljenima“, grad uopće ne brine o rekreaciji svog stanovništva, pa se kupi jedna količina 
sprava koja inače predstavlja komplet i stavlja se u jedan park, a kod nas se dvije sprave iz 
kompleta stave u jedan park, dvije sprave u drugi park, a dvije u treći park, što je žalosno. 
Postoji jedno jedino igralište za građane za rekreaciju na istočnom dijelu grada i cijeli grad 
dolazi na to jedno jedino igralište. Sve je to žalosno pa ga zanima koliko košta to 
skupljanje Pokemona na kraju mandata? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da to pitanje mora uputiti onima 
koji dodjeljuju te nagrade ili ta priznanja za koje postoje jasno definirane propozicije, a on 
će mu dostaviti obrazloženja asocijacije koja je gradu Rijeci dodijelila naziv „Europskog 
grada sporta“, kao i onih koji su dodijelili naziv „Grada za mlade”. Dodatno je iznio da 
dodjela priznanja ne košta ništa, nego koštaju ulaganja na temelju kojih su dobivena ta 
priznanja.  

Što se tiče spomenutog iznosa od 0,1 posto za tehničku kulturu, riječ je o tome da 
pored programa tehničke kulture, ulaganja u tehničku kulturu predstavljaju primjerice i 
najmodernija audiovizualna oprema u Dječjoj kući, 3D printeri u Gradskoj knjižnici, kao i 
najmodernija oprema u inkubatoru u Torpedu. Dakle, ne može se sve analizirati 
jednostavnim gledanjem jedne pozicije u proračunu i onda o tome raspravljati na ovakav 
način.  
 
12. OSKAR SKERBEC je, obzirom da se bliži sezona kupanja, upitao kako teku pripreme 
za uređenje riječkih plaža? Posebno ga interesira plaža ispod stadiona Kantrida, koju je 
posljednje jugo dosta devastiralo, odnosno odnijelo je cijeli dio šljunka u dijelu plaže za 
pse. Ujedno ga zanima koji su sadržaji predviđeni i koji su planovi za plažu Ploče ispod 
Bazena Kantrida za ovu godinu? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da mu nisu poznati svi detalji, ali 
da se svake godine, u ovo doba godine kada kreću pripreme plaža za sezonu kupanja, 
provode uvijek manje više iste aktivnosti, a to je saniranje oštećenja koja su nastala, 
najčešće od juga, odnosno valova, u zimskom periodu. Znači, popravlja se ono što je 
oštećeno i naravno, radi se došljunčavanje plaža. Dakle, na svim plažama gdje je zbog 
djelovanja juga odnesen dio šljunka, šljunak će se nadomjestiti pa tako i na ovim plažama 
ispod stadiona koje su spomenute, kako na onoj za pse, tako i na onoj drugoj za građane. 
Naravno, to podrazumijeva i popravak sve opreme koja se koristi na plažama. Uvijek se 
nastoji osigurati i nešto dodatnih izvora prihoda javljajući se na različite natječaje, tako da 
je nedavno s Ministarstvom mora potpisan ugovor na 250 tisuća kuna za sanaciju štete na 
plažama na području Bivija, a od Županije se uspjelo osigurati dio sredstava za sanaciju 
plaže za invalide Kostanj. Dakle, uobičajene aktivnosti, a može dostaviti i detaljniji pisani 
odgovor što se točno na kojoj plaži planira raditi. 

 
13. PREDRAG MILETIĆ je iznio da je Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg 
Butković nedavno u Bakru potpisao ugovore i sporazume za obnovu luka i pomorskog 
dobra na području Primorsko-goranske županije. Ugovori su potpisani, između ostalog i s 
načelnicima i gradonačelnicima obalnih gradova i općina, a radi se o iznosu od 17,5 
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milijuna kuna, od čega se na područje Grada Rijeke odnosi samo 250 tisuća kuna. Upitao 
je kako je moguće da je Rijeci dodijeljeno samo 250 tisuća kuna, što je minimalna svota u 
odnosu na ukupna sredstva, jer se radi samo o sanaciji stepenica i gradnji potpornih 
zidova na području Costabelle, Bivija i Pećina i zašto Grad nije prijavio na javni poziv 
Ministarstva izgradnju puno većih objekata kao npr. gradnju šetnice na Costabelli ili 
povećanje broja komunalnih vezova u lučicama na prostoru grada?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se od spomenutih 17 milijuna 
kuna najveći dio odnosi na izgradnju novih luka ili nekakvih objekata vezanih za nautički 
turizam, a jedan manji dio na sanaciju plaža. Dakle, ako se govori o komunalnim lukama ili 
ako se govori o infrastrukturi na području pomorskog dobra, onda podnositelj i prijavitelj 
mora bit onaj tko upravlja lučkim područjem, odnosno pomorskim dobrom. Dakle, to je ili 
neposredno Primorsko-goranska županija ili posredno lučke uprave kojima je osnivač 
Primorsko-goranska županija. Nažalost, na području grada Rijeke nema lučke uprave koja 
bi upravljala tim prostorom, postoji samo jedna lučka uprava, Lučka uprava Rijeka koja 
upravlja lučkim područjem, a koncesije za sve druge lučice, komunalne ili sličnog 
karaktera, daje Primorsko-goranska županija. Dakle, Grad Rijeka nije niti mogao biti 
nosioci takve aktivnosti, već se mogao javiti za ono za što je natječaj bio raspisan, dakle za 
obnovu i uređenje plaža i za ono za što je postojala dokumentacija. Natječaj nije bio niti 
koncipiran tako da se na njega moglo javiti za šetnicu, ali ukoliko to na nekom natječaju 
bude moguće, Grad će se svakako javiti na natječaj s projektom šetnice. 
 
• DNEVNI RED  

 
Na prijedlog dnevnog reda koji je dostavljen uz poziv za sjednicu nije 

podnesen prigovor.  
Za točku 1. predloženog dnevnog reda IZBORI I IMENOVANJA dostavljena su 

dva materijala: a) Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća javne 
ustanove Art kino i b) Prijedlog odluke o imenovanju člana Kazališnog vijeća 
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka. 

Naknadno su, sukladno odredbi članka 125. stavka 1. Poslovnika Gradskog 
vijeća, dostavljeni prijedlozi za DOPUNU DNEVNOG REDA sjednice sljedećim 
točkama:  

- Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Turanj-
Kostabela 

- Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2020. godinu 
- Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Općih uvjeta 

isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika 
- Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Općih uvjeta 

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

- a) Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada 
Rijeke i b) Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog 
urbanističkog plana grada Rijeke 

- Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva 
- Izvješće o lokacijama, količini i troškovima uklanjanja nepropisno odbačenog 

otpada na području grada Rijeke za 2020. godinu 
- Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Zamet i 
- Završno izvješće o provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013.-

2020. godine. 
 Uz prijedloge za dopunu dnevnog reda dostavljeni su i materijali za predložene 
točke dnevnog reda. O prijedlozima za dopunu dnevnog reda članovi Gradskog vijeća 
glasovali su do ponedjeljka 29. ožujka 2021. godine do 15,00 sati, elektroničkim putem, 
izjašnjavanjem putem e-maila na obrascu za glasovanje putem poveznice koja je članovima 
Vijeća bila dostavljena 26. ožujka.  
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Usvojeni su svi prijedlozi za dopunu dnevnog reda sjednice kako slijedi: 
- Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Turanj – Kostabela 

jednoglasno (25 glasova za) 
- Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2020. godinu većinom 

glasova (21 za, 4 protiv) 
- Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Općih uvjeta isporuke 

komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika jednoglasno (24 glasa za) 
- Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Općih uvjeta isporuke 

komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na 
području grada Rijeke jednoglasno (25 glasova za) 

- a) Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke i 
b) Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada 
Rijeke jednoglasno (25 glasova za) 

- Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva jednoglasno (25 
glasova za) 

- Izvješće o lokacijama, količini i troškovima uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na 
području grada Rijeke za 2020. godinu jednoglasno (25 glasova za) 

- Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Zamet jednoglasno (25 
glasova za) 

- Završno izvješće o provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013.-2020. 
godine većinom glasova (21 za, 4 protiv).  

 
Dnevni red dopunjen je sa devet točaka (točke 17.-25.), o čemu su obaviješteni 

svi članovi Gradskog vijeća pisanim putem. 
 
Gradsko vijeće usvojilo je sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
1. Izbori i imenovanja: 

a) Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove Art - 
kino  
b) Prijedlog odluke o imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog 
kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 

2. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2021. godini 
3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu 
4. Prijedlog odluke o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2020. godinu 
5. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. 

godinu 
7. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 

području mjesnih odbora za 2020. godinu 
8. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi 

o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021. /2022. godinu 
9. Prijedlog detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa 

javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu 
10. Prijedlog odluke o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeke  
11. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o grobljima 
12. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 
13. Prijedlog pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru 
14. a) Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Rijeke u području prirodnih 

nepogoda za 2020. godinu 
b) Prijedlog plana djelovanja Grada Rijeke u području prirodnih nepogoda za 
2021. godinu 

15. Prijedlog odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i 
članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke 
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16. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 
Centra za odgoj i obrazovanje 

17. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Turanj – 
Kostabela 

18. Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2020. godinu 
19. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Općih uvjeta 

isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika 
20. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Općih uvjeta 

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

21. a) Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada 
Rijeke 
b) Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 
grada Rijeke 

22. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva 
23. Izvješće o lokacijama, količini i troškovima uklanjanja nepropisno odbačenog 

otpada na području grada Rijeke za 2020. godinu. 
24. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Zamet  
25. Završno izvješće o provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013.-

2020. godine. 
 

Raspravi o točkama usvojenog dnevnog reda dio vijećnika prisustvovao je fizički, a 
vijećnicima koji uslijed epidemiološke situacije te propisanih epidemioloških mjera i 
preporuka nisu bili u mogućnosti biti fizički nazočni, omogućeno je da raspravi prisustvuju s 
udaljenih lokacija putem aplikacije za održavanje sjednica na daljinu.  
 Obrazac za glasovanje o prijedlozima akata po utvrđenom dnevnom redu dostavljen 
je članovima Vijeća putem poveznice u utorak 30. ožujka, a o prijedlozima akata članovi 
Gradskog vijeća glasovali su u srijedu 31. ožujka do 24,00 sata. 
 

Glasovanju u vremenu predviđenom za glasovanje pristupilo je svih 37 članova 
Gradskog vijeća. 

Glasovanju su pristupili: Veljko Balaban, 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 Ćavar, Ana Trošelj, Vedran Vivoda i Sandro Vizler. 
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TOČKA 1. 

Izbori i imenovanja: 
a) Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove Art 
- kino  
b) Prijedlog odluke o imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog 
kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 
Rezultati elektroničkog glasovanja:  
 

a) 
Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (24 za, 13 suzdržanih) donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju članova Upravnog vijeća 

javne ustanove Art-kino 
 
I. 

Za članove Upravnog vijeća javne ustanove Art-kino od strane osnivača 
imenuju se: 

- dr.sc. Boris Ružić 
- Helena de Karina, prof. 

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

teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća. 
 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 

novinama Grada Rijeke“. 
 

b) 
Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (20 za, 11 protiv, 6 suzdržanih) donijelo 

sljedeću 
ODLUKU 

o imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta 
Ivana pl. Zajca Rijeka 

 
I. 

Za člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 
imenuje se Bojan Šober. 

II. 
Mandat člana Kazališnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje do isteka mandata 

članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
TOČKA 2. 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2021. godini 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat uvodno je izvijestio da je predlagatelj 
ove točke dnevnog reda Odbor za javna priznanja Grada Rijeke te da je članovima Vijeća 
dostavljeno očitovanje Gradonačelnika na prijedloge odluka.  
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Dodatno uvodno usmeno obrazloženje prijedloga podnio je Andrej Poropat kao 
predsjednik Odbora za javna priznanja. 

 
U raspravi je sudjelovala članica Vijeća Sandra Krpan ispred Kluba SDP-

LABURISTI-SDSS. 
 

Rezultat elektroničkog glasovanja:  
 

I. 
Gradsko vijeće je donijelo sljedeće odluke o dodjeli Nagrade Grada Rijeke za 

životno djelo: 
1. Odluku o dodjeli Nagrade Grada Rijeke za životno djelo Orlandu Rivettiu, 

posmrtno JEDNOGLASNO (37 za), 
2. Odluku o dodjeli Nagrade Grada Rijeke za životno djelo mons.dr.sc. Ivanu 

Devčiću JEDNOGLASNO (37 za). 
II. 

Gradsko vijeće je donijelo sljedeće odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada 
Rijeke“: 

1. Odluku o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Rijeke“ Ivu Usmianiu, mr.ph. 
JEDNOGLASNO (37 za), 

2. Odluku o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Rijeke“ Udruzi za razvoj 
visokog školstva Universitas JEDNOGLASNO (37 za), 

3. Odluku o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Rijeke“ prof.dr.sc. Nedi Vitezić 
VEĆINOM GLASOVA (36 za, 1 suzdržan), 

4. Odluku o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Rijeke“ mr.sc. Ivanu Vukiću 
VEĆINOM GLASOVA (36 za, 1 suzdržan), 

5. Odluku o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Rijeke“ Kulturno-umjetničkoj 
udruzi „Jeka Primorja“ Rijeka JEDNOGLASNO (37 za), 

6. Odluku o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Rijeke“ Antoniu Mozini 
JEDNOGLASNO (37 za). 

III. 
Gradsko vijeće je donijelo sljedeće odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada 

Rijeke: 
1. Odluku o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke Velidu Đekiću 

JEDNOGLASNO (37 za), 
2. Odluku o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke Damiru Čargonji Čarliju 

VEĆINOM GLASOVA (35 za, 2 suzdržana), 
3. Odluku o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke Slavenu Tolju VEĆINOM 

GLASOVA (35 za, 2 suzdržana), 
4. Odluku o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke izv.prof.dr.sc. Ani 

Meštrović JEDNOGLASNO (37 za), 
5. Odluku o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke izv.prof.dr.sc. Marku 

Medvedu VEĆINOM GLASOVA (36 za, 1 suzdržan). 
 

TOČKA 3. 
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke  

za 2020. godinu 
 

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

LABURISTI-SDSS. 
 
Rezultat elektroničkog glasovanja:  
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu Gradsko 

vijeće je donijelo VEĆINOM GLASOVA (22 za, 15 protiv). 
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TOČKA 4. 
Prijedlog odluke o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke  

za 2020. godinu 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

Rezultat elektroničkog glasovanja:  
Odluku o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2020. godinu 

Gradsko vijeće je donijelo VEĆINOM GLASOVA (22 za, 14 protiv, 1 suzdržan). 
 

TOČKA 5. 
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture  

za 2020. godinu 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

Rezultat elektroničkog glasovanja:  
 

 Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 14 protiv, 1 suzdržan) donijelo 
sljedeći  

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture 
za 2020. godinu. 

Napomena: pod ovom točkom dnevnog reda glasovalo je 36 članova Gradskog 
vijeća. 

TOČKA 6. 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  

za 2020. godinu 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

Rezultat elektroničkog glasovanja:  
 Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 14 protiv, 1 suzdržan) donijelo 
sljedeći  

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2020. godinu. 

Napomena: pod ovom točkom dnevnog reda glasovalo je 36 članova Gradskog 
vijeća. 

TOČKA 7. 
Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete  

na području mjesnih odbora za 2020. godinu 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

Rezultat elektroničkog glasovanja:  
 Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (22 za, 14 protiv, 1 suzdržan) donijelo 
sljedeći  

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne 
prioritete na području mjesnih odbora za 2020. godinu.  
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TOČKA 8. 
Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o 

djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021. /2022. godinu 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

Rezultat elektroničkog glasovanja:  
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci 

rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021. /2022. godinu Gradsko 
vijeće je donijelo VEĆINOM GLASOVA (29 za, 1 protiv, 6 suzdržanih). 

Napomena: pod ovom točkom dnevnog reda glasovalo je 36 članova Gradskog 
vijeća. 

TOČKA 9. 
Prijedlog detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih 

potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

Rezultat elektroničkog glasovanja:  
Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba 

u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu Gradsko vijeće je donijelo VEĆINOM 
GLASOVA (28 za, 1 protiv, 8 suzdržanih). 

 
TOČKA 10. 

Prijedlog odluke o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeke 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

Rezultat elektroničkog glasovanja:  
Odluku o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeke Gradsko vijeće je donijelo 

VEĆINOM GLASOVA (19 za, 12 protiv, 6 suzdržanih). 
 

TOČKA 11. 
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o grobljima 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat uvodno je izvijestio da je predlagatelj 

ove točke dnevnog reda Kluba Liste za Rijeku te da je članovima Vijeća dostavljeno 
očitovanje Gradonačelnika na Prijedlog odluke.  

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je član Vijeća Danko Švorinić ispred 

predlagatelja Kluba Liste za Rijeku. 
 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić ispred Kluba Liste 
za Rijeku i Marinko Koljanin te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
Rezultat elektroničkog glasovanja:  
Odluku o dopuni Odluke o grobljima Gradsko vijeće je donijelo VEĆINOM 

GLASOVA (19 za, 14 protiv, 3 suzdržana). 
Napomena: pod ovom točkom dnevnog reda glasovalo je 36 članova Gradskog 

vijeća. 
TOČKA 12. 

Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat uvodno je izvijestio da je predlagatelj 
ove točke dnevnog reda Klub Liste za Rijeku koji je podnio amandman na vlastiti Prijedlog 
tako da je taj amandman postao sastavni dio Prijedloga odluke o kojoj se glasuje. 
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Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je član Vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić 
ispred predlagatelja Kluba Liste za Rijeku. 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
Rezultat elektroničkog glasovanja:  
Odluku o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Gradsko vijeće je donijelo 

VEĆINOM GLASOVA (34 za, 2 protiv, 1 suzdržan). 
 

TOČKA 13. 
Prijedlog pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti  

u poslovnom prostoru 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
Rezultat elektroničkog glasovanja:  
Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru Gradsko 

vijeće je donijelo VEĆINOM GLASOVA (29 za, 8 suzdržanih). 
 

TOČKA 14. 
a) Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Rijeke u području prirodnih 
nepogoda za 2020. godinu 
b) Prijedlog plana djelovanja Grada Rijeke u području prirodnih nepogoda za 
2021. godinu 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 
Rezultat elektroničkog glasovanja:  

 Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (34 za, 1 protiv, 2 suzdržana) donijelo: 
 

a) 
 

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Rijeke u području 
prirodnih nepogoda za 2020. godinu, 

b) 
 

Plan djelovanja Grada Rijeke u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu. 
 

TOČKA 15. 
Prijedlog odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima 

radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
Rezultat elektroničkog glasovanja:  
Odluku o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima 

radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke Gradsko vijeće je donijelo VEĆINOM 
GLASOVA (35 za, 1 protiv, 1 suzdržan). 
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TOČKA 16. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune  

Statuta Centra za odgoj i obrazovanje 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
Rezultat elektroničkog glasovanja:  
Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Centra 

za odgoj i obrazovanje Gradsko vijeće je donijelo VEĆINOM GLASOVA (36 za, 1 
suzdržan). 

TOČKA 17. 
Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja  

Turanj – Kostabela 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
Rezultat elektroničkog glasovanja:  
Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Turanj – Kostabela 

Gradsko vijeće je donijelo VEĆINOM GLASOVA (28 za, 1 protiv, 8 suzdržanih). 
 

TOČKA 18. 
Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade  

za 2020. godinu 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

Rezultat elektroničkog glasovanja:  
 Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (20 za, 5 protiv, 12 suzdržanih) donijelo 
sljedeći  

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 
2020. godinu. 

TOČKA 19. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Općih uvjeta isporuke 

komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika  
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
Rezultat elektroničkog glasovanja:  
Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Općih uvjeta isporuke 

komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika Gradsko vijeće je donijelo 
VEĆINOM GLASOVA (28 za, 1 protiv, 8 suzdržanih). 

 
TOČKA 20. 

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Općih uvjeta isporuke 
komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na 

području grada Rijeke 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
Rezultat elektroničkog glasovanja:  
Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Općih uvjeta isporuke 

komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na 
području grada Rijeke Gradsko vijeće je donijelo VEĆINOM GLASOVA (28 za, 1 
protiv, 8 suzdržanih). 
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TOČKA 21. 
a) Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada 
Rijeke 
b) Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 
grada Rijeke 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
Rezultat elektroničkog glasovanja:  

 
a) 

Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke 
Gradsko vijeće je donijelo VEĆINOM GLASOVA (28 za, 9 suzdržanih). 

 
b) 

Odluku o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke 
Gradsko vijeće je donijelo VEĆINOM GLASOVA (27 za, 10 suzdržanih). 

 
TOČKA 22. 

Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
Rezultat elektroničkog glasovanja:  
Odluku o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva Gradsko vijeće je 

donijelo VEĆINOM GLASOVA (27 za, 10 suzdržanih). 
 

TOČKA 23. 
Izvješće o lokacijama, količini i troškovima uklanjanja nepropisno odbačenog otpada 

na području grada Rijeke za 2020. godinu 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

Rezultat elektroničkog glasovanja:  
 Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (34 za, 3 suzdržana) donijelo sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o lokacijama, količini i troškovima uklanjanja nepropisno 
odbačenog otpada na području grada Rijeke za 2020. godinu. 
 

TOČKA 24. 
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Zamet 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
Rezultat elektroničkog glasovanja:  
Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Zamet Gradsko vijeće je 

donijelo VEĆINOM GLASOVA (35 za, 2 suzdržana). 
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TOČKA 25. 
Završno izvješće o provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke  

2013.-2020. godine 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

Rezultat elektroničkog glasovanja:  
 Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (20 za, 9 protiv, 8 suzdržanih) donijelo 
sljedeći  

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Završno izvješće o provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada 
Rijeke 2013.-2020. godine. 

 
 
 
 
     Tajnica                      Predsjednik 
Gradskog vijeća                 Gradskog vijeća 

   Mirna Pavlović - Vodinelić                Andrej Poropat 
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