
ZAPISNIK 
6. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke  

održane 19. prosinca 2013. godine 
 
 Sjednicu je u 9,35 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac. 
 
 Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da su sjednici nazočna 32 člana Gradskog 
vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. 

 
 Sjednici su bili nazočni članovi Gradskog vijeća: Ivan Bogdanić, Teo Božanić, 
dr.sc. Aleksandar Bulog, mr.sc. Vesna Buterin, mr.sc. Ernest Cukrov, Ljiljana Cvjetović, 
dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance, Snježana Čop, Livio Defranza, Ljubica Dujmović-Kosovac, Ivan 
Ivaniš, dr.sc. Nikola Ivaniš, Sanjin Kajba, dr.sc. Petra Karanikić, Ana Komparić Devčić, 
Milena Kraljević, Sandra Krpan, Sanjin Kuljanić, Bojan Kurelić, Ida Mahmutefendić, Ljiljana 
Mihić, Nikolina Milčić, Duško Milovanović, Dorotea Pešić-Bukovac, Gordana Petrović, Vuk 
Prica, Vedran Sabljak, Čedomir Salević, Danko Švorinić, Ana Trošelj, Walter Volk i Davor 
Zubović. 
 
 Izostanak su opravdali članovi Gradskog vijeća: Hrvoje Burić, Ivan Kirin i Danijel 
Paliska. 
 
 Na zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća održane 7. studenoga 2013. godine nije 

bilo primjedbi. 
 

 UVODNE OBAVIJESTI: 
 
Sukladno odredbi članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća predsjednica Gradskog 

vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila Vijeće o prestanku mandata člana Gradskog 
vijeća i početku mandata zamjenice člana Gradskog vijeća te navela da je član Gradskog 
vijeća Predrag Šustar podnio ostavku na dužnost člana Gradskog vijeća, koja je dostavljena 
sukladno Zakonu dana 6. prosinca 2013. godine, s kojim danom je članu Vijeća Predragu 
Šustaru prestao mandat u Gradskom vijeću Grada Rijeke. Predrag Šustar je izabran za 
člana Gradskog vijeća s kandidacijske liste političke stranke HRVATSKI LABURISTI – 
STRANKA RADA. Politička stranka HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA odredila je 
Ljubicu Dujmović-Kosovac za zamjenicu člana Gradskog vijeća kojem je prestao mandat. 
Ljubica Dujmović-Kosovac je neizabrana kandidatkinja pod rednim brojem 6. kandidacijske 
liste političke stranke HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA. S obzirom na navedeno, 
predsjednica Vijeća izvijestila je Vijeće da su ispunjeni uvjeti za početak mandata članice 
Gradskog vijeća Ljubice Dujmović-Kosovac. 

Nakon što je Gradsko vijeće primilo na znanje obavijest, predsjednica Gradskog 
vijeća je pročitala tekst svečane prisege, a članica Gradskog vijeća Ljubica Dujmović-
Kosovac dala je pred Vijećem prisegu i tekst svečane prisege potpisala. 

 
Predsjednica Vijeća nadalje je obavijestila da je članovima Vijeća, sukladno članku 

73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljen pisani odgovor na pitanje članice Vijeća Nikoline 
Milčić, odluke Gradonačelnika o imenovanju članova upravnih vijeća: Dječjeg vrtića "Rijeka", 
Agencije za društveno poticanu stanogradnju, Gradske knjižnice Rijeka i Muzeja moderne i 
suvremene umjetnosti te Odluka Gradonačelnika o izmjeni Odluke o imenovanju članova 
Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka. 

 
 
 
 
 
 



 UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 
  
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila da na prijedlog 
dnevnog reda koji je dostavljen uz poziv za sjednicu nije podnesen prigovor.  
 Predsjednica Vijeća zatim je izvijestila da su naknadno, sukladno odredbi članka 125. 
stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni prijedlozi za dopunu dnevnog reda 
sjednice točkama:  
 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke 

za 2013. godinu,   
 a) Informacija o prijedlogu za izgradnju kogeneracijske energane na području Sveučilišnog 

kampusa na Trsatu - Projekt izgradnje suvremene visokoučinkovite kogeneracijske toplane 
za napajanje toplinskom energijom postojećih klijenata toplane Vojak, Sveučilišnog 
kampusa i KBC Sušak  
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. za 
zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske 
energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju jamstva za ispunjenje 
preuzetih obveza, i 

 Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Srdoči. 
 Uz prijedloge za dopunu dnevnog reda članovima Vijeća dostavljeni su i materijali po 
predloženim dopunama dnevnog reda. 

 
 Predsjednica Vijeća stavila je na glasovanje prijedloge za dopunu dnevnog reda 
sjednice kako slijedi: 
 
1. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: "Prijedlog odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu" koju bi 
Gradsko vijeće razmatralo kao točku 16. predloženog dnevnog reda. 
Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO. 
 
2. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom:  
"a) Informacija o prijedlogu za izgradnju kogeneracijske energane na području 
Sveučilišnog kampusa na Trsatu - Projekt izgradnje suvremene visokoučinkovite 
kogeneracijske toplane za napajanje toplinskom energijom postojećih klijenata toplane 
Vojak, Sveučilišnog kampusa i KBC Sušak i 
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. za 
zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske 
energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju jamstva za 
ispunjenje preuzetih obveza" koju bi Gradsko vijeće razmatralo kao točku 17. 
predloženog dnevnog reda. 
Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO. 
 
3. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: "Prijedlog rješenja o promjeni 
namjene javnog dobra u k.o. Srdoči" koju bi Gradsko vijeće razmatralo kao točku 23. 
predloženog dnevnog reda. 
Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO. 
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Zatim je predsjednica Gradskog vijeća objavila da je Gradsko vijeće usvojilo 
sljedeći  

D N E V N I  R E D 
 

1. Izbori i imenovanja  
Izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke 

2. a) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. 
godinu 
b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu 

3. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu 
4. a) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2014. godinu 

b) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2014. 
godinu 

5. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2014. godinu 

6. Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 
mjesnih odbora u 2014. godini 

7. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 
8. Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu 
9. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2014. godinu 
10. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu 

Rijeci u 2014. godini 
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi 
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente 
13. Prijedlog plana davanja koncesija na području grada Rijeke za 2014. godinu 
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2013. godini 
15. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2012. godinu 
16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Rijeke za 2013. godinu 
17. a) Informacija o prijedlogu za izgradnju kogeneracijske energane na području 

Sveučilišnog kampusa na Trsatu - Projekt izgradnje suvremene visokoučinkovite 
kogeneracijske toplane za napajanje toplinskom energijom postojećih klijenata 
toplane Vojak, Sveučilišnog kampusa i KBC Sušak  
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. 
za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje 
kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o 
davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza 

18. Prijedlog odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u 
vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i 
oglasnih predmeta 

19. Prijedlog odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području 
grada Rijeke 

20. Prijedlog općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu 
21. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac 
22. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 

grada Rijeke  
23. Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Srdoči 
24. Prijedlog odluke o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke 
25. Prijedlog odluke o izdavanju službenog glasila Grada Rijeke 
26. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni 

djelatnosti Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 
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b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatskog 
narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 

27. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog kazališta 
lutaka Rijeka 

28. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut ustanove Art kino  
29. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića 

Rijeka 
30. a) Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih 

poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada 
Rijeke 
b) Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih 
poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada 
Rijeke 

31. Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2013. 
godinu za mjesec studeni 2013. godine. 

 
TOČKA 1. 

Izbori i imenovanja 
Izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je podsjetila da je pod 
ovom točkom dnevnog reda Gradskom vijeću upućena na razmatranje Informacija o 
provedenom javnom pozivu za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada 
Rijeke, koju je dostavio Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja. Nadalje je izvijestila da je 
pod tom točkom dnevnog reda potrebno provesti tajno glasovanje o izboru članova Savjeta 
mladih Grada Rijeke. Predložila je da Gradsko vijeće raspravu pod ovom točkom dnevnog 
reda provede odmah, a da se tajno glasovanje provede naknadno, za vrijeme stanke koja će 
biti određena kasnije tijekom sjednice. 
 
 Nakon što je utvrdila da je Gradsko vijeće suglasno s tim prijedlogom, predsjednica 
Vijeća je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali Livio Defranza, Bojan Kurelić, Duško 
Milovanović, Teo Božanić i Danko Švorinić te Ivan Ivaniš ispred Odbora za izbor, imenovanja 
i razrješenja. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeći 

 
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Informacija o provedenom javnom pozivu za predlaganje kandidata 

za članove Savjeta mladih Grada Rijeke. 
 

TOČKA 2. 
a) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. 
godinu 
b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe te da je član Gradskog vijeća Livio Defranza podnio amandman na Prijedlog proračuna 
Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu. 
 

Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel, 
koji je izvijestio Vijeće da djelomično prihvaća amandman člana Vijeća Livia Defranze te da 
slijedom navedenog podnosi vlastiti amandman na Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 
2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu kako slijedi: 
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1. Na članak 3.  
Na Posebni dio Prijedloga proračuna Grada Rijeke: 
1.1. U razdjelu 001 Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i i gospodarenje 
zemljištem, u Glavi 00101: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju, Program: PRIPREMA I 
VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE, Kapitalni projekt: USPINJAČA, 
planirana sredstva za 2014. godinu smanjuju se za 50.000 kuna tako da se broj: "300.000" 
zamjenjuje brojem: "250.000",  
i s tim u vezi  
1.2. U razdjelu 006 Odjel gradske uprave za kulturu u Glavi 00601: Odjel gradske uprave za 
kulturu, Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE, Kapitalni projekt: 
GRADSKI TORANJ-SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA, planirana sredstva za 
2014. godinu povećavaju se za 50.000 kuna tako da se broj: "0" zamjenjuje brojem: "50.000". 
2. Na članak 4.  
U Planu razvojnih programa za razdoblje 2014.-2016. godine, Cilj 1. Globalno pozicionirati 
Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca, Prioritet 1.3. Grad Rijeka-integracijska funkcija 
prometnih sustava, Mjera 1.3.2. Održivost sustava javnog gradskog prijevoza, Program: 
Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke, Projekt: USPINJAČA, planirana 
sredstva u Proračunu Grada Rijeke za 2014. godinu smanjuju se za 50.000 kuna tako da se 
broj: "300.000" zamjenjuje brojem: "250.000". 
 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća  Ljiljana Mihić ispred Kluba SDP i ARS, mr.sc. 
Vesna Buterin ispred Kluba HDZ-HSP AS, Milena Kraljević ispred Kluba Hrvatskih laburista -
Stranke rada, Ana Trošelj ispred Kluba PGS-AM, Sanjin Kuljanić ispred Kluba HNS - IDS, 
Danko Švorinić, Livio Defranza, Bojan Kurelić, Teo Božanić i Milena Kraljević, Gradonačelnik 
mr.sc. Vojko Obersnel te završno Ernest Cukrov ispred Kluba SDP i ARS. 

 
Nakon rasprave, prije prelaska na glasovanje, predsjednica Gradskog vijeća Dorotea 

Pešić-Bukovac je utvrdila da je amandman Gradonačelnika postao sastavni dio Prijedloga 
proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu.  

 
Nakon iznesenog od strane predsjednice Gradskog vijeća, član Gradskog vijeća Livio 

Defranza nije ustrajao na prihvaćanju njegovog amandmana podnesenog na Prijedlog 
proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu.  

 
 Zatim je Gradsko vijeće VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA GRADSKOG 
VIJEĆA donijelo:  

a) 
 

Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu  
(sa 18 glasova za i 12 glasova protiv), 
 

b) 
 

Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu 
(sa 18 glasova za, 9 glasova protiv i 3 suzdržana glasa). 
 

TOČKA 3. 
Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
 
 U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Bojan Kurelić ispred Kluba PGS - 
AM, Ljubica Dujmović-Kosovac ispred Kluba Hrvatskih laburista - Stranke rada, Čedomir 
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Salević ispred Kluba SDP i ARS, Teo Božanić i Ljubica Dujmović-Kosovac te pročelnik Odjela 
gradske uprave za kulturu Ivan Šarar. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 10 protiv, 2 
suzdržana) donijelo Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu. 

 
TOČKA 4. 

a) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2014. godinu 
b) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2014. 
godinu 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
 
 U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Vedran Sabljak ispred Kluba 
Hrvatskih laburista - Stranke rada i Ana Komparić - Devčić ispred Kluba SDP i ARS te 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (20 za, 12 protiv) 
donijelo: 

a) 
 

 Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2014. godinu, 
 

b) 
 

 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu. 
 

TOČKA 5. 
Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

za 2014. godinu 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 

 
 U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Duško Milovanović i Teo Božanić. 
 

Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (25 za, 6 suzdržanih) 
donijelo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 

 
TOČKA 6.  

Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području  
mjesnih odbora u 2014. godini 

 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 

 
 Nakon što je predsjednica Odbora za mjesnu samoupravu Ljiljana Cvjetović 
izvijestila o zaključcima tog Odbora, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (27 za, 3 
suzdržana) donijelo Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 
mjesnih odbora u 2014. godini. 
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TOČKA 7. 
Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture  

u 2014. godini 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (28 za, 2 suzdržana) 

donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini.  
 

TOČKA 8.  
Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente  

za 2014. godinu 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
  
 Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovala članica Gradskog vijeća Ljubica 
Dujmović-Kosovac ispred Kluba Hrvatskih laburista - Stranke rada, Gradsko vijeće je 
VEĆINOM GLASOVA (28 za, 1 suzdržan) donijelo Plan raspodjele sredstava 
spomeničke rente za 2014. godinu. 

 
TOČKA 9.  

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2014. godinu 

 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 

 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o 
raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 
vijeću Grada Rijeke za 2014. godinu. 

 
TOČKA 10.  

Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina  
u Gradu Rijeci u 2014. godini  

 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o načinu 

financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2014. godini. 
 

TOČKA 11.  
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjenama  

Odluke o komunalnoj naknadi 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
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Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o izmjeni 
Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi.  
 

TOČKA 12.  
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente 

 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe te da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise podnio amandman na Prijedlog odluke. 
 
 Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

Prije prelaska na glasovanje, predsjednica Gradskog vijeća je izvijestila da se 
predlagatelj suglasio s amandmanom Odbora za Statut, Poslovnik i propise da se u članku 1. 
broj "2013." zamijeni brojem "2014.". 
 

Zatim je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO donijelo Odluku o izmjeni Odluke 
visini spomeničke rente. 

TOČKA 13. 
Prijedlog plana davanja koncesija na području grada Rijeke  

za 2014. godinu 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
  
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (29 za, 2 suzdržana) 
donijelo Plan davanja koncesija na području grada Rijeke za 2014. godinu. 
 

TOČKA 14.  
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda 

osnovnih škola Grada Rijeke u 2013. godini 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o izmjeni 

Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada 
Rijeke u 2013. godini. 

 
 Napomena: Nakon glasovanja pod ovom točkom dnevnog reda, predsjednica Vijeća 
je dala članovima Vijeća upute o provođenju postupka tajnog glasovanja za izbor članova 
Savjeta mladih Grada Rijeke, propisanom odredbama Odluke o osnivanju Savjeta mladih 
Grada Rijeke i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke te je, sukladno svom ovlaštenju, 
odredila da će joj prilikom tajnog glasovanja pomagati i članovi Vijeća Vedran Sabljak i Teo 
Božanić. 

Nakon što je svim nazočnim članovima Gradskog vijeća ponaosob uručen glasački 
listić s imenima kandidata za članove Savjeta mladih, pristupilo se tajnom glasovanju. 
 Nakon provedenog tajnog glasovanja prišlo se otvaranju glasačke kutije i utvrđivanju 
rezultata glasovanja. 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća je izvijestila Vijeće o rezultatima provedenih izbora za 
članove Savjeta mladih Grada Rijeke. 
 Rezultati glasovanja za izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke: 
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 Članovima Gradskog vijeća predana su 32 glasačka listića od ukupno 35 za izbor 
članova Savjeta mladih Grada Rijeke, dok su neupotrijebljena ostala tri  glasačka listića. 

Nakon glasovanja, otvorena je glasačka kutija i nakon prebrojavanja glasačkih listića 
utvrđeno je da se u glasačkoj kutiji nalazilo 30 glasačkih listića te da su svi glasački listići bili 
važeći. 

Pojedini kandidati su dobili slijedeći broj glasova: 
1. Tomislav Babić    28  
2. Ana Čančarević     28 
3. Igor Đekanović      28 
4. Marin Filčić      28 
5. Stefan Mataja - Mafrici   29 
6. Mia Mihelčić  i    27 
7. Saša Pešut      27 
8. Valentino Saršon      28 
9. Iva Sušić      27 
10. Ivan Šverko      29 
11. Kristina Tolić         4 
12. Lorena Valenta     27 
13. Lovre Žepina        2. 
 

 Predsjednica Vijeća zatim je objavila da su u Savjet mladih Grada Rijeke 
izabrani sljedeći kandidati prema redoslijedu dobivenih glasova: 

1. Stefan Mataja - Mafrici  
2. Ivan Šverko   
3. Tomislav Babić  
4. Ana Čančarević  
5. Igor Đekanović  
6. Marin Filčić  
7. Valentino Saršon   
8. Mia Mihelčić 
9. Saša Pešut  
10. Iva Sušić  
11. Lorena Valenta.  
 

 Predsjednica Vijeća čestitala je svim kandidatima koji su izabrani za članove Savjeta 
mladih Grada Rijeke. 

 
TOČKA 15. 

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2012. godinu 
 

 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Milena Kraljević ispred Kluba Hrvatskih 
laburista - Stranke rada, Bojan Kurelić ispred Kluba PGS-AM, Teo Božanić ispred Kluba HDZ-
HSP AS, dr.sc. Petra Karanikić ispred Kluba SDP i ARS, Vuk Prica, Danko Švorinić, dr.sc. 
Petra Karanikić, Teo Božanić, Bojan Kurelić i dr.sc. Aleksandar Bulog te Gradonačelnik mr.sc. 
Vojko Obersnel.  
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 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (27 za, 1 suzdržan) 
donijelo sljedeći  

z a k l j u č a k 
 
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2012. 

godinu. 
 
Zatim je Gradsko vijeće VEĆINOM GLASOVA (18 za, 8 protiv, 2 suzdržana) 

donijelo sljedeći  
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se očitovanje Gradonačelnika Grada Rijeke na nalaze iz Izvješća o 

obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2012. godinu (KLASA: 023-01/13-04/108-
13, URBROJ: 2170/01-15-00-13-9) od 11. prosinca 2013. godine.  

 
TOČKA 16. 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Rijeke za 2013. godinu 

 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 

 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (26 za, 2 suzdržana) 
donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Rijeke za 2013. godinu. 

 
Točka 17. 

a) Informacija o prijedlogu za izgradnju kogeneracijske energane na području 
Sveučilišnog kampusa na Trsatu - Projekt izgradnje suvremene visokoučinkovite 
kogeneracijske toplane za napajanje toplinskom energijom postojećih klijenata toplane 
Vojak, Sveučilišnog kampusa i KBC Sušak 
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. za 
zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske 
energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju jamstva za 
ispunjenje preuzetih obveza 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
  
 Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo: 
 

a) 
 

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Informacija o prijedlogu za izgradnju kogeneracijske energane na 
području Sveučilišnog kampusa na Trsatu - Projekt izgradnje suvremene 
visokoučinkovite kogeneracijske toplane za napajanje toplinskom energijom postojećih 
klijenata toplane Vojak, Sveučilišnog kampusa i KBC Sušak. 
 

 10



b) 
 

Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. za zaduženje 
kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske energane na 
području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju jamstva za ispunjenje preuzetih 
obveza. 

Točka 18. 
Prijedlog odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u 

vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i  
oglasnih predmeta 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe te da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise podnio amandman na Prijedlog odluke. 
 
 U raspravi su sudjelovali članica Gradskog vijeća Nikolina Milčić i Gradonačelnik 
mr.sc. Vojko Obersnel.  
  
 Gradonačelnik je izvijestio Vijeće da on kao predlagatelj nije suglasan s 
amandmanom Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća stavila je na glasovanje amandman podnesen na 
Prijedlog odluke od strane Odbora za Statut, Poslovnik i propise s kojim se predlagatelj 
Odluke nije suglasio i koji glasi: "U članku 32. riječi: "te će se uskladiti s odredbama ove 
Odluke najkasnije u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu" brišu se, a iza 
riječi: "sklopljeni" stavlja se točka." 

Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (6 glasova za). 
 
Nakon glasovanja o amandmanu, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo 

Odluku o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada 
Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta. 
 

Točka 19. 
Prijedlog odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području  

grada Rijeke 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
 

Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o priključenju 
na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke. 
  

Točka 20.  
Prijedlog općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 

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

donijelo Opće uvjete o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu. 
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Točka 21. 
Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog 

plana uređenja stambenog područja Martinkovac 
 

 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe te da je dobivena suglasnost Župana na Konačni prijedlog odluke. 
 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je pročelnik Odjela gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca. 
 

Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (24 za, 2 protiv, 2 
suzdržana) donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog 
plana uređenja stambenog područja Martinkovac. 
 

Točka 22. 
Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna  

Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke 
 

 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe te da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise podnio amandman na Prijedlog odluke. 
 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je pročelnik Odjela gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca. 
 
 U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Danko Švorinić i Bojan Kurelić, pročelnik 
Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan 
Škunca te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 
 Pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem Srđan Škunca je izvijestio Vijeće da je predlagatelj suglasan s amandmanom 
Odbora za Statut, Poslovnik i propise da se u članku 10. stavku 1. podstavku 1. broj "6." 
zamijeni brojem "7.", čime se u stvari ispravlja tehnička pogreška u tekstu članka 10. 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Odluku o izradi 
Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. 
 

Točka 23. 
Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Srdoči 

  
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Rješenje o promjeni 

namjene javnog dobra u k.o. Srdoči. 
 

Točka 24. 
Prijedlog odluke o visini novčanih nagrada  

za javna priznanja Grada Rijeke 
 

 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je 
zaključak Odbora za Statut, Poslovnik i propise koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda 
dostavljen članovima Vijeća na klupe. 
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Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o visini 
novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke. 
 

Točka 25. 
Prijedlog odluke o izdavanju službenog glasila Grada Rijeke 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je 
zaključak Odbora za Statut, Poslovnik i propise koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda 
dostavljen članovima Vijeća na klupe. 
 

Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o izdavanju 
službenog glasila Grada Rijeke. 
 

Točka 26. 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti 
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatskog narodnog 
kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe, a u materijalima je dostavljeno očitovanje Gradonačelnika na prijedloge. U svojem je 
očitovanju Gradonačelnik predložio Kazališnom vijeću da izvrši izmjene u tekstu Prijedloga 
odluke o promjeni djelatnosti i tekstu Prijedloga statuta na koje Gradsko vijeće daje 
prethodnu suglasnost. Temeljem očitovanja Gradonačelnika, Kazališno vijeće HNK Ivana pl. 
Zajca dostavilo je svoju Odluku sa sjednice od 17. prosinca kojom su slijedom prihvaćenih 
primjedbi Gradonačelnika utvrđene izmjene u prijedlozima akata pod ovom točkom dnevnog 
reda kako je navedeno taksativno u Odluci Kazališnog vijeća koja je članovima Gradskog 
vijeća dostavljena na klupe. Zaključno je predsjednica Vijeća izvijestila da su utvrđene 
Izmjene postale sastavni dio Prijedloga odluke o promjeni djelatnosti te Prijedloga Statuta na 
koje Gradsko vijeća daje suglasnost svojim odlukama. 
 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (27 za, 1 suzdržan) 
donijelo sljedeće odluke: 

a) 
 

O D L U K U  
o davanju prethodne suglasnosti na  

Odluku o promjeni djelatnosti Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 
 

Članak 1.  
 Daje se prethodna suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti Hrvatskog 
narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka u tekstu kojeg je utvrdilo Kazališno vijeće 
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka na sjednicama održanim dana 6. i 
17. prosinca 2013. godine. 

Članak 2.  
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
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b) 
 

O D L U K U  
o davanju prethodne suglasnosti na Statut  

Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 
 

Članak 1.  
 Daje se prethodna suglasnost na Statut Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. 
Zajca Rijeka u tekstu kojeg je utvrdilo Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta 
Ivana pl. Zajca Rijeka na sjednicama održanim dana 6. i 17. prosinca 2013. godine. 
 

Članak 2.  
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 
novinama Primorsko-goranske županije".  

 
Točka 27. 

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut 
Gradskog kazališta lutaka Rijeka 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe, a u materijalima je dostavljeno očitovanje Gradonačelnika na prijedlog. 
 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo sljedeću 

 
O D L U K U 

o davanju prethodne suglasnosti na Statut  
Gradskog kazališta lutaka Rijeka  

 
Članak 1.  

 Daje se prethodna suglasnost na Statut Gradskog kazališta lutaka Rijeka u 
tekstu kojeg je utvrdilo Kazališno vijeće Gradskog kazališta lutaka Rijeka na  sjednici 
održanoj dana 6. prosinca 2013. godine. 
 

Članak 2.  
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 
novinama Primorsko-goranske županije".  

 
Točka 28. 

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut  
ustanove Art kino 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe, a u materijalima je dostavljeno očitovanje Gradonačelnika na prijedlog. 
 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo sljedeću 
 

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na 

Statut ustanove Art-kino 
 

Članak 1. 
Daje se prethodna suglasnost na Statut ustanove Art-kino u tekstu kojeg je 

utvrdilo Upravno vijeće Art-kina, na sjednici održanoj dana 14. studenog 2013. godine. 
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Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Točka 29. 

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut  
Dječjeg vrtića Rijeka 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe, a u materijalima je dostavljeno očitovanje Gradonačelnika na prijedlog. 

 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo sljedeću 

 
O D L U K U 

o davanju prethodne suglasnosti na 
Statut Dječjeg vrtića Rijeka 

 
I. 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Rijeka u tekstu kojeg je 
utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka na sjednici održanoj 29. studenog 2013. 
godine. 

II. 
 Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 
novinama Primorsko-goranske županije". 

 
Točka 30. 

a) Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova 
održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih 
poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo sljedeće odluke: 
 

a) 
 

 Odluku o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova 
održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke, 
 

b) 
 

 Odluku o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova 
održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke. 
 

TOČKA 31. 
Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu za 

mjesec studeni 2013. godine. 
 

 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
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Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo sljedeći 
 

z a k l j u č a k 
 

 Prihvaća se Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke 
za 2013. godinu za mjesec studeni 2013. godine. 
 

 
  
 Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Ivan Bogdanić, 
mr.sc. Vesna Buterin, dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance i dr.sc. Nikola Ivaniš. 

 
 
Sjednica je zaključena u 15,05 sati. 

 
 

 
 

Tajnica               Predsjednica 
Gradskog vijeća             Gradskog vijeća 

Mirna Pavlović - Vodinelić, v.r.      Dorotea Pešić - Bukovac, v.r. 
 
 


	 UVODNE OBAVIJESTI:

