
ZAPISNIK 
4. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke održane  

28. listopada 2021. godine  
 
Sjednicu je u 10,15 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj. 

 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočan 31 član Gradskog vijeća 

te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.  
 
 Sjednici su bili nazočni članovi Gradskog vijeća: Danijela Bradamante, Ljiljana 
Cvjetović, Kristian Čarapić, Iva Davorija, Danijel Imgrund, Nikola Ivaniš, Štefica Jagić Rađa, 
Željko Jovanović, Petra Karanikić, Maša Magzan, Petra Mandić, Sabina Marov, Tajana 
Masovčić, Željka Matković, Tea Mičić Badurina, Marijan Mihajić, Aleksandar-Saša 
Milaković, Marin Miletić, Duško Milovanović, Mile Opačić, Josip Ostrogović, Petar Petrinić, 
Nadja Poropat, Ivana Prica, Marin Račić, Iva Rinčić, Adrijano Rogić, Robert Salečić, Davor 
Štimac, Vedran Vivoda i Nebojša Zelič. 
 Članovi Gradskog vijeća Duško Milovanović i Nadja Poropat su, uslijed propisanih 
epidemioloških mjera i preporuka, sjednici prisustvovali s udaljenih lokacija putem aplikacije 
za održavanje sjednica na daljinu. 
 

Sjednici nije bio nazočan član Gradskog vijeća Marin Miletić. 
 

Na zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća održane 30. rujna 2021. godine nije bilo 
primjedbi. 

 
• UVODNE OBAVIJESTI: 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj je podsjetila da na provedenim izborima 
članova Gradskog vijeća Grada Rijeke, 16. svibnja ove godine, nije osigurana odgovarajuća 
zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine te da je broj članova Gradskog vijeća 
povećan za jedno mjesto, a dopunski izbori za člana Gradskog vijeća iz reda pripadnika 
srpske nacionalne manjine održani su 3. listopada ove godine. Nadalje je obavijestila da su 
Konačni rezultati dopunskih izbora za člana Gradskog vijeća Grada Rijeke iz reda 
pripadnika srpske nacionalne manjine dostavljeni svim članovima Gradskog vijeća, da je na 
tim izborima kandidacijska lista koalicije političkih stranaka SDP, SDSS, PGS, IDS, HSU I 
HSS dobila 1 mjesto te da je s te kandidacijske liste u Gradsko vijeće Grada Rijeke iz reda 
pripadnika srpske nacionalne manjine izabran Mile Opačić tako da Gradsko vijeće Grada 
Rijeke sada ima 32 člana. 

Predsjednica Gradskog vijeća pročitala je tekst svečane prisege, a član Gradskog 
vijeća Mile Opačić dao je pred Vijećem prisegu i tekst svečane prisege potpisao. 

 
U nastavku je predsjednica Gradskog vijeća obavijestila: 

- da je dana 25. listopada u Gradskom vijeću osnovan Klub vijećnika Možemo!, Akcija 
mladih i Unija Kvarnera, da je predsjednik Kluba Vedran Vivoda, a članovi Nebojša 
Zelič i Iva Davorija iz Možemo!, Vedran Vivoda iz Akcije mladih i Robert Salečić iz 
Unije Kvarnera; 

- da su članovi Gradskog vijeća, koji ne mogu prisustvovati sjednici Gradskog vijeća ili 
je žele ranije napustiti, dužni o tome izvijestiti te da će se članovima Vijeća koji ne 
opravdaju izostanak sa sjednice Gradskog vijeća ili sjednicu neopravdano napuste 
prije njezina završetka, isplatiti 50% naknade za rad; 

- da će se i na ovoj sjednici glasovati putem aplikacije e-sjednice, odmah nakon 
rasprave pod pojedinom točkom dnevnog reda. 
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• AKTUALNI SAT 
 
1. MAŠA MAGZAN je vezano za rad Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci, poznatija 
kao ŠPUR; koja djeluje na dvije lokacije preko 20 godina, iznijela kako učenici ove škole 
svaki dan šeću od broja dva do broja 75 u ulici Šetalište XIII divizije na Pećinama kako bi 
slušali opće obrazovne predmete koji se održavaju na jednoj lokaciji i strukovne predmete 
koji se održavaju na drugoj lokaciji. Matična škola je na adresi Šetalište XIII divizije 75, u vili 
Polić iznad mora, koja je u vlasništvu Grada. Međutim, Grad već desetljećima ne dopušta 
proširenje tih kapaciteta kako bi škola bila na jednoj lokaciji. Prvotno rješenje je bilo da se 
Škola preseli u OŠ Pećine, kroz korištenje tri razreda i onda je bila kombinacija Šetalište 
XIII divizije, u matičnoj školi i OŠ Pećine. Međutim, nakon par godina OŠ Pećine tražila je 
da se ŠPUR iseli zbog toga što proširuje svoje programe, o čemu će članovima Vijeća 
podijeliti članke koji govore o tom preseljenju.  

Drugo rješenje koje je nudila Županija kao osnivač je da se ŠPUR premjesti u 
improvizirano skladište u vlasništvu državnog Crvenog križa na adresi Piramida 2. Radi se o 
prostoru od 600 m² koji se prilagođava za funkcioniranje jednog dijela nastave u ovoj školi. 
U članku koji će podijeliti stoji naslov „Privremeno, ali primjereno rješenje”, radi se o 2006. 
godini. Koliko je privremeno mogu sami zaključiti, a čak nije niti primjereno jer se radi o 
improviziranom skladišnom prostoru koji čini jednu dislociranu školsku jedinicu. U članku 
koji će podijeliti najavljuje se rješenje pitanja prostora škole u okviru sljedeće četiri godine, 
što se nije dogodilo. Predlaže se smještanje škole u zgradu Akademije primijenjenih 
umjetnosti na Kampusu, što se također nije dogodilo i najavljuje se korištenje sredstava 
Svjetske banke, koja su odobrena za rješenje prostornog pitanja. Naglasila je da sve ovo 
vrijeme Županija plaća najam za prostor koji je iznajmljen od državnog Crvenog križa. 

Upitala je kada i na koji način Županija i Grad misle sjesti i dogovoriti se da nađu 
način da riješe taj prostor koji za ŠPUR predstavlja brojne organizacijske i tehničke 
probleme. Obzirom da je Gradonačelnik bio član Županijske skupštine i Odbora za školstvo 
još 2006. godine sigurna je da je upoznat s tim problemom. 
 
Zamjenica Gradonačelnika SANDRA KRPAN je odgovorila da to pitanje treba uputiti na 
Županijsku skupštinu obzirom da je osnivač te škole Primorsko-goranska županija. Naravno 
da je Grad spreman o tome razgovarati, ali to nije primarni problem Grada, jer Grad brine 
za one ustanove čiji je osnivač. 
  
MAŠA MAGZAN je dodala kako je i očekivala takav odgovor odnosno prebacivanje 
odgovornosti. Županija je zaista osnivač ove škole, međutim radi se o gradskom prostoru 
koji je iznad mora u vili Polić, u ulici Šetalište XIII divizije 75. To je atraktivna pozicija i Grad 
već desetljećima zapravo ne dopušta da se ona prilagodi tako da škola ima jedinstvenu 
lokaciju. Za rješenje ovog pitanja potreban je dogovor između Županije i Grada, jer Županija 
plaća najam već 14 godina kao osnivač, zato što se ne može dogovoriti s Gradom kako bi 
se riješilo pitanje normalnog funkcioniranja škole. 
 
2. ŠTEFICA JAGIĆ RAĐA se nadovezala na svoje izlaganje sa zadnje sjednice Gradskog 
vijeća, vezano za dnevne boravke umirovljenika, zato što je napravila analizu podataka 
sličnih parametara Grada Osijeka i Grada Rijeke. Grad Osijek ima 14 podružnica 
umirovljenika, a Grad Rijeka 16. Prema statističkim podacima, Grad Osijek ima 28 % 
umirovljenika od ukupnog broja stanovnika, a Grad Rijeka 32%. Međutim, Grad Osijek ima 
tri dnevna boravka za umirovljenike, a jedan dnevni boravak je u fazi otvaranja, za što su 
sredstva povučena iz europskih socijalnih fondova. Oni su adaptirali i prilagodili gradske 
prostore u dnevne boravke, ali ne za tipična druženja umirovljenika, nego za radionice 
zdrave prehrane, prve pomoći, analize sastava tijela i sl. Podsjetila je na odgovor 
Gradonačelnika sa zadnje sjednice Vijeća da u narednim godinama nisu planirana sredstva 
za izgradnju ustanove za dnevni boravak, jer su već planirane neke druge stvari koje se 
moraju financirati. 
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Obzirom da postoji mogućnost povlačenja sredstava iz europskih socijalnih fondova, 
upitala je Gradonačelnika da li Grad Rijeka ima namjeru otvaranja i prilagođavanja 
gradskog prostora za svrhu korištenja dnevnih boravaka s povučenim sredstvima iz 
europskih socijalnih fondova i da li Grad Rijeka razmišlja o uvođenju dnevnih boravaka? To 
su tzv. vrtići za čuvanje starijih osoba, za koje bi se također sredstva mogla povući iz 
europskih socijalnih fondova. 
 
Gradonačelnik MARKO FILIPOVIĆ je odgovorio kako je poznato da je Grad Rijeka 
rekorder po povlačenju europskih sredstava. Jedan dio tih sredstava definitivno je utrošen i 
u gradski socijalni program pa je suradnja sa svim umirovljeničkim udrugama, prvenstveno 
Maticom umirovljenika i Udrugom umirovljenika grada Rijeke višenamjenska, jer oni 
provode cijeli niz programa. Neke od spomenutih programa provode u svojem sjedištu u 
Kružnoj ulici i u ostalih 16 podružnica odnosno lokacija na području mjesnih odbora, gdje 
umirovljenici mogu provoditi svoje slobodno vrijeme i gdje su vrlo aktivni. Naravno da je 
pandemija COVID-a te aktivnosti negdje umanjila, a negdje u potpunosti ukinula, što ovisi o 
stupnju lockdowna u kojem se svi nalaze u proteklih godinu i pol, dvije.  

U tom kontekstu Grad Rijeka razmatra mogućnosti prijave na europske fondove i 
ukoliko se ukaže mogućnost naravno da će pristupiti jer je sufinanciranje dosta veliko. Grad 
Osijek je možda bio u jednoj drugoj poziciji u ovim godinama i mogao je možda u 
određenim trenucima povući dio sredstava koji Rijeka nije mogla, ali umirovljenička 
populacija koja u Rijeci čini jedan dobar dio stanovništva obuhvaćena je kroz cijeli niz mjera 
socijalnim programom. 

Pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb sudjelovala je na 
jednoj konferenciji u Osijeku, koja je održana u sklopu Mreže zdravih gradova čija su 
iskustva dobrodošla i u stalnom je kontaktu sa pročelnikom za socijalna pitanja u Gradu 
Osijeku koji je napravio određene iskorake.  

Iznio je kako svaki grad u Hrvatskoj sagledava mogućnosti na koji način pomoći 
umirovljeničkoj populaciji. Ovisno o visini njihovih primanja odnosno prosječnih mirovina i 
sukladno mogućnostima gradskog proračuna nastoji se umirovljenicima pomoći, putem 
osiguravanja obroka, radionica, informatičke pismenosti i sl. i naravno da će Rijeka učiniti 
sve da povuče sredstva iz Europske unije za njihove potrebe. 

 
ŠTEFICA JAGIĆ RAĐA je dodala kako je donekle zadovoljna dobivenim odgovorom, ali 
obzirom da su umirovljenici prvi koji svoje režijske troškove podmiruju i na takav način pune 
prihode trgovačkih društava Grada Rijeke, smatra da bi kao Grad Osijek trebalo povesti  
računa da se što više europskih sredstava povuče iz socijalnih fondova da se na neki način 
oduže starijoj populaciji koja je učinila puno za ovaj grad.  
 
3. NIKOLA IVANIŠ je vezano za aktualni problem iz zdravstvenog sustava iznio kako je 
Grad Rijeka specifičan po tome što je vlasnik Psihijatrijske bolnice „Lopača” i što je 
Psihijatrijska bolnica Lopača jedina bolnica u Hrvatskoj koja ne sudjeluje u raspodjeli 
decentralizacijskih sredstava od trenutka kada su decentralizacijska sredstva uvedena jer je 
u vlasništvu Grada Rijeke. Zadnjih godina bilo je zaista dosta pokušaja i komunikacija sa 
svim ministrima i pomoćnicima ministara, razmjenjivali su se dopisi, sve s namjerom da 
Psihijatrijska bolnica Lopača uđe u popis ustanova koje sudjeluju u raspodjeli 
decentralizacijskih sredstava. Iako su zadnje Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj 
zaštiti jasno navele da lokalna samouprava može biti vlasnik bolnice, to nije uspjelo. Sada 
je u pripremi novi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona koji je katastrofalan i koji će vjerojatno 
dovesti do toga da će Lopača ostati niti na nebu niti na zemlji. Taj problem se jedino može 
riješiti promjenom strukture vlasništva Psihijatrijske bolnice Lopača. Smatra da bi 
Primorsko-goranska županija trebala preuzeti vlasništvo nad Lopačom, a Grad bi joj trebao 
prepustiti, čime bi se stvorili uvjeti za ulazak Lopače u decentralizacijska sredstva i za sva 
ostala rješenja koja će uslijediti nakon što se novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti donese.  



 4 

Upitao je da li je Grad spreman od Županije zatražiti da se dogovore o urgentnom i 
hitnom rješenju problema Lopače, pogotovo što su ostale županijske bolničke ustanove do 
sada povukle značajna sredstva iz Županije, što Grad Rijeka i bolnica Lopača nisu.  
 
Zamjenik Gradonačelnika GORAN PALČEVSKI je iznio kako se slaže s dr. Ivanišem, ali 
je za razgovor i dogovor potrebno dvoje. Slaže se da bi Županija trebala preuzeti aktivniju 
ulogu te je iznio kako su od početka njegovog mandata sa Županijom više puta razgovarali 
o tome, prije novog Prijedloga zakona. Gradskoj upravi je reguliranje statusa Lopače jedan 
od prioriteta i nada se da će se do 2025. godine definitivno riješiti ovaj problem jer smatra 
da bi decentralizirana sredstva svakako trebala pripasti Lopači. 
 
NIKOLA IVANIŠ je dodao da je ono što će se dogoditi 2025. godine predaleko od današnjih 
dana, a u međuvremenu će Lopača u potpunosti ostati niti na nebu niti na zemlji. Iznio je 
kako Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti ponovo predviđaju da lokalne 
samouprave odnosno gradovi i općine ne mogu biti vlasnici bolnica. U zadnje četiri godine 
razmijenjena je serija dopisa koji se nalaze u gradskoj upravi i iz kojih se vidi da su pravne 
službe Ministarstva jasno odgovorile da će, samo ukoliko Lopača postane vlasništvo 
Županije Primorsko-goranske, ući u popis ustanova i sudjelovati u podjeli decentralizacijskih 
sredstava. 
 Smatra da to Grad ima pravo zahtijevati od Primorsko-goranske županije. Ne želi 
zamarati sa milijunskim iznosima, koji su sasvim opravdano u nekih zadnjih 10 godina otišli 
u obe talasoterapije, u lječilište Veli Lošinj i u bolnicu na Rabu. To su ogromna milijunska 
sredstva, dok se Lopača bori i preživljava samo na svoj račun i na račun Grada Rijeke, jer 
su sve ostale pomoći koje su osigurali zadnjih godina, bile toliko male da ih je smiješno i 
spominjati. Smatra da je Rijeka najveći grad u Primorsko-goranskoj županiji i da ima pravo 
na  zdravstvenu participaciju sredstvima Županije, a to je sada potrebno bolnici Lopača. 
 
4. IVA RINČIĆ je u svezi radnog vremena dječjih vrtića Rijeka, koji su u nadležnosti Grada, 
iznijela kako je njihovo radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 6.30 do 17 sati, pri čemu 
dežurstva počinju u 16.30.  Znači, od roditelja se očekuje da po djecu dođu između 16 i 
16.30 sati. Što to konkretno znači za mlade roditelje ako dolaze iz drugog dijela grada, ako 
traže parking ili slično. To znači da vrlo često moraju ranije odlaziti s posla kako bi mogli 
preuzeti dijete što vjerojatno utječe i na nekakav odnos prema poslodavcu i na nekakvu 
obiteljsku dinamiku. Podsjetila je na neka druga europska iskustva, npr. radno vrijeme vrtića 
u Švedskoj je od 6.15 do 18.30, gdje ne samo roditelji koji rade imaju pravo na vrtić, nego i 
roditelji koji aktivno traže posao odnosno koji studiraju.  

Misli da Grad, koji se zaista vrlo brzo suočava sa katastrofalnim demografskim 
podatcima, mora puno aktivnije razmišljati o radnom vremenu svojih vrtića. Naravno da 
podržavaju ideju izgradnje novih vrtića i sl., ali vjeruje da mjere koje mogu biti donesene sad 
i odmah, treba što prije donijeti. Upitala je da li se može i kada očekivati produženje radnog 
vremena podcentara riječkih vrtića? 
 
Pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo SANDA SUŠANJ je odgovorila 
da je Grad osnivač tri vrtića, ali da Grad ne definira radno vrijeme. Radno vrijeme dječjih 
vrtića definira se u skladu s potrebama roditelja. Svake godine vrtići i stručne službe 
prilikom upisivanja djece propituju roditelje o njihovim potrebama i prema tome 
prilagođavaju radno vrijeme. 
 Slaže se da u nekim drugim zemljama u Europi postoji drugačija praksa, ali s 
obzirom na situaciju u Rijeci i da je radno vrijeme rezultat onoga što su roditelji iskazali, 
vjeruje da će se kao što su i do sada, vrtići i ubuduće prilagođavati, jer oni, osim što 
provode odgoj i obrazovanje sa djecom, zapravo skrbe o djeci dok su roditelji na radnim 
mjestima.  

Što se tiče roditelja koji su u potrazi za poslom i koji studiraju, naravno da svako 
dijete ima pravo na sustav ranog odgoja i obrazovanja. Napomenula je da su jasličke 
skupine najveći izazov, odnosno obuhvat djece te dobi. Poznato je kako su se početkom 
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ove pedagoške godine, angažmanom zamjenice gradonačelnika gđe Krpan, otvorile nove 
skupine koje su obuhvatile gotovo 100 djece jasličkog uzrasta.  

Što se tiče djece vrtićkog uzrasta, ona su zapravo u potpunosti obuhvaćena i nema 
nikoga na listi čekanja. Uspoređujući se sa zemljama zapadne Europe, istaknula je da u tim 
zemljama najčešće u fokusu nisu djeca jasličkog uzrasta, što nije neka dobra informacija, ali 
je to realitet. Isto tako, poznato je da su Lisabonski ugovori sugerirali kakav bi trebao biti 
obuhvat djece vrtićke dobi, a kakav jasličke dobi, pa je za vrtićku dob sugeriran postotak na 
razini Europske unije od 98%, a na razini jasličke dobi 30%. Grad je u oba slučaja vrlo blizu 
tom postotku.  

Problem je što je Rijeka iznimno gusto naseljen grad na relativno maloj kvadraturi, 
pa prilikom otvaranja novog vrtića, osim osiguravanja prostora u skladu sa državnim 
pedagoškim standardom, taj prostor mora imati i nekakvi vanjski prostor koji mora biti 
poprilično velike kvadrature, što je zaista teško pronaći. Međutim, Grad će i dalje otvarati 
vrtiće i obuhvaćati i dalje djecu predškolskog uzrasta. Napomenula je da temeljem Zakona 
o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji je sada u izmjeni, Grad ima obavezni obuhvat 
djece u godini prije polaska u školu i tu je stopostotni obuhvat. Obuhvat djece ispod te dobi 
je oko 94%. Taj obuhvat se povećao sufinanciranjem vrtića drugih osnivača kontinuirano, 
pa je ostalo još rješavanje problema obuhvata jasličkog uzrasta, neovisno o situacijama i 
procjeni obuhvata tog uzrasta u drugim zemljama Europske unije.  
 
IVA RINČIĆ se zahvalila na odgovoru koji se ticao pedagoškog standarda i uvjeta za 
otvaranje novih vrtića te je dodala da je njeno pitanje bilo vezano za radno vrijeme vrtića jer 
se roditelji susreću s problemom radnog vremena. 
 
5. TEA MIČIĆ BADURINA je iznijela kako je Gradonačelnik često u svojim istupima govorio 
o potrebi oživljavanja tržnice Brajda. Obzirom da se tržnica Brajda nalazi u prostoru koji je 
sada dio Art-kvarta Benčić, smatraju da bi se u taj prostor trebao premjestiti postav riječkog 
Torpeda, koji se trenutno nalazi na Žabici u željezničkom skladištu odnosno na otvorenom 
depou Muzeja grada Rijeke, koji je potpuno neprikladan i neprimjeren prostor za tako jedan 
vrijedan kapital koji Rijeka ima. 
 Zanima je koji su planovi Gradonačelnika vezani za tržnicu Brajda i da li postoji 
mogućnost da se taj prostor pretvori u Muzej riječkog Torpeda i da se na taj način zaokruži 
cjelina Art-kvarta. 
 
Gradonačelnik MARKO FILIPOVIĆ je odgovorio kako je Art-kvart najveća investicija u 
kulturi u Republici Hrvatskoj, a pred završetkom je i zgrada Gradske knjižnice koja bi trebala 
biti gotova sredinom sljedeće godine. Muzej grada Rijeke već je našao svoj novi dom u 
Palači Šećerane, a Dječja kuća je otvorena i služi najmlađim sugrađanima. Iduće godine 
očekuje se završetak javne površine odnosno trga koji će povezati sve navedene zgrade i 
koji će im dati jednu novu živost i dinamiku. Veseli ga da je na zadnjem natječaju za 
poslovne prostore izlicitiran prostor bivše Viktorije za ugostiteljsku djelatnost, što pokazuje 
da postoji interes poduzetnika za Art-kvart. Ujedno se radi na obnavljanju zgrade 
Željezničkog kolodvora, a najavljena je i investicija u prostor bivšeg Doma željezničara. U 
tom kontekstu događat će se cijeli niz gradskih inicijativa, ali i privatnih, čime će taj kvart 
dobiti na atraktivnosti.  

Što se tiče tržnice na Brajdi, iznio je da su u proteklom razdoblju uložili preko milijun 
kuna za uređenje paviljona izvana i iznutra. Interes zakupaca nije baš najbolji, iako Rijeka 
plus brine o tržnoj djelatnosti na tržnici i svako toliko raspisuje natječaje.  

Naveo je da izložba riječkog Torpeda u zgradama bivših željezničkih skladišta na 
Žabici bilježi određenu posjećenost i atraktivnost. U sadašnjem postavu Muzeja grada 
Rijeke jedan dobar dio odvojen je za prezentaciju Torpeda, industrijske baštine na koju su 
izuzetno ponosni.  

I u tom kontekstu otvaranje muzeja, koji ima svoja pravila organiziranja, vezano za 
Zakon o muzejima, njihova promišljanja nisu išla ka tome da se cijeli postav preseli na 
tržnicu Brajda, budući da tamo dogovaraju sa OPG-ima iz bliže okolice jedan novi model 
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korištenja i u razgovoru su sa određenim brojem poduzetnika koji organiziraju sajmove. 
Tamo bi htjeli preseliti jedan dio aktivnosti koje se sada dešavaju na Korzu, a vezane su za 
obilježavanje određenih datuma kao što je Dan grada i određenih praznika, čime će se 
napraviti jedan simboličan korak da se poveže Korzo sa budućim Art-kvartom.  

Podsjetio je da je Torpedo neizostavni i najbitniji dio industrijske baštine Rijeke, pa je 
na nedavno održanom sastanku sa Ministrom prometa, gospodinom Butkovićem i 
ravnateljem Lučke uprave, gospodinom Vukorepom, sazrela ideja da će sljedeće godine 
jedan dio sredstava za projektiranje i obnovu lansirne rampe Torpeda osigurati Lučka 
uprava uz potporu Ministarstva prometa, da se krene u projektiranje i obnovu lansirne 
rampe Torpeda. Misli da će to onda biti pravo mjesto gdje se može prezentirati sve što je 
vezano za nastanak i izum torpeda u gradu Rijeci, a prostor tržnice na Brajdi mogao bi biti 
privremeno rješenje, kada se stvore uvjeti za realizaciju kompleksa zapadne Žabice, jer 
osnivanje muzeja je nešto kompliciranija procedura i realizacija nego što se to čini, a 
definitivno misli da je  lansirna rampa Torpeda mjesto gdje se mora prezentirati bogata 
povijest torpeda u Rijeci. 
 
6. DAVOR ŠTIMAC je iznio kako je jedan od najvećih problema s kojima će se susretati u 
narednim godinama, pitanje pročišćivača otpadnih voda na Delti. Zanima ga tko će snositi 
odgovornost za cijeli niz dvojbenih odluka po pitanju lokacije ovog pročišćivača. Poznato je 
da izgradnja kasni već oko tri godine, tržišna cijena je oko tri puta veća od početne cijene i 
postavlja se pitanje na temelju čega je donesena odluka o Delti kao lokaciji i da li se zna 
koliki će biti penali kada dođu na naplatu. Naglasio je da je izbor lokacije donesen na dosta 
čudan način, jer zahtijeva kopanje, praktički čitavog grada Rijeke, da bi se otpadne vode sa 
zapadnog dijela dovele do Delte odnosno na mjesto na kojem je najniža točka u gradu, gdje 
je izravan utjecaj mora i Rječine, u blizini urbanih sadržaja, što je vrlo neprimjereno i čudno 
da je takva odluka donesena. Osim toga, pitanje je i temeljenja na tom mjestu gdje će 
troškovi biti ogromni jer se radi o vrlo složenom procesu koji očigledno još nije ni krenuo. 
Također, poznato je da je Rijeka grad sa najviše kiše koja će sa oborinskim vodama sasvim 
sigurno utjecati na sastav mješovitih voda u tom dijelu, koje će onemogućiti obradu mulja i 
remećenje bioloških postupaka, što znači da se grad nalazi pred jednim ogromnim 
problemom koji će utjecati na čitav grad. 

Osim toga, stalno se tvrdi da je strategija prostornog razvoja Grada Rijeke 
usklađena sa državnom strategijom, a ovdje se radi o izboru lokacije koja ima službeni 
status poplavnog područja što ukazuje na jedan od najvećih problema grada Rijeke u 
narednim godinama. 
 
Gradonačelnik MARKO FILIPOVIĆ je odgovorio da Grad vodi brigu o zbrinjavanju 
otpadnih voda te je podsjetio da se i sada mehanički pročišćivač nalazi upravo na toj 
lokaciji. Intencija ovog europskog projekta vrijednog gotovo 1,7 milijardi kuna, najvećeg 
projekta nakon Pelješkoga mosta na području Republike Hrvatske, je smještaj novog 
pročišćivača voda. 

Taj projekt podijeljen je u pet lotova i izgradnju pročišćivača. Dva lota su već 
ugovorena i početak radova očekuje se ove godine, a odnosi se na zapadni dio grada i na 
područje Općine Viškovo. Ostali lotovi su još pred ugovaranjem, a u postupku javne nabave 
bilo je 19 žalbi.  

Međutim, odabir izvođača ne ovisi samo o investitoru, što je u ovom slučaju KD 
Vodovod i kanalizacija, nego i o svima ostalima koji sudjeluju u postupku, a to su prije 
svega ponuđači koji izravno ili putem tvrtki koje ne sudjeluju u natječajima, podnose žalbe i 
otežavaju donošenje odluka. Program Europske unije predviđa trošenje sredstava do kraja 
2023. godine, ali taj rok se može i produžiti što se vidi na primjeru Rumunjske koja je nešto 
ranije ušla u Uniju. 

Nadalje je iznio kako je lokacija pročišćivača određena u Generalnom urbanističkom 
planu kojeg je donijelo Gradsko vijeće u ranijem sazivu i taj posao je pri kraju. Za to su 
stigle dvije ponude, jedna konzorcija talijanskih tvrtki i jedna konzorcija kineskih tvrtki. 
Stručne službe u KD Vodovod i kanalizacija i Hrvatskim vodama evaluiraju ponude i nakon 
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što donesu odluku o odabiru, pristupit će sklapanju ugovora i izvođenju radova. U ovom 
trenutku ne može reći kada će to biti, jer to ovisi o mogućim žalbama. Ukoliko ne bude žalbi  
to bi sve trebalo biti gotovo početkom iduće godine. Da li je to najbolja ili najlošija lokacija 
odredilo je Gradsko vijeće temeljem studija i projekata koje je izradila struka. Naveo je kako 
Rijeka prednjači po zbrinjavanju otpadnih voda. More na području grada Rijeke je visoke 
kvalitete na gotovo svim lokacijama, što je rezultat ulaganja u projekte za zaštitu i 
pročišćavanje voda. 

 
DAVOR ŠTIMAC je dodao kako će na to pitanje zatražiti i pisani odgovor, te naveo kako 
nije dobio odgovor na dvije osnovne stvari, jedno su rokovi koji istječu 2023. godine, a 
drugo su cijene koje su tri puta veće i koje će doseći nekih 900 milijuna, što su po njemu 
enormna opterećenja koja će se vjerojatno dijelom reflektirati i na gradski proračun i na 
cijenu koju će plaćati građani. 
 
7. VEDRAN VIVODA je iznio kako je 2009. godine Grad Rijeka osnovao Vijeće za 
prevenciju kriminaliteta s ciljem da to bude partnersko tijelo koje će raditi na poboljšanju 
sigurnosti, prevenciji štetnog ponašanja i smanjenju straha građana od kriminaliteta te 
svojim djelovanjem učiniti kvalitetu života u gradu Rijeci boljom. Nažalost, od 2017. godine, 
nakon što je istekao mandat tom Vijeću, ono nije ponovno konstituirano, a na stranicama 
Grada se još može vidjeti da su članovi tog Vijeća, iako im je istekao mandat, osobe poput 
gospodina Željka Kruneša, koji se nalazi u Istražnom zatvoru, koji je bivši načelnik sektora 
kriminalističke policije Policijske uprave primorsko-goranske i koji je tužen za strašne 
zločine, a u tom Vijeću su i dalje neki zaposlenici Grada koji to više nisu, poput Irene 
Miličević i Gradonačelnika Vojka Obersnela. 

Upitao je kada će se jedno ovakvo bitno tijelo, koje koordinira svim ovim 
aktivnostima između dionika u sustavu, poput policije, Grada, škola, predškolskog odgoja i 
sl., osnovati odnosno kada će se ponovo donijeti odluka o izboru članova koji će biti u tom 
tijelu i kada će ponovo krenuti s radom Vijeće za prevenciju kriminaliteta?  
 
Gradonačelnik MARKO FILIPOVIĆ je odgovorio da ako je mandat članova Vijeća istekao, 
onda oni više nisu članovi i to na gradskim web stranicama svakako treba ispraviti.  
 U tom kontekstu uskoro se može pristupiti imenovanju tako bitnog tijela. Osobno je u 
stalnom kontaktu sa predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova tj. Policijskom upravom 
na području grada Rijeke. Grad redovito dobiva izvješće o stanju kriminaliteta i ostalih 
aktivnosti kojima se policija bavi na riječkom području, a iz tih izvještaja je vidljivo da je 
generalno Rijeka siguran grad i da stopa kriminaliteta ne raste, pa ne vidi razlog za neku 
bojazan. Naravno da su to Vijeće činili predstavnici institucija koji danas više nisu 
zaposlenici Grada niti Policijske uprave i to treba promijeniti, a Vijeće imenovati čim prije. 
Smatra da je Rijeka u hrvatskim i u europskim okvirima relativno siguran grad. 
 
VEDRAN VIVODA se slaže s Gradonačelnikom da je Rijeka relativno siguran grad, što ne 
znači da ne treba imati jedno tako Vijeće i to što prije, obzirom da to Vijeće koordinira 
aktivnostima koje provodi više dionika unutar Grada, Policije i Županije. 
 
8. MARIN RAČIĆ je iznio kako dobiva pritužbe građana o naizgled malim komunalnim 
problemima kao što je održavanje šahti i slivnika koje za vrijeme velikih kiša lišće zaštopa i 
dolazi do poplavljivanja. Poznato mu je da su nadležnosti za to podijeljene, što znači da je 
za neke šahte nadležan Rijeka promet, za neke Čistoća, a za neke Vodovod i kanalizacija.  

Interesira ga tko je nadležan za sitne, a tko za krupne probleme odnosno kakva je 
organizacija nadležnosti među tim društvima za stvari koje se preklapaju, kako bi građani 
znali kome se javiti, tko je odgovoran i tko će u slučaju problema to popraviti? 

 
Gradonačelnik MARKO FILIPOVIĆ je odgovorio kao i on dobiva pritužbe građana za dio 
koji se odnosi na čišćenje slivnika. Sukladno pozitivnim zakonskim propisima nadležnost je 
dvojaka, jedan dio odnosi se na šahte i slivnike za što su nadležni zaposlenici KD Vodovod i 
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kanalizacija, koji su dužni voditi brigu o čistoći slivnika i šahti. Za drugi dio koji je na 
prometnicama, uglavnom na nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke, nadležnost 
je TD Rijeka promet. Misli da bez obzira na pozitivne zakonske propise mora doći do 
optimalizacije čišćenja jer se ponekad ne zna tko je za što nadležan. 

Ukoliko građani uoče takve probleme, mogu se javiti gradskim komunalnim redarima 
i predstavnicima Odjela za komunalni sustav. Podsjetio je da postoji aplikacija „Gradsko 
oko”, koja je namijenjena rješavanju takvih i drugih komunalnih problema na području 
cijeloga grada te je iznio da je optimalizacija u tom dijelu moguća i da će biti provedena. 
 
MARIN RAČIĆ dodatno je upitao kada se ti problemi namjeravaju riješiti i u kojem vremenu 
te je zatražio pisani odgovor. 
 
9. NEBOJŠA ZELIČ je upitao da li je Grad razmišljao o tome da okrupni nabavu osnovnih 
škola? Kada su se raspitivali o kvaliteti namirnica i jelovnika u osnovnim školama, djelatnici 
su kao jedan od problema više puta istaknuli da škole autonomno vrše nabavu čime na neki 
način opada kvaliteta namirnica i cijene kvalitetnih namirnica rastu, a sve češće se gube 
pouzdani dobavljači. Obzirom na to, predlaže da se ta nabava na neki način okrupni da bi 
se dobile kvalitetnije namirnice po jeftinijoj cijeni i da se možda opet pristupi projektu zdrave 
prehrane u osnovnim školama, kao prvi korak ka mogućoj zelenoj javnoj nabavi.  

Interesira ga da li Grad ima u planu okrupnjivanje javne nabave barem za namirnice 
za jelovnike u osnovnim školama? 
 
Pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo SANDA SUŠANJ je odgovorila 
da su neke nabave objedinjene na razini Grada i odgojno-obrazovnih ustanova. Međutim, 
prehrana nije. To je jedna zanimljiva sugestija i ono što je u ovom trenutku izazovno jesu 
ljudski resursi, obzirom da se radi o velikom broju ustanova s jedne strane. S druge strane, 
ove godine su po prvi puta pauziralo s provođenjem pravilne prehrane u školama, 
prvenstveno iz epidemioloških razloga jer djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 
nisu mogli ulaziti u škole. Međutim, to je privremeno stagniranje, a sa pravilnom prehranom 
nastavit će se čim se situacija malo poboljša. U suradnji sa školama i Nastavnim zavodom 
za javno zdravstvo pokazalo se da su škole različito responsivne na primjenu jelovnika koje 
je za njih izradio Nastavni zavod za javno zdravstvo, temeljem nutricionističkih vrijednosti 
koje svako dijete, obzirom na dob i uzrast, mora unijeti u svoj organizam da bi pravilno 
funkcionirao, rastao i razvijao se.  

To je jedno područje u kojem treba napraviti neke iskorake, ali ono što će se sigurno 
zadovoljiti u tom nekom smjeru je jučer najavljen zdravstveni odgoj koji, između ostaloga, 
podrazumijeva i pravilnu prehranu. Oni su puno puta sa školama razgovarali o tome kako 
će to funkcionirati i hoće li biti na razini Grada. To se uvijek pokazalo jako izazovnim jer 
Grad ima Odjel za javnu nabavu, ali i puno proračunskih korisnika i puno javnih nabava, 
prvenstveno koje se odnose na europske projekte. Uvijek su u nekom raskoraku između 
onog što bi željeli i onog što se realno sa postojećim ljudskim resursima može realizirati. To 
je svakako jedna inicijativa o kojoj treba promišljati. Slaže se da treba voditi računa o 
zdravlju i pravilnoj prehrani djece, obzirom da postoje pokazatelji da je Hrvatska pretila 
nacija, nacija koja se nepravilno hrani i koja se slabo kreće. Kada bi  se to spojilo sa nekom 
zelenom nabavom to bi bila win-win situacija.  
 
10. IVA DAVORIJA je, vezano uz provedbu programa produženog boravka u osnovnim 
školama, iznijela kako su neka iskustva ukazala na neuravnoteženost provođenja programa 
u svim školama, s naznakom da se negdje djeca trećeg i četvrtog razreda ne uključuju u 
programe produženog boravka, iako postoje škole u kojima je preveliki broj djece u odnosu 
na propisani državni pedagoški standard.  

Zanima je da li će se uravnotežiti provedba programa produženog boravka tako da s 
jedne strane bude dostupan svoj djeci kojoj je i namijenjen, a s druge strane hoće li se 
sukladno s tim zapošljavati novi kadar kako bi se taj program mogao nesmetano provoditi? 
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Zamjenica Gradonačelnika SANDRA KRPAN je odgovorila kako se produženi boravak 
mora osigurati u svim školama čiji su oni osnivači. Međutim, poziva Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja da se uključi u provođenje tog programa i da im u tome pomogne. Veliki 
gradovi kao što su Rijeka, Split, Zagreb i Osijek imaju problema jer postoji velika potreba za 
tim programom, koji se mora uskladiti sa pedagoškim standardom, jer je svima važna 
sigurnost djece. U ovom trenutku Grad zapošljava preko 80 djelatnika u produženom 
boravku i oni su na gradskom proračunu. Grad plaća sva njihova davanja u skladu sa 
zakonom, bez pomoći države, obzirom da roditelji imaju potrebu da su im djeca sigurno 
zbrinuta u školi dok oni rade. Smatra da će se tu morati uključiti i država i da ti ljudi moraju 
ući u Riznicu i biti na plaći Ministarstva znanosti i obrazovanja. 
 
11. ROBERT SALEČIĆ se nadovezao na pitanje Tee Mičić Badurina u svezi lansirne 
stanice Torpeda na koje je gradonačelnik odgovorio da je to u proračunu za sljedeću 
godinu. 

Njega zanima da li postoji nešto konkretnije, da li je napravljena neka studija za 
revitalizaciju te lansirne stanice, budući da smatra da je to jedna od najbitnijih stvari što se 
tiče turizma grada Rijeke jer jako puno ljudi dolazi i traži lansirnu stanicu, a Grad nema niti 
putokaza gdje se ona nalazi. Smatra da se tu treba uključiti i Turistička zajednica kako bi se 
riješili barem putokazi do lansirne stanice. Pohvalio je kako će izgledati Art-kvart, ali nije mu 
jasno zašto je Dječja kuća usred ljeta bila mjesec i pol dana zatvorena. Turizam u Rijeci se 
ovog ljeta slučajno dogodio, što nitko nije očekivao, a Dječja kuća koja je kao neka 
atrakcija, bila je zatvorena. 

Upitao je da li Grad ima spremnu neku studiju za lansirnu stanicu Torpedo ili je to još 
uvijek sve u zraku? On je malo i emotivno vezan za tu lansirnu stanicu jer se tamo održalo i 
svjetsko prvenstvo u potapanju brodova. 
 
Gradonačelnik MARKO FILIPOVIĆ je odgovorio kako se lansirna stanica Torpeda nalazi 
na lučkom području pomorskog dobra i njime gospodari Lučka uprava Rijeka, čija je onda 
obaveza da u njega ulaže i da ga na adekvatan način održava. 

Grad ne bježi od odgovornosti jer su svi svjesni važnosti torpeda u industrijskom i 
povijesnom smislu za Rijeku, a naravno i za cijeli svijet. Ponovio je kako su u razgovorima 
sa  Ministarstvom i sa Lučkom upravom dobili obećanja da će se nešto poduzeti, pa se 
nada da će se ona biti ispunjena. 

Izrađena je jedna studija sadašnjega stanja lansirne rampe i prema toj studiji misli 
da će biti jeftinije i lakše srušiti i napraviti repliku lansirne lampe, nego je obnoviti u odnosu 
na ono stanje u kakvom je ona danas. Naravno, to podrazumijeva da se obnovi u onakvom 
stanju kakva je nekada bila, sa prostorima za prezentaciju torpeda.  

Okvirni trošak i ono što je predviđeno po cijenama kada je rađena studija iznosi 
desetak milijuna kuna za rekonstrukciju koja podrazumijeva praktički gradnju iznova, jer je 
ona jeftinija od same rekonstrukcije. No, projektna dokumentacija, odnosno izvedbeni 
projekt će to detaljno prikazati i on se u potpunosti slaže s gdinom Salečićem da je ona 
jedan od najreprezentativnijih spomenika riječke industrijske baštine na koju su svi zajedno 
ponosni i mora se učiniti sve da ona bude na adekvatan način revalorizirana i da postane 
jedan novi turistički adut na području grada Rijeke. Nada se da će se u narednom 
proračunu odvojiti manji dio sredstava za tu projektnu dokumentaciju kako je na sastanku 
dogovoreno, a Lučka uprava će uz pomoć Ministarstva osigurati veći dio sredstava za 
obnovu. 
 
12. PETRA KARANIKIĆ je iznijela da je Grad objavio novi natječaj za dodjelu stipendija 
učenicima i studentima sa područja grada Rijeke, pa je zamolila zamjenicu Gradonačelnika, 
gospođu Krpan, koja je zadužena i za sektor odgoja i obrazovanja, da kaže nešto više 
detalja o programu stipendiranja učenika i studenata u gradu Rijeci. 
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Zamjenica Gradonačelnika SANDRA KRPAN je odgovorila da je Grad Rijeka objavio 
natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima, koji je još uvijek u tijeku do 
4. studenoga, pa poziva sve zainteresirane studente i srednjoškolce da se prijave.  
 Grad stipendira darovite učenike trećih i četvrtih razreda srednje škole i darovite 
studente. Dodijelit će ukupno 47 stipendija, od toga 14 stipendija za darovite učenike i 33 
stipendije za studente. Temeljni kriterij za dodjelu stipendija je darovitost, a prijave se 
boduju prema uspjehu u obrazovanju, postignućima priznatih tema prema mišljenju 
profesora mentora i rezultatima psihologijskih testiranja. Mjesečni iznos stipendije je 850 
kuna za one koji se školuju u Rijeci i 1.100,00 kuna za one koji se školuju izvan Rijeke, a 
stipendija se dodjeljuje za devet mjeseci akademske godine.  

Osim toga, postoje i stipendije za učenike i studente prema socijalnim kriterijima, o 
čemu se govorilo i na prošloj sjednici Gradskog vijeća i tu će se dodijeliti 11 stipendija 
učenicima srednjih škola i četiri stipendije studentima. Mjesečni iznos je 850,00 kuna i 
dodjeljuju se svih 12 mjeseci u godini. 

Pored toga, postoje i stipendije za deficitarna zanimanja, kao što su logopedi, što je 
bila jedna od tema na Odboru za predškolski odgoj i obrazovanje, pa pozivaju sve 
zainteresirane buduće studente da se prijave na ovaj natječaj ako se netko upisao u taj 
studij. Dodijelit će se šest novih stipendija, od čega se po dvije stipendije dodjeljuju za 
magistra ranog predškolskog odgoja i obrazovanja i za magistra logopedije, po jedna 
stipendija za magistra edukacijske rehabilitacije i magistra socijalna pedagogije. Mjesečni 
iznos stipendije je 1.100,00 kuna i dodjeljuje se za devet mjeseci akademske godine. To je 
odgovor Grada Rijeke na deficit koji je uočen da nedostaje u školama Grada Rijeke tog 
kadra. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju učenici i redoviti studenti koji su državljani 
Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području grada Rijeke. Sva dokumentacija nalazi 
se na mrežnim stranicama Grada Rijeke. 

Podsjetila je da Grad Rijeka dodjeljuje stipendije od 1993. godine i do sada je 
dodijeljena 3521 stipendija, a od 2014. - 2015. godine uvedene su stipendije po socijalnim 
kriterijima. Grad Rijeka od 2010. i 2011., temeljem podataka prikupljenih od Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje i Ureda državne uprave, za potrebe ustanova Grada dodjeljuje 
stipendije za deficitarna zanimanja. Misli da se Grad doista potrudio oko stipendiranja 
studenata i darovitih srednjoškolaca te stipendiranja učenika po socijalnim kriterijima, što 
smatra jako važnim.  
 
13. ŽELJKO JOVANOVIĆ je iznio da je 2021. godina proglašena Godinom čitanja, a 
mjesec listopad je Mjesec hrvatske knjige. Obzirom da je listopad 2021. godine u Rijeci, 
interesira ga kako napreduju radovi na novoj zgradi Gradske knjižnice Rijeka i kada se 
može očekivati završetak radova te je zatražio neke osnovne informacije o tom projektu i 
upitao što će on značiti za budućnost svih ljubitelja knjige u Rijeci? 
 
Gradonačelnik MARKO FILIPOVIĆ je odgovorio da je prije nekoliko tjedana sa 
izvođačima, svim sudionicima u gradnji i sa suradnicima obišao gradilište nove Gradske 
knjižnice. Radi se o objektu od gotovo šest tisuća kvadratnih metara čime će Rijeka dobiti 
najmoderniju knjižnicu u Hrvatskoj kada bude završena. Završetak radova planira se negdje 
polovicom iduće godine. Nakon toga, bit  će potrebno određeno vrijeme da se veliki broj 
knjiga sa sadašnjih lokacija Gradske knjižnice preseli u novu Gradsku knjižnicu i da ona 
počne sa radom. To neće biti  samo knjižnica u klasičnom smislu riječi, nego i prostor za 
druženje, jer je  zamišljena kao jedan dnevni boravak cijeloga Art-kvarta. Sastoji se od 
suterena, prizemlja i tri etaže. U tijeku je montaža krovne konstrukcije odnosno stupova i 
greda te izvođenje radova na fasadi koji dobro napreduju, unatoč situaciji s lancima opskrbe 
i materijala i cijena radova, pa bi zgrada trebala biti zatvorena u građevinskom smislu Roh 
bau vrlo brzo. Na gradilištu su praktički dnevne koordinacije i u tom svojstvu je pročelnik 
Šarar zadužen za projekt i u svakodnevnom je kontaktu sa izvođačima, nadzornim 
inženjerima i ostalim sudionicima u gradnji te vodi brigu da to sve bude na vrijeme.  

Nakon što Gradska knjižnica bude završena, oslobodit će se i određeni prostori koje 
ona danas koristi, Palazzo Modello i prostor na Korzu, gdje će biti neki drugi sadržaji o 
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kojima se trenutačno razmišlja. Kada sve to bude gotovo Rijeka će dobiti knjižnicu za nešto 
više od sto tisuća knjiga, koja će biti moderno opremljena i na koju će svi biti ponosni. 

 
14. PETAR PETRINIĆ je iznio kako je u tijeku realizacija jednog od najvećih projekata u 
novijoj povijesti Rijeke i Riječke luke. Svima je poznato da će tvrtka ACI Gitone, nastala 
suradnjom ACI Marine i tvrtke Gitone, u vlasništvu poznate njemačke brodograditeljske 
obitelji Lürssen, graditi luku nautičkog turizma Porto Baroš.  

Upitao je kakvo je trenutno stanje tog projekta, kada se može očekivati početak  
izgradnje i kada završetak izgradnje, kada će se moći prošetati i uživati u novoj vizuri riječke 
luke? Osobno smatra da će izgradnja navedene luke rezultirati brojnim pozitivnim učincima, 
kako na vizuru i estetiku samog grada Rijeke, tako i stvarajući nova radna mjesta te brojne 
nove pozitivne gospodarske učinke koji će se osjetiti u gradu.  
 
MARKO FILIPOVIĆ je odgovorio da je izgradnja marine nešto što mijenja lice grada i vraća 
ga moru, što je trajna odrednica, o čemu je on govorio u kampanji, kao i većina njegovih 
protukandidata. 

Prilikom posjete Bremenu prije tjedan dana, gdje je sa rektoricom sudjelovao na 
sastanku mreže mladih sveučilišta za budućnost Europe, iskoristio je priliku da posjete i 
sjedište brodogradilišta Lurssen i porazgovaraju sa suvlasnikom i direktorom Peterom 
Lurssenom, koji je još jednom naglasio njihovu spremnost da sve one obveze koje su 
preuzeli odlukom Vlade Republike Hrvatske ispoštuju u rokovima za koje su se obvezali, sa 
ACI-jem kao najvećim lancem marina na Mediteranu, koji ima sjedište u Rijeci. Za ishođenje 
lokacijske dozvole imaju rok od dvije godine. Od odluke Vlade prošlo je šest mjeseci, tako 
da društvo intenzivno radi na realizaciji toga projekta. Poznato je koje su granice obuhvata 
toga projekta i u tom kontekstu na njima je da ishode lokacijsku dozvolu i sve potrebne 
dokumente za izvođenje radova u marini. Prema njihovim tvrdnjama, oni su spremni to 
učiniti i prije roka. U tom kontekstu, misli da je gdin Petrinić imenovan direktorom društva 
ACI Gitone, koji operativno provodi i praktički je koncesionar na tom području. Izrađuje se i 
prometna studija koja će imati širi utjecaj na područje Mjesnog odbora Centar i na tržnicu.  

Tako da će taj impakt, o kojem je gdin Petrinić govorio, ne samo u broju radnih 
mjesta nego i na sam centar grada, biti pozamašan, a utjecat će i na prometnu situaciju i na 
tokove ljudi na tome području. Tvrtka je kupila i određeni dio nekretnina neposredno vezan 
uz područje koncesije, tako da su njihovi planovi nešto širi od samog područja koncesije. 
Rok koji je predviđen i koji je za sada dogovoren za završetak projekta, od strane ACI 
Gitonea, kao investitora, je početak 2025. godine, kada bi prve jahte, megajahte i jedrilice 
trebale biti vezane na pontonima u Porto Barošu, kao najstarijem dijelu riječke luke. 
Naravno, ta koncesija podrazumijeva i širenje te djelatnosti na sadašnji putnički dio luke, 
negdje od Bunkera pa do Terminala gdje je Lučka uprava poduzela neke korake vezane za 
sadašnji prihvat jahti na tom području. Naravno, to je nešto što ih čeka „pro futuro“. 
Pozdravlja tu investiciju jer se radi o ulaganju od 360 milijuna kuna u grad, a plan je da to 
bude najbolja marina na Mediteranu. 
 
15. DANIJELA BRADAMANTE je iznijela kako je Gradonačelnik tijekom svoje kampanje 
najavio pojačana ulaganja u sport i sportsku infrastrukturu te vjeruje da će to uspjeti i 
ostvariti, što će se vidjeti u Prijedlogu proračuna. 

Upitala je što je sa zajedničkim projektom Grada Rijeke i Primorsko-goranske 
županije na Nogometnom igralištu „Robert Komen”, kako napreduje zamjena umjetne trave 
i kada će se to provesti? 
 
Gradonačelnik MARKO FILIPOVIĆ je odgovorio da je potpisano pismo namjere, a nakon 
toga i sporazum sa Županom Primorsko-goranske županije o osiguranju milijun kuna u 
županijskom proračunu za sufinanciranje promjene travnjaka na Igralištu „Robert Komen”. 
Čini mu se da je sporazum potpisan 30. srpnja, ali u natjecateljskoj sezoni nisu mogli 
pristupiti promjeni travnjaka jer bi to remetilo natjecateljsku sezonu. Osim toga, trebalo je 
osigurati i sredstva u proračunu, što se nije moglo učiniti jer će rebalans biti predmet 



 12 

rasprave na jednoj od sljedećih sjednica Gradskog vijeća, pa je u dogovoru sa Županijom 
taj iznos prebačen u 2022. godinu. Prema najavama, pored ovih milijun kuna, osiguran je 
još jedan milijun kuna za  obnovu drugih igrališta na području grada Rijeke. 

U Prijedlogu proračuna, koji će predložiti Gradskom vijeću, nalazit će se i stavka od 
oko dva milijuna gradskih sredstava za obnovu tog igrališta. Nakon raspisivanja javne 
nabave, početkom iduće godine, pristupit će se i realizaciji zamjene trave na Komenovom 
igralištu, čime se nastavljaju investicije u sportsku infrastrukturu na području grada. To je 
trajna obaveza i u ovom mandatu bi sva igrališta trebala doći na red za obnovu, u 
strateškom partnerstvu s Primorsko-goranskom županijom. 
 
16. KRISTIAN ČARAPIĆ je iznio kako su u proteklih nekoliko dana i mjeseci imali prilike, 
na društvenim mrežama i po portalima, vidjeti situacije gdje se divljač sve češće pojavljuje u 
urbaniziranim mjestima, naseljima, pa i u naseljima grada Rijeke. Situacija je nedavno 
eskalirala kada su objavljene snimke kada se kod Tower centra pojavilo desetak divljih 
svinja koje su prešle zebru i pojavile se oko kružnog toka. A drugi dan su se prikazale dosta 
šokantne snimke i video klipovi gdje se vidi kako je te divlje svinje pregazio vlak na 
željezničkoj pruzi iznad Tower centra. Obzirom da je situacija poprilično eskalirala i da se 
očito nešto dogodilo sa kretanjem divljači, da se dešavaju određene promjene u njihovom 
ponašanju, evidentno je da se moraju poduzeti određene mjere.  

Upitao je Gradonačelnika kakav je stav Grada Rijeke po toj problematici i što točno 
jedinica lokalne samouprave može napraviti po tom pitanju?  
 
Gradonačelnik MARKO FILIPOVIĆ je odgovorio kako se vidjelo da su divlje svinje 
uspješno prešle zebru kod Tower centra, ali ne i prugu. Ono što Grad Rijeka i jedinice 
lokalne samouprave i uprave u ovom slučaju mogu poduzeti je da donesu program 
zbrinjavanja divljači na svojem području. Šumarski fakultet u Zagrebu je u finalnom stadiju 
izrade toga dokumenta i kada on bude završen uputit će se Ministarstvu poljoprivrede, s 
kojim će se onda zajednički pokušati iznaći rješenje koje će se odnositi na sve općine i 
gradove u riječkom okruženju koji imaju isti problem. To se odnosi na Kraljevicu, Kostrenu, 
Jelenje i Čavle.  

Podsjetio je da se prema Zakonu o lovu, u naseljenim mjestima, lovcima zabranjuje 
djelovanje 300 metara od zadnje kuće, a u brdsko-planinskom području 200 metara od 
zadnje kuće, pa su lovcima i lovozaštitnicima praktički vezane ruke. Vidjet će se što će 
Šumarski fakultet po tom pitanju i u tom dokumentu predvidjeti. Naravno, tu se ne radi samo 
o metodama izlova i lova, nego i hranilištima i nekim drugim metodama. Grad će u tom 
kontekstu učiniti sve što je u njegovoj nadležnosti i moći da se to spriječi. To vjerojatno neće 
ići brzo, jer je to proces. Komunalni redari i Veterinarska stanica su uklonili dio lešina 
životinja s pruge, a HŽ su također snosile dio troškova uklanjanja, budući se to dogodilo na  
području kojim prometuju vlakovi. 
 
17. TAJANA MASOVČIĆ je iznijela kako se u ovom epidemijskom okruženju vršnjačko 
nasilje intenziviralo i poraslo, kako u razredima. tako i u cyber prostoru. Zanima je da li su 
nastavnici i ravnatelji riječkih osnovnih škola dovoljno educirani za prevenciju takvog 
ponašanja i takvih pojava, kako u razredu, tako i u cyber prostoru te što Grad Rijeka čini da 
bi se takvo nasilno ponašanje preveniralo i suzbilo među mladima i među djecom?  
 
Zamjenica Gradonačelnika SANDRA KRPAN je odgovorila da je nažalost u vrijeme 
pandemije većina djece pohađala online nastavu te se nada da se to više neće ponoviti. 
Tako je nasilje pronašlo svoj put i putem socijalnih mreža i raznih drugih kanala. 
Kontinuirano razvijanje internetskih alata i digitalizacija donosi dobre, ali i loše stvari. o 
kojima je govorila kolegica Masovčić. 

Grad Rijeka je poznat po svom programu građanskog odgoja i obrazovanja i upravo 
se kroz taj program obrađuju određene nastavne jedinice, koje govore o problemu nasilja, 
znači „Biti nasilnik nije cool”, „Važno je slušati i poštivati druge”, „Društvene mreže i 
cyberbullying” i niz drugih povezanih tema. Potrebno je naglasiti da Odjel gradske uprave 
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za zdravstvo i socijalnu skrb financira niz programa koji se bave tom tematikom 
međuvršnjačkog nasilja. Jedan od tih programa je i Trening životnih vještina koji je u 
riječkim školama izuzetno popularan među učenicima zato što razvija vještine 
samoregulacije, komunikacijske i socijalne vještine te vještine odupiranja. Taj program 
provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo, a u gradskom proračunu osigurava se oko sto 
tisuća kuna za njegovu provedbu. Drugi program koji je istaknula je CAP program kojeg 
provodi Udruga roditelja „Korak po korak”, a radi se o prevenciji nasilja, osobito seksualnog 
nasilja, nad djecom u Hrvatskoj, kojeg također financira Grad. Pored toga, Grad sufinancira 
i programe za srednjoškolce koji se provode u Medicinskoj školi, Prvoj riječkoj gimnaziji, 
Ekonomskoj školi Mije Mirkovića, Andrije Mohorovičića, Građevinsko tehničkoj školi, 
Graditeljskoj školi za industriju i obrt, Trgovačko tekstilnoj školi, Srednjoj školi za elektroniku 
i računalstvo, Školi za primijenjenu umjetnost i u Prometnoj školi. To je preventivni program 
3PO koji je izuzetno zanimljiv, zato što ga provode educirani članovi Društva za kibernetiku 
psihoterapije, koji su po struci psiholozi, liječnici i socijalni radnici i oni se prvenstveno, u 
ovom slučaju kod naših srednjoškolaca, bave prevencijom ovisnosti.  Cilj tog programa je 
prevencija rizičnih ponašanja kod srednjoškolaca. Apelira da se o nasilju mora govoriti, jer 
su škole mjesto nulte tolerancije na nasilje i djeca u školi moraju imati osobu od povjerenja i 
osjećati se sigurno. Kada se nasilje dogodi u školi, bilo da se radi o cyberbullyingu ili o 
fizičkom zlostavljanju, to treba prijaviti i o tome se mora u školama razgovarati.  

Apelirala je na roditelje da kontroliraju što djeca rade na društvenim mrežama, što 
ne znači zabranu Facebook-a ili neke druge mobilne aplikacije, ali roditelji moraju preuzeti 
odgovornost, jer dobar dio nasilja putem društvenih mreža dešava se upravo za vrijeme 
slobodnog vremena učenika i tu mora biti čvrsta suradnja između roditelja i škole. Naravno 
da škole u svojim kurikulima imaju cijeli niz aktivnosti koje provode i na vijećima roditelja se 
roditelji educiraju o ovom problemu. 
 
18. IVANA PRICA je iznijela da je menstrualno siromaštvo svakodnevnica današnjih 
Hrvatica. Neke žene u Saboru izjavile su da ne treba manji porez na uloške, jer će se onda 
tražiti uloške od lavande. Međutim, Udruga „PaRiter” napravila je istraživanje koje je 
pokazalo da 4% žena koristi čarape ili toaletni papir umjesto uložaka, 9% žena nema 
novaca za higijenske potrepštine, a 35 % žena mora štedjeti na higijenskim ulošcima. 
Primjera radi, navela je da se  higijenski ulošci oporezuju sa 25%, a kino ulaznice sa 5%.  

Grad Rijeka je doskočio tom problemu pa će u osnovne škole uvesti podjelu 
besplatnih higijenskih uložaka te je zamolila zamjenicu gradonačelnika Sandru Krpan da 
kaže nešto više o toj inicijativi i kada će se ona početi provoditi? 
 
Zamjenica Gradonačelnika SANDRA KRPAN je odgovorila da je to tema koja je jučer 
nakon press-konferencije izazvala veliki interes javnosti. Neki od naslova kažu: Rijeka opet 
ispred ostatka zemlje, Vlada rekla „ne”, Rijeka rekla „da”; Velika stvar: riječke osnovne škole 
uvode higijenske uloške za svoje djevojčice. Naglasila je kako menstrualno siromaštvo 
postoji u Republici Hrvatskoj. Iznijela je kako je ona osobno bila dosta šokirana kada je 
pročitala izvješće Udruge „PaRiter”, pa joj je doista drago da su se unutar njihovog tima, 
Gradonačelnik, zamjenik Gradonačelnika i ona, dogovorili da se u Proračunu za 2022. 
godinu osigura 200.000 kn za nabavu besplatnih higijenskih uložaka koji će biti dostupni 
djevojčicama. Grad je osnivač 25 osnovnih škola, ali pozivaju i druge jedinice lokalne 
samouprave i osnivače srednjih škola da se uključe u ovu akciju, koja je jako važna. Apelira 
da se PDV za higijenske uloške smanji sa 25% na 5%. 
 Nadalje je iznijela kako se, zahvaljujući inicijativi zamjenika Palčevskog, razmišlja o 
uvođenju projekta zdravstvenog odgoja u riječke osnovne škole, na tragu uspješnog 
građanskog odgoja i obrazovanja, jer se želi da mladi ljudi imaju moderno obrazovanje i 
zdrav odnos prema svom tijelu i mentalnom zdravlju, što je u ovim vremenima izuzetno 
važno.  

S podjelom higijenskih uložaka kreće se u drugom polugodištu, a bit će omogućeno 
djevojčicama u toaletima. Nada se da će taj projekt biti vrlo uspješan i da će svi prisutni 
podržati ovu akciju usvajanjem proračuna za iduću godinu. 
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19. JOSIP OSTROGOVIĆ je iznio da Most hrvatskih branitelja završava na parkiralištu 
Delta, gdje se nalazi i spomenik hrvatskim braniteljima s imenima poginulih sugrađana iz 
ovoga kraja te klupice za sjedenje za one koji žele doći kraj tog spomenika.  

Na podu tog spomenika drugačiji je asfalt od onog na ostalom dijelu parkirališta 
Delta, međutim, to ne sprečava vozače da svoje automobile parkiraju upravo na tom dijelu, 
te da praktički s autima dođu do samog spomenika, o čemu posjeduje i fotografije.   

Na tom se spomeniku i sjedi, na njega dolaze i psi, na njemu se ostavljaju naslonjeni 
i romobili, pa ga zanima da li je Gradonačelnik upoznat s navedenim? 

Zanima ga da li su komunalni i prometni redari izdali koju kaznu, s obzirom da su ti 
automobili nepropisno parkirani i da li je moguće postaviti stupiće koji bi odvojili taj dio 
spomenika hrvatskim braniteljima od ostatka parkirališta Delta? Zatražio je pisani odgovor 
na pitanje. 
 
Gradonačelnik MARKO FILIPOVIĆ je odgovorio da Most hrvatskih branitelja nije na tom 
mjestu slučajno, već je napravljen tamo upravo da spoji na simbolički način, 
premoštavanjem Mrtvog kanala, Deltu sa gradom a predstavlja i mjesto s kojeg su branitelji 
odlazili na brojna bojišta tijekom Domovinskog rata. Spomenik je u prvotnoj varijanti bio bez 
toga dijela gdje se sada nalaze imena poginulih branitelja sa područja tadašnje Općine 
Rijeka. Taj popis je uspostavljen u suradnji sa udrugama branitelja, a na građanima je da 
čuvaju pijetet prema žrtvama odnosno braniteljima. Odmah pored Mosta, sa strane Delte, 
postavljen je i spomenik himni, koji je dar Krapinsko-zagorske županije. Taj dio je ograđen 
stupićima, a moguće da je jedan dio stupića pomaknut pa vozači neodgovorno koriste 
priliku da parkiraju svoja vozila i ostavljaju romobile do samog spomenika, što svakako nije 
primjereno. Isto tako, uvijek će biti neodgovornih sugrađana koji sa kućnim ljubimcima tuda 
šetaju.  

Kako bi se to spriječilo Grad će pozvati tvrtku koja na tom području ima koncesiju da 
se učini sve kako se to više ne bi moglo činiti. Obećao je dostaviti i pisani odgovor. 
 
JOSIP OSTROGOVIĆ je dodao kako misli da Gradonačelnik dugo nije bio na tom području 
jer tamo više nema stupića, pa se vozila mogu parkirati. Što se tiče kućnih ljubimaca, on 
nema ništa protiv da prolaze po tom području, ali nije primjereno da na spomeniku sa psima 
sjede. Zanima ga da li je za vozila koja su tamo parkirana izdana koja kazna prometnog ili 
komunalnog redara? 
 
20. ALEKSANDAR-SAŠA MILAKOVIĆ je iznio kako „selo gori, a baba se češlja“, što mu 
jedino pada na pamet gledajući Gradonačelnika Filipovića i njegovu administraciju i ono što 
su napravili u prvih šest mjeseci svoga vladanja, uključujući i današnju sjednicu Vijeća. Na 
Gradskom vijeću, uključujući i ovu sjednicu, raspravljalo se o ukupno 44 točke dnevnog 
reda, od kojih su apsolutno sve bile ili izvješća o radu poduzeća i ustanova Grada ili 
raznorazna administrativna usklađivanja. Niti jedna jedina točka dnevnog reda do sada nije 
bila niti razvojna niti reformska. Podsjetio je Gradonačelnika kako ga je na drugoj sjednici 
pitao što je s novim obećanim ritmom grada, na što mu je Gradonačelnik u  „posprdnom 
tonu“ rekao kako je oporba kriva jer je odbila naknadno uvrštavanje u dnevni red jedine 
razvojne točke odnosno Odluke o promjeni DPU-a poduzetničke zone Škurinje, kako bi 
tvrtka Kalem mogla tamo graditi benzinsku stanicu. 

Nije siguran da li je tužnije što je Gradonačelniku u šest mjeseci vladanja ovo bila 
jedina razvojna točka koju je uspio osmisliti ili što ni tri mjeseca nakon što je tu točku 
pokušao progurati na dnevni red i dalje nije uspio dovesti je na nivo da bi se o njoj moglo 
valjano raspravljati. 

Iznio je da je prema zadnjem popisu stanovništva, Rijeka najgori grad u Hrvatskoj po 
iseljavanju, što je zastrašujuće jer zahtijeva hrabre, snažne i trenutne poteze. Podsjetio je 
Gradonačelnika da ima moralnu odgovornost prema građanima koji su mu dali glas na ovim 
izborima i kojima je obećao novi ritam grada, a u gotovo šest mjeseci u Gradskom vijeću 
nije uspio uputiti na raspravu niti jednu točku koja bi bila razvojna ili reformska te ga je 
upitao da li zbog toga misli dati ostavku?  
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MARKO FILIPOVIĆ je odgovorio da ne namjerava dati ostavku. 
 
ALEKSANDAR-SAŠA MILAKOVIĆ je zatražio i pisani odgovor na ovo pitanje. 
 
21. PETRA MANDIĆ je upitala hoće li se ukinuti suradnja sa Ri stanom, koja je samo ove 
godine koštala građane grada Rijeke šest milijuna kuna, a to može obavljati i neka od 
gradskih tvrtki ili gradska uprava. Ujedno je interesira da li će ta sredstva, ako se ukine 
suradnja, biti usmjerena na demografske politike, jer Rijeka jednostavno odumire, da li će 
svako dijete dobiti tisuću eura i hoće li SDP napokon ostvariti obećanje koje je davno dao 
Karamarkov HDZ? 
 
Gradonačelnik MARKO FILIPOVIĆ je najavio duplo povećanje naknada za novorođeno 
dijete u projekciji proračuna za iduću godinu, na kojem se vrlo intenzivno radi. Svjestan je 
demografskih problema s kojima se suočava ne samo Rijeka, nego i cijela Hrvatska i nije 
točan podatak da je Rijeka najgori grad u Hrvatskoj u tom smislu, jer ima puno gorih 
gradova. To nije nešto čime se može pohvaliti niti to smanjuje bilo čiju odgovornost, 
prvenstveno Gradonačelnika pa i Gradskog vijeća. S tim problemom suočava se cijela 
Europa. Ono što se može napraviti na lokalnoj razini to se i čini, a da li je to dovoljno vidjet 
će se. Jedan veliki dio sugrađana napustio je grad Rijeku, ali je otišao u općine i gradove u 
riječkom prigradu. Broj zaposlenih osoba na području grada Rijeke unatoč pandemiji nije 
padao i kreće se oko 60 tisuća ljudi, što je dokaz da se gospodarstvo i radna mjesta žilavo 
suprotstavljaju svemu onome što se pred njih podstavlja. 
 
PETRA MANDIĆ je dodala da nije dobila odgovor pa je zatražila pisani odgovor na pitanje 
što će biti u konačnici sa Ri stanom i sa naknadama za novorođenčad? 
 

• DNEVNI RED  
 
Predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj je izvijestila Vijeće da je prijedlog 

dnevnog reda dostavljen članovima Vijeća uz poziv za sjednicu Vijeća te da su za točku 1. 
predloženog dnevnog reda Izbori i imenovanja dostavljena dva materijala: 1. Prijedlog 
odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za nacionalne manjine 
Gradskog vijeća Grada Rijeke i 2. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za 
kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke. Na prijedlog dnevnog reda nije podnesen prigovor 
tako da je dnevni red usvojen kako je predloženo. 

 
Gradsko vijeće je usvojilo sljedeći 
 

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

1.1. Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za 
nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke 
1.2. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za kulturu Gradskog 
vijeća Grada Rijeke  

2. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Sušak-
nova 

3. Izvješće o poslovanju KD Autotrolej d.o.o. za 2020. godinu 
4. Izvješće o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za 2020. godinu 
5. Izvješće o poslovanju KD Kozala d.o.o. za 2020. godinu 
6. Izvješće o poslovanju KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2020. godinu 
7. Izvješće o poslovanju TD Energo d.o.o. za 2020. godinu 
8. Izvješće o poslovanju TD Poslovni sustavi d.o.o. za 2020. godinu 
9. Izvješće o poslovanju TD Rijeka plus d.o.o. za 2020. godinu 
10. Izvješće o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2020. godinu 
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11. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda 
Grada Rijeke i Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Službeničkog 
suda Grada Rijeke 

 
Predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj je izvijestila da su zaključci svih odbora 

koji su razmatrali materijale za ovu sjednicu dostupni članovima Gradskog vijeća u 
aplikaciji e-sjednice, o čemu su članovi Vijeća dobili obavijest mailom. 

 
TOČKA 1. 

Izbori i imenovanja 
1.1. Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora 
za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke 
1.2. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za kulturu Gradskog 
vijeća Grada Rijeke  
 
Predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj je izvijestila da je pod ovom točkom 

dnevnog reda Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja utvrdio i dostavio Gradskom vijeću 
dva prijedloga. 
 

Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je predsjednik Odbora za izbor, 
imenovanja i razrješenja Željko Jovanović. 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
Rezultati glasovanja:  

 
I. Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (30 glasova za) donijelo sljedeću 

 
O  D  L  U  K  U  

o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za nacionalne manjine 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 
I. 

 U Odbor za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se: 
za predsjednicu 
Nadja Poropat 

 za potpredsjednika 
dr.sc. Mensur Ferhatović 

 za članove 
 Luka Bešlić 
 Sanda Trenevska-Hreljac 
 Iva Rinčić 
 Mile Opačić 

Marijan Mihajić. 
 

II. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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II. Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (30 glasova za) donijelo sljedeću  
 

O  D  L  U  K  U  
o razrješenju i izboru člana Odbora za kulturu  

Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 
I. 

 Razrješuje se Bernard Koludrović dužnosti člana Odbora za kulturu Gradskog 
vijeća Grada Rijeke. 

II. 
 Za člana Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Renato 
Stanković.  

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
TOČKA 2. 

Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  
u k.o. Sušak-nova 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je pročelnik Odjela gradske uprave za 

razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca. 
 
 Predsjednik Odbora za zdravstvo Davor Štimac dodatno je izvijestio Gradsko vijeće 
o stajalištima koje je taj Odbor zauzeo razmatrajući ovaj Prijedlog. 
 

U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Robert Salečić ispred Kluba 
vijećnika Možemo!, Akcija mladih i Unija Kvarnera, Josip Ostrogović ispred Kluba vijećnika 
HDZ-a, Davor Štimac, Marin Račić, Željko Jovanović, Aleksandar-Saša Milaković i Josip 
Ostrogović, zamjenik Gradonačelnika Goran Palčevski te Gradonačelnik Marko Filipović. 
 

Rezultat glasovanja:  
Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (29 glasova za) donijelo Odluku o ukidanju 

statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Sušak-nova. 
 

TOČKA 3. 
Izvješće o poslovanju KD Autotrolej d.o.o. za 2020. godinu 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je direktor KD Autotrolej d.o.o. Alberto 

Kontuš. 
 
 Predsjednik Odbora za komunalno gospodarstvo Vedran Vivoda dodatno je izvijestio 
Gradsko vijeće o stajalištima koje je taj Odbor zauzeo razmatrajući ovo Izvješće. 
 

U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Josip Ostrogović ispred Kluba 
vijećnika HDZ-a, Davor Štimac ispred Kluba NL Davora Štimca, Kristian Čarapić ispred 
Kluba SDP, Josip Ostrogović, Maša Magzan, Vedran Vivoda, Aleksandar-Saša Milaković, 
Petra Mandić, Željko Jovanović, Marin Račić, Štefica Jagić Rađa i Iva Rinčić, direktor KD 
Autotrolej d.o.o. Alberto Kontuš, Gradonačelnik Marko Filipović te završno Davor Štimac 
ispred Kluba NL Davora Štimca. 

 
Rezultat glasovanja:  

 Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (16 za, 6 protiv, 7 suzdržanih) donijelo 
zaključak kojim je prihvaćeno Izvješće o poslovanju KD Autotrolej d.o.o. za 2020. 
godinu. 
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TOČKA 4. 
Izvješće o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za 2020. godinu 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je direktorica Komunalnog društva 

Čistoća d.o.o. Jasna Kukuljan.  
 
 Predsjednik Odbora za komunalno gospodarstvo Vedran Vivoda dodatno je izvijestio 
Gradsko vijeće o stajalištima koje je taj Odbor zauzeo razmatrajući ovo Izvješće. 
 

U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Danijel Imgrund ispred Kluba 
vijećnika HDZ-a, Iva Rinčić ispred Kluba NL Davora Štimca, Petra Karanikić ispred Kluba 
SDP, Aleksandar-Saša Milaković ispred Kluba MOSTA, Vedran Vivoda, Davor Štimac, Tea 
Mičić Badurina i Iva Rinčić, direktorica Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Jasna Kukuljan, 
Gradonačelnik Marko Filipović te završno Davor Štimac ispred Kluba NL Davora Štimca, 
Adrijano Rogić ispred Kluba vijećnika HDZ-a i Tea Mičić Badurina ispred Kluba PGS-
LABURISTI. 

 
Rezultat glasovanja:  
Gradsko vijeće nije prihvatilo Izvješće o poslovanju Komunalnog društva 

Čistoća d.o.o. za 2020. godinu (12 glasova za, 14 glasova protiv, 4 glasa suzdržana). 
 

TOČKA 5. 
Izvješće o poslovanju KD Kozala d.o.o. za 2020. godinu 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je direktorica KD Kozala d.o.o. Nives 

Torbarina. 
 

 Predsjednik Odbora za zdravstvo Davor Štimac dodatno je izvijestio Gradsko vijeće 
o stajalištima koje je taj Odbor zauzeo razmatrajući ovo Izvješće. 

 
U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Aleksandar-Saša Milaković ispred 

Kluba MOSTA, Maša Magzan ispred Kluba NL Davora Štimca, Štefica Jagić Rađa ispred 
Kluba vijećnika HDZ-a, Kristian Čarapić ispred Kluba SDP, Davor Štimac, Kristian Čarapić, 
Željko Jovanović, Iva Rinčić i Petra Karanikić, direktorica KD Kozala d.o.o. Nives Torbarina 
te završno Aleksandar-Saša Milaković ispred Kluba MOSTA i Davor Štimac ispred Kluba 
NL Davora Štimca. 

 
Rezultat glasovanja:  

 Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (29 glasova za) donijelo zaključak kojim je 
prihvaćeno Izvješće o poslovanju KD Kozala d.o.o. za 2020. godinu. 

 
TOČKA 6. 

Izvješće o poslovanju KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2020. godinu 
 

Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je direktor KD Vodovod i kanalizacija 
d.o.o. Andrej Marochini. 

 
 Predsjednik Odbora za komunalno gospodarstvo Vedran Vivoda dodatno je izvijestio 
Gradsko vijeće o stajalištima koje je taj Odbor zauzeo razmatrajući ovo Izvješće. 

 
U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Danijel Imgrund ispred Kluba 

vijećnika HDZ-a, Davor Štimac ispred Kluba NL Davora Štimca, Vedran Vivoda, Adrijano 
Rogić, Štefica Jagić Rađa, Iva Rinčić, Davor Štimac i Marin Račić, direktor KD Vodovod i 
kanalizacija d.o.o. Andrej Marochini te završno Vedran Vivoda ispred Kluba vijećnika 
Možemo!, Akcija mladih i Unija Kvarnera. 
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Rezultat glasovanja:  
Gradsko vijeće nije prihvatilo Izvješće o poslovanju Komunalnog društva 

Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2020. godinu (14 glasova za, 12 glasova protiv, 4 
glasa suzdržana). 

TOČKA 7. 
Izvješće o poslovanju TD Energo d.o.o. za 2020. godinu 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je direktor TD Energo d.o.o. Sanjin 

Kirigin. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Aleksandar-Saša Milaković ispred 

Kluba MOSTA, Josip Ostrogović ispred Kluba vijećnika HDZ-a, Iva Rinčić ispred Kluba NL 
Davora Štimca i Nebojša Zelič, direktor TD Energo d.o.o. Sanjin Kirigin te završno Adrijano 
Rogić ispred Kluba vijećnika HDZ-a i Iva Rinčić ispred Kluba NL Davora Štimca. 
 

Rezultat glasovanja:  
Gradsko vijeće nije prihvatilo Izvješće o poslovanju TD Energo d.o.o. za 2020. 

godinu (14 glasova za, 11 glasova protiv, 4 glasa suzdržana). 
 

TOČKA 8. 
Izvješće o poslovanju TD Poslovni sustavi d.o.o. za 2020. godinu 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je direktorica TD Poslovni sustavi d.o.o. 

Silvija Lučić. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Aleksandar-Saša Milaković ispred 

Kluba MOSTA, Marin Račić ispred Kluba NL Davora Štimca, Petar Petrinić ispred Kluba 
SDP i Vedran Vivoda, direktorica TD Poslovni sustavi d.o.o. Silvija Lučić te završno 
Aleksandar-Saša Milaković ispred Kluba MOSTA. 

Rezultat glasovanja:  
Gradsko vijeće nije prihvatilo Izvješće o poslovanju TD Poslovni sustavi d.o.o. 

za 2020. godinu (14 glasova za, 1 glas protiv, 14 glasova suzdržanih). 
 

TOČKA 9. 
Izvješće o poslovanju TD Rijeka plus d.o.o. za 2020. godinu 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je direktor TD Rijeka plus d.o.o. Željko 

Smojver. 
 

 Predsjednik Odbora za komunalno gospodarstvo Vedran Vivoda i predsjednica 
Odbora za promet Sabina Marov dodatno su izvijestili Gradsko vijeće o stajalištima koja su 
ti odbori zauzeli razmatrajući ovo Izvješće. 

 
U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Davor Štimac ispred Kluba NL 

Davora Štimca, Sabina Marov ispred Kluba MOSTA, Maša Magzan, Vedran Vivoda, Davor 
Štimac, Marin Račić, Robert Salečić, Sabina Marov i Nikola Ivaniš, direktor TD Rijeka plus 
d.o.o. dr.sc. Željko Smojver te završno Sabina Marov ispred Kluba MOSTA. 

 
Rezultat glasovanja:  
Gradsko vijeće nije prihvatilo Izvješće o poslovanju TD Rijeka plus d.o.o. za 

2020. godinu (13 glasova za, 8 glasova protiv, 6 glasova suzdržanih). 
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TOČKA 10. 
Izvješće o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2020. godinu 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je direktorica TD Rijeka promet d.d. 

Spomenka Mičetić. 
 

 Predsjednik Odbora za komunalno gospodarstvo Vedran Vivoda dodatno je izvijestio 
Gradsko vijeće o stajalištima koje je taj Odbor zauzeo razmatrajući ovo Izvješće. 

 
U raspravi su sudjelovali član Gradskog vijeća Marin Račić ispred Kluba NL Davora 

Štimca i direktorica TD Rijeka promet d.d. Spomenka Mičetić. 
 
Rezultat glasovanja:  

 Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (14 za, 1 protiv, 11 suzdržanih) donijelo 
zaključak kojim je prihvaćeno Izvješće o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2020. 
godinu. 
 

TOČKA 11. 
Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda 

Grada Rijeke i Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova  
Službeničkog suda Grada Rijeke 

 
U raspravi je sudjelovao član Gradskog vijeća Aleksandar-Saša Milaković ispred 

Kluba MOSTA. 
 
Rezultati glasovanja:  
 
I. Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (26 glasova za) donijelo Odluku o 

stavljanju van snage Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda Grada Rijeke. 
 
II. Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (26 glasova za) donijelo Odluku o 

razrješenju predsjednika i članova Službeničkog suda Grada Rijeke. 
 
 
 Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Petra Mandić, 
Željka Matković, Marijan Mihajić, Josip Ostrogović i Robert Salečić. 
 

 
 
Sjednica je zaključena u 20,00 sati.  

 
 
 
 

   Tajnica               Predsjednica 
Gradskog vijeća             Gradskog vijeća 

     Mirna Pavlović – Vodinelić          Ana Trošelj 
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