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

održane 27. veljače 2014. 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. Ernest Cukrov, Ljiljana Cvjetović, dr.sc. Tea Čaljkušić-
Mance, Snježana Čop, 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, Predrag Miletić, 
Duško Milovanović, Danijel Paliska, 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, mr.sc. Vesna 

Buterin i Ivan Kirin.  
 

 Na zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća održane 19. prosinca 2013. godine nije bilo 
primjedbi. 

 
 UVODNE OBAVIJESTI: 

 
Sukladno odredbi članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća predsjednica Gradskog 

vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila Vijeće o mirovanju mandata člana Gradskog 
vijeća i o početku mandata zamjenika člana Gradskog vijeća te navela da je član Gradskog 
vijeća Livio Defranza podnio zahtjev za stavljanje u mirovanje mandata u Gradskom vijeću. 
Livio Defranza je izabran za člana Gradskog vijeća s kandidacijske liste političke stranke 
LISTA ZA RIJEKU – RI. Politička stranka LISTA ZA RIJEKU odredila je Predraga Miletića za 
zamjenika člana Gradskog vijeća kojem mandat miruje. Predrag Miletić neizabrani je 
kandidat pod rednim brojem 3. kandidacijske liste političke stranke LISTA ZA RIJEKU – RI. S 
obzirom na navedeno, predsjednica Vijeća izvijestila je Vijeće da su ispunjeni uvjeti za 
početak mandata člana Gradskog vijeća Predraga Miletića. 

Nakon što je Gradsko vijeće primilo na znanje obavijest, predsjednica Gradskog 
vijeća je pročitala tekst svečane prisege, a član Gradskog vijeća Predrag Miletić dao je pred 
Vijećem prisegu i tekst svečane prisege potpisao.  

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

73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni pisani odgovori na pitanja člana Vijeća Ivana 
Bogdanića te odluke Gradonačelnika o imenovanju članova upravnih vijeća Doma mladih i 
Muzeja grada Rijeke. 

 
 AKTUALNI SAT 

 
1. BOJANA KURELIĆA, vezano uz primarnu selekciju otpada i Plan KD Čistoća koje u 
2014. godini planira nabavu dodatnih 4.500 kontejnera za smeće od 1100 litara za odvojeno 
prikupljanje otpada, zanima, obzirom da Studija koja se odnosi na to nije prihvaćena, prema 
kojoj studiji i programu rada se namjeravaju postaviti ti spremnici, da li postoji program rada 
ili studija prema kojem se mogu dobiti nekakvi konkretni podaci, koliko povećanje primarne 
selekcije se može očekivati te što to za građane znači što se tiče cijene? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je netočna činjenica da Studija 
nije prihvaćena, a točna je da Studija nije završena. Naručitelj koji definira okvir studije 
odlučuje da li će je prihvatiti ili ne. Činjenica je da izrađivač Studije jako dobro zna da je dio 



Studije načelno prihvatljiv, a dio nije, o čemu će detaljnije govoriti pod točkom dnevnog reda 
koja se na to odnosi. 

Nadalje je iznio da KD Čistoća ima Plan prema kojem će se postavljati spremnici i 
prema kojem će se izvoditi primarna selekcija. Međutim, očekivani rezultati su jednako 
imaginarni kao što su i rezultati koje nudi Studija koja će ovisiti o  interakciji građana, medija i 
KD Čistoća u kontekstu cjelokupnog provođenja programa koji se ni po čemu ne razlikuje od 
programa koji se provodi u mnogim europskim zemljama.  

Činjenica je da će, bez obzira na vrstu studije, primarna selekcija u prvim fazama 
svoje implementacije imati za posljedicu povećane troškove u nabavci opreme i u načinu 
sakupljanja otpada, a dugoročno će imati pozitivne učinke u kontekstu plasiranja prikupljenog 
uporabljivog dijela otpada, što u konačnici pokazuje i činjenica da se na Krku prikupljanje 
otpada plaća otprilike 1/3 skuplje nego u Rijeci. 

 
2. VEDRAN SABLJAK je upitao, obzirom da je Grad Rijeka jedan od suvlasnika tvrtke 
Ekoplus, da li Gradonačelnik može garantirati da se u Županijski centar za gospodarenje 
otpadom neće dovoziti i tretirati otpad iz drugih županija ili Europske unije?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da ga to pitanje čudi, jer po tom pitanju 
očito postoje dva kriterija funkcioniranja. Koliko se sjeća, u kontekstu rješavanja problematike 
otpada nakon zatvaranja Viševca svi su upirali prstom kako je jedan od načina rješenja tog 
problema odvoženje otpada s područja Primorsko-goranske županije na neka druga 
odlagališta u Hrvatskoj ili na neka druga odlagališta u Europskoj uniji. U principu on baš ne 
razumije taj stav, da je pohvalno odnijeti otpad drugima u dvorište, a kad bi netko dovezao 
otpad onda to nije u redu. 

 U ovom trenutku nema nikakvih potreba da se na Centralnoj zoni za gospodarenje 
otpadom zbrinjava dugoročno otpad iz drugih krajeva Republike Hrvatske, a pogotovo ne iz 
Europske unije. To nije predviđeno konceptom projekta koji je prošao vrlo rigorozne procjene 
Europske komisije koja je između ostaloga i odobrila sufinanciranje tog projekta iznosom od 
23 milijuna eura. Obzirom da mnogi gradovi u Hrvatskoj imaju problema sa zbrinjavanjem 
otpada, ne isključuje mogućnost da se u slučaju potrebe privremeno koristi i Centralna zona 
za gospodarenje otpadom, ali isključivo za zbrinjavanje komunalnog otpada i ništa više. 

 
3. SNJEŽANA ČOP je iznijela da je zadnjih nekoliko godina parkiralište Delta petkom i 
subotom navečer postalo uobičajeno okupljanje mladih srednjoškolaca i studenata koji 
nanose materijalnu štetu na osobnim automobilima parkiranim na tom parkiralištu, a vrlo 
često u vidno alkoholiziranom stanju testiraju mogućnosti svojih vozila čime ugrožavaju 
živote nazočnih i nanose štetu drugim vozilima koja često prelazi iznos od nekoliko tisuća 
kuna. 

 Interesira je što gradske vlasti mogu poduzeti po pitanju sigurnosti vozila na 
parkiralištu Delta, obzirom da TD Rijeka promet ne odgovara za nanesenu štetu za vozila 
koja su propisno parkirana i za koje je uredno plaćeno parkirno mjesto, a prometna policija 
ne poduzima nikakve akcije osim što napravi zapisnik? 

  
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je parkiralište Delta, ali i 
druge javne površine, postalo popularno okupljalište mladih u noćnim satima, uz 
konzumiranje alkohola, vrlo često i od strane maloljetnih osoba. 

 Na Vijeću za prevenciju kriminaliteta i ostaloga, koje je formirano primarno od strane 
Grada Rijeke, Policijske uprave i čitavog niza institucija koje bi se trebale baviti problemom 
prevencije bilo je riječi o tome. Činjenica je da postoje zakonske mogućnosti da se poduzmu 
određeni koraci. Obiteljskim zakonom je  efinirano da maloljetne osobe nakon određenog 
vremena ne mogu biti vani bez punoljetnih osoba, drugim zakonom je definirano da se 
maloljetnicima ne može prodavati alkohol što se na žalost gotovo redovito krši, ali to je u 
nadležnosti dijela trgovačkih inspekcija. Također, dio tog problema pokušat će se riješiti i 
kroz definiranje nekih odredbi u novoj odluci o komunalnom redu. Koliko će se u tome uspjeti 
ovisit će o cjelokupnom sustavu, od čega veći dio nije u nadležnosti Grada, ali dobar dio ovisi 
o roditeljima u kontekstu odgoja i brige o djeci. 
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 Što se tiče TD Rijeka promet koji ne priznaje oštećenja nastala na parkiralištu naveo 
je da je to praksa koja je prisutna u svim gradovima u Hrvatskoj i u Europi, osim kada se radi 
o garažama koje su striktno čuvane, ali to podrazumijeva i drugačiju cijenu parkiranja. 

 
4. IDA MAHMUTEFENDIĆ je upitala u kojoj je fazi obnova Kluba Palach i kada se može 
očekivati njegovo otvorenje? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se, unatoč činjenici što Klub 
Palach formalno nije otvoren, u njemu odvija niz aktivnosti od izložbi do koncerata koji su 
održani u proteklom razdoblju. 

Koncepcija upravljanja Palacha je bila takva da se putem natječaja Klub da bez 
naknade onome tko ponudi najbolji program. U ovom slučaju to je bio Savez udruga 
Molekula zajedno sa Studentskim kulturnim centrom s kojima je Grad potpisao Ugovor o 
preuzimanju tog prostora, a oni su pozvali sve zainteresirane i potencijalne korisnike da kroz 
raspravu daju prijedloge za uređenje interijera Kluba. Grad je u međuvremenu definirao sve 
potrebe vezane za određene priključke: struju, vodu, kanalizaciju i telekomunikacije, pa će 
uskoro raspisati natječaj za uređenje prostora i očekuje da će u roku od 2 mjeseca sve biti 
riješeno. U međuvremenu će se u slobodnim prostorijama Kluba i dalje odvijati izložbene i 
koncertne aktivnosti. Ovih dana je raspisan i natječaj za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u 
Klubu. 

 
5. DAVOR ZUBOVIĆ je iznio da su se predstavnici stanara u više navrata žalili na usluge 
tvrtke Dimnjačar koja ima koncesiju za čišćenje dimnjaka odnosno da se računi ispostavljaju 
za poslove koji nisu obavljeni, ali za koje je uredno ispostavljen račun. Budući da je 
Dimnjačar jedini koncesionar na području Grada Rijeke zanima ga na koji način je taj 
problem moguće riješiti i da li se građani mogu obratiti nekom drugom uslužnom društvu koje 
se bavi tim poslovima na području Županije i kome mogu uputiti pritužbe? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je ta djelatnost definirana kroz 
koncesiju i nitko ne može obavljati taj posao osim koncesionara. Međutim, odabrani  
koncesionar ima ugovorom definirane obveze, pa svatko tko raspolaže adekvatnom 
dokumentacijom da koncesionar nije napravio ono što je naplatio, može to prijaviti Odjelu za 
gospodarenje imovinom gdje će se utvrditi o čemu se radi. Ukoliko koncesionar ne izvršava 
svoje obveze, ugovor se uvijek može raskinuti. 

 
6. LJILJANA CVJETOVIĆ je iznijela kako je poznato da u Rijeci autobusi i svi novi 
automobili voze na prirodni plin. Prema njenom saznanju, jedina punionica za taj plin je u 
Baračevoj ulici na Mlaki. Budući da ubrzo započinje turistička sezona, interesira je da li je 
moguće na neki način reklamirati gdje se nalazi ta punionica prirodnog plina, kako bi stranci 
koji dolaze u Hrvatsku znali gdje je mogu koristiti? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da je točna informacija da je punionica 
u Baračevoj ulici donedavno bila jedina moderna punionica za stlačeni prirodni plin. U 
međuvremenu je otvorena i u Zagrebu, ali nije siguran da li je dostupna svim građanima ili je 
namijenjena samo za potrebe vozila javnog gradskog prijevoza. 

 Slaže se da bi se moralo malo više marketinški poraditi na reklamiranju te punionice. 
Inače, Grad Rijeka, u dogovoru sa Hrvatskim cestama odnosno Autocestom Rijeka-Zagreb 
planira postaviti određene putokaze odnosno informativne table na riječku zaobilaznicu. 

 Također, postoji Međunarodno udruženje ljudi koji koriste stlačeni prirodni plin kao 
pogonsko gorivo u svojim autima i oni vrlo dobro međusobno komuniciraju upravo iz razloga 
što je u cijeloj Europi relativno malo takvih punionica. Zahvaljujući njihovoj povezanosti i 
njihovim internetskim stranicama, punionicu u Rijeci je prošlog ljeta koristilo preko 1000 
vozila uglavnom stranaca koji su, unatoč činjenici da Baračeva ulica nije neka usputna 
lokacija, vrlo dobro znali kako doći do punionice i iskoristiti tu uslugu. 
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 U svakom slučaju, na tome se radi i uskoro će i na riječkoj zaobilaznici biti 
postavljene informativne table o mogućnosti punjenja stlačenog prirodnog plina za osobna 
vozila. 

 
7. SANJIN KULJANIĆ je upitao u kojoj mjeri je nova cesta D 404 rasteretila promet na 
području Mjesnog odbora Pećine, posebno u Ulici Janka Polić Kamova budući da je tamo 
nedostatna regulacija prometa, pogotovo ispred Dječjeg vrtića Veseljko? Naime, tamo je 
autobusna stanica, bez označenog pješačkog prijelaza tako da roditelji sa djecom ne mogu  
sigurno prijeći cestu. Zatražio je da se na tom mjestu označi pješački prijelaz kako bi roditelji 
sa djecom mogli sigurno prelaziti cestu. 

Ujedno je pohvalio inicijativu za gradnju rotora na Pećinama, te je upitao kada se 
planira početak i završetak gradnje rotora na Pećinama? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako ulica Janka Polić Kamova kao i 
Šetalište 13 divizije još uvijek imaju status državne ceste i njima upravljaju Hrvatske ceste. 
Misli da je već bilo zahtjeva za uređenje tog pješačkog prijelaza, ali Hrvatske ceste se 
pozivaju na Pravilnik o državnim cestama prema kojem mora postojati određena udaljenost 
između pješačkih prijelaza. Unatoč tome, Grad će nastaviti aktivnosti prema Hrvatskim 
cestama da se problem tog pješačkog prijelaza definira. 

 U svezi rasterećenja prometa, iznio je kako se dnevni godišnji promet kroz cestu D 
404, odnosno kroz tunel, kreće negdje između 7500 i 8000 vozila, koji bi da nema te ceste 
prolazila kroz ulicu Šetalište 13. divizije odnosno kroz ulicu Janka Polić Kamova te je promet 
u tim ulicama znatno manji nego prije, pogotovo što se tiče teretnih vozila, iako će i dalje biti 
relativno intenzivan budući da je to još uvijek jedini pravac prema Kostreni i Bakru. 

Cesta D 404 je sigurno opravdala svoje postojanje, pogotovo zbog teretnog prometa 
koji je skoro u potpunosti usmjeren na tu cestu, a prvenstveno se misli na promet koji je 
vezan za kontejnerski terminal na Brajdici. 

 Što se tiče izgradnje rotora na Pećinama, sa Hrvatskim cestama je dogovoreno da 
oni financiraju njegovu gradnju. Grad je napravio idejno rješenje, te se tijekom ove godine 
očekuje izgradnja rotora koja bi mogla biti realizirana do kraja ove godine, čime bi se riješio 
problem prilično nepreglednog raskršća na Plumbumu. 

 
8. DANKO ŠVORINIĆ je iznio da su dozvole za privremeno skladištenje otpada u kazete na 
Marišćini izdane na način da se sav taj otpad mora izdvajati i obraditi u MBO postrojenju te 
da traju tri godine u kojem će razdoblju na toj lokaciji biti zatrpano približno 300 000 tona 
otpada, a tržišna cijena obrade tone takvog otpada u MBO postrojenju je oko 100 eura 
odnosno oko 800 kn, što znači da bi KD Čistoća za to trebala platiti između 200 i 300 milijuna 
kuna. Upitao je Gradonačelnika od kuda će KD Čistoća namaknuti ta sredstva? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako ne razumije to pitanje, jer da je 
kojim slučajem Centralna zona za gospodarenje otpadom Marišćina gotova, onda bi KD 
Čistoća navedeni iznos već odavno trebao osigurati radi plaćanja zbrinjavanja otpada u toj 
Zoni. Dakle KD Čistoća će to riješiti kroz svoje redovno poslovanje i naravno da će u cijenu 
zbrinjavanja otpada, koju plaćaju svi korisnici, biti uključena i cijena deponiranja odnosno 
zbrinjavanja otpada na Centralnoj zoni za gospodarenje otpadom. Nadalje je naveo da je rok 
na koji je izdana dozvola do kraja 2015. godine.  

 
DANKO ŠVORNIĆ misli da Gradonačelnik vrlo dobro zna što je on upitao, ali da nema 
odgovora na to, jer se vrlo jednostavno može utvrditi da se radi o cifri od oko 200 do 300 
milijuna kuna, zato ga i interesira odakle će KD Čistoća namaknuti taj novac. Budući da na to 
pitanje nije dobio odgovor Gradonačelnika, on je ponudio dva potencijalna odgovora. Jedan 
je da će se građane prevariti i prekršiti Zakon pa se neće ništa učiniti ili će se tom cifrom 
opteretiti proračune domaćinstava, što ne bi bilo prvi put. Ujedno je podsjetio da je 
Gradonačelnik obećavao kako će MBO postrojenje biti napravljeno do kraja 2013. godine, ali 
od toga do danas ništa nije ostvareno. 
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da građani nisu ničim obmanuti jer 
je vrlo jasno rečeno da će tzv. mini MBO biti napravljen ovisno o fazi gotovosti stvarnog 
uređaja za mehaničko biološku obradu koji je u ovom trenutku pri kraju, te se u razdoblju od 
šestog do devetog mjeseca očekuje početak probnog rada Centralne zone za gospodarenje 
otpadom, nakon čega će se definirati cijena zbrinjavanja otpada koju će plaćati KD Čistoća i 
sve ostale tvrtke koje se bave zbrinjavanjem otpada, nakon čega se mogu očekivati 
određene korekcije cijena, a svi oni koji tvrde da je bilo koji moderan način zbrinjavanja 
otpada jeftin jednostavno ne govore istinu. 

 
9. dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ-MANCE je upitala, ukoliko KD Čistoća godišnje zbrine otprilike 
70 000 tona otpada, koliko će KD Čistoća plaćati TD EKO PLUS ako taj centar počinje s 
radom u svibnju te da li su sredstva za to predviđena u Proračunu i da li su usporediva sa 
sredstvima koja je KD Čistoća zaradilo 2013. godine prodajom sirovina iz otpada? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je priznao da nije shvatio pitanje, jer je on rekao 
da se probni rad očekuje u periodu od 6-tog do 9-tog mjeseca, a spomenuti mjesec svibanj 
nije u tom periodu. Nadalje je iznio da sredstva za to nisu predviđena u Proračunu jer će ta 
sredstva ostvarivati KD Čistoća iz svoje redovne djelatnosti. 

 
dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ-MANCE je dodatno upitala koliko se od prodaje tih sirovina zaradilo 
u 2013. godini u redovnoj djelatnosti? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da to piše u materijalima koje su 
članovi Vijeća dobili u njegovom očitovanju, kao što je isto tako poznata činjenica da je to 
jednostavno mantra jer u ovom trenutku u Hrvatskoj ne postoji još tako razvijeno tržište 
sekundarnih sirovina da se mogu ostvarivati takvi prihode koji se predviđaju nekakvim 
čudnim projekcijama. Prema tome, definitivno prihodi koji se ostvaruju od prodaje uporabivih 
sirovina odvojenih iz otpada zasigurno nisu dovoljno veliki da u potpunosti pokriju trošak 
zbrinjavanja otpada. 

 
10. ANU TROŠELJ zanima da li će se gorivo iz otpada s Centra Marišćina spaljivati u 
riječkim toplanama u slučaju da ga TD EKO PLUS ne uspije prodati cementarama ili HEP-u, 
a ukoliko hoće koliko će koštati prilagodba riječkih toplana za isto?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako ne zna otkud ideja da riječke 
toplane koriste ostatke gorivog materijala nakon mehaničko biološke obrade u Centru za 
gospodarenje otpadom Marišćina. Riječke toplane uglavnom koriste plin gdje god je to 
moguće, a o tome nikada nitko nije raspravljao i ne vidi razloga za toliku zabrinutost. Nadalje 
je naveo da će do početka rada Centralne zone za gospodarenje otpadom biti riješen i 
problem zbrinjavanja gorivog ostatka nakon obrade otpada. 

 
11. MILENA KRALJEVIĆ je u svezi namjenskog trošenja naknade za razvoj u cijeni 
komunalne usluge iznijela da KD Čistoća obavlja uslugu skupljanja, odvoza i odlaganja 
komunalnog otpada, a cijena usluge sastoji se od osnovne cijene i naknade za razvoj, za 
nabavu opreme i sanaciju odlagališta. Društvo je obavezno trošiti namjenska sredstva prema 
određenoj namjeni, a iz godine u godinu se ta sredstva nenamjenski troše. 

 Podsjetila je da je Grad financirao izgradnju dvoranskog plivališta u iznosu od 24 
milijuna. U razdoblju od 2008.-2010. godine vraćeno je 1.700.000 kn, nakon čega je krajem 
2012. godine dug iznosio 22.300.000 kn. Sredstva nisu vraćena, a rok za vraćanje produžen 
je do konca 2012. godine. U ožujku 2013. godine dogovoreno je da će se tijekom 2013. 
godine vratiti 12.300.000 kuna., što će se vidjeti kroz izvršenje Proračuna. U tijeku 2012. 
godine, u sklopu nenamjenskog trošenja, isplaćeno je 2.116.823 kune naknade za korištenje 
odlagališta Općini, koju bi trebali plaćati svi gradovi i općine koji koriste odlagalište. Upitala je 
zašto se ta sredstva nenamjenski troše? 
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je Zakon propisao mnogo 
obaveza, između ostaloga i obavezu da vlada daje suglasnost za zaduženje jedinici lokalne 
samouprave za kapitalne investicije i to odgovorna vlada čini. Podsjetio je da je Gradsko 
vijeće zatražio zaduženje u iznosu od 190 milijuna kuna u neka dobra vremena, u trenutku 
kada je bila povijesno najniža kamatna stopa koja se mogla dobiti, a sredstva su bila 
namijenjena za izgradnju Dvoranskog plivališta na Kantridi i dio cestovne infrastrukture. Na 
žalost, Vlada nije dala suglasnost na toliki iznos zaduženja iako za to nije postojao nikakav 
objektivan razlog, već je dobivena suglasnost na zaduženje kroz tri godine, a Plivalište je 
trebalo završiti između ostaloga i zbog održavanja Europskog prvenstva u plivanju kojem je 
pokrovitelj bila ta ista vlada koja nije dala suglasnost. Nakon toga je Gradsko vijeće donijelo 
Odluku da će se sredstva koja se prikupljaju na računu KD Čistoća iskoristiti za nedostajući 
dio sredstava za izgradnju Dvoranskog plivališta. U međuvremenu se, na žalost, promijenila 
gospodarska situacija i Grad nije mogao vratiti ta sredstva u predviđenom roku, ali KD 
Čistoća je imalo dovoljno sredstava da niti jedan od projekata koji je bio predviđen za 
trošenje tih sredstava razvoja nije došao u pitanje. Iznos od 10 milijuna kuna je vraćen kroz 
2013. godinu na način da se Grad Rijeka obvezao da će preuzeti kreditne obaveze KD 
Čistoća u tom iznosu, a ostatak od još 10 milijuna kuna bit će na sličan način riješen kroz 
tekuću godinu. 

 
12. NIKOLINA MILČIĆ je upitala Gradonačelnika da li Grad Rijeka planira pronaći lokaciju 
za izgradnju kompostane prema direktivama Europske unije o zbrinjavanju bio otpada? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da europske direktive ne nalažu 
izgradnju kompostane već nalažu zbrinjavanje bio otpada. Jedan od načina zbrinjavanja bio 
otpada može biti kroz izgradnju kompostana, a drugi kroz sustav mehaničko biološke obrade 
kakav se razvija na Centralnoj zoni za gospodarenje otpadom Marišćina i kakvog ima u 380 
gradova u Njemačkoj i ne zna koliko stotina gradova u Austriji koje također spadaju u 
Europsku uniju. 

 Nadalje je iznio da Grad Rijeka ne planira izgradnju kompostana jer ima predviđeno 
zbrinjavanje mehaničko biološkog otpada kroz sustav MBO koji nije odabrao niti Grad niti 
Primorsko-goranska županija već Republika Hrvatska kroz strategiju upravljanja otpadom 
koja je dogovorena prilikom priključenja Hrvatske Euopskoj uniji. Prema tome, Grad Rijeka i 
da hoće, na svom području od 44 km2 površine, ne može planirati takve kompostane koje 
imaju vrlo neugodan zrak u svojoj okolini. No, Grad će i dalje sufinancirati nabavku opr. 

 
13. LJUBICA DUJMOVIĆ-KOSOVAC je, obzirom da su u opticaju dvije varijante, jedna je 
spalionica, a druga je obrada biološkog otpada, upitala da li se radila studija kako bi se 
utvrdilo koliko bi iz takvog spaljivanja otpada moglo proizaći čestica koje bi mogle negativno 
utjecati na zdravlje i da li je KD Čistoća ili većinski vlasnik izradio studiju o tome? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da spalionicu nitko nije spominjao 
kao neku alternativu iz razloga što je Republika Hrvatska kroz svoju strategiju zbrinjavanja 
otpadom pred cca 5-6 godina definirala upravo tehnologiju koja se sada realizira na Marišćini 
i na Kašćunu u Istri, kao način zbrinjavanja otpada kroz županijske centre. Jedina spalionica 
koja je tom strategijom planirana predviđena je u Zagrebu. Obzirom da se sukladno strategiji 
Republike Hrvatske ovdje nije ni planirala izgradnja spalionice, takva studija nije niti rađena, 
a ne zna se da li je to bila dobra odluka ili nije. Činjenica je da spalionice postoje u mnogim 
sredinama pa tako npr. usred centra Beča, u Padovi, a koriste se za zbrinjavanje otpada, ali i 
za proizvodnju električne energije. 

 
14. PREDRAG MILETIĆ je vezano uz zaštitu riječkog mora odnosno zaštitu okoline upitao 
da li se podzemne vode s Marišćine usmjeravaju prema izvorima na Kantridi i da li se nakon 
nedavnih poplava na stadionu NK Rijeka ispitivala kvaliteta mora na plaži Ploče i pored 
Stadiona? 
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se kvaliteta mora nije ispitivala 
jer se ona utvrđuje Programom vezanim uz sezonu kupanja, a prva mjerenja se provode od 
15. svibnja na dalje. Nadalje je iznio, ukoliko gdin Miletić smatra Marišćinu kao mogući 
problem utjecaja na vode, da je točno da je sliv voda sa Marišćine usmjeren prema Kantridi 
odnosno točnije prema dva izvorišta koja se u pravilu niti ne koriste u smislu plaža. Međutim, 
isto tako je točno da na Marišćini postoji zatvoreni sustav prikupljanja otpadnih voda, pa ne 
postoji mogućnost da se te otpadne vode procjeđuju u zemljište jer se one pumpama 
skupljaju i prebacuju u poseban rezervoar iz kojeg se kamionima odvoze na Centralni uređaj 
za obradu otpadnih voda na Delti. 

Govoreći o problemima zagađenja, iznio je da upravo na području Općine Viškovo 
ima oko 15 000 stambenih objekata od kojih većina ima septičke jame, a vrlo malo objekata 
je priključeno na komunalnu odvodnju koja se na tom području tek radi. Pema evidenciji, 
samo 100-200 domaćinstava redovito prazni septičke jame, pa bi se trebalo zapitati koliko se 
takvim neodgovornim ponašanjem utječe na kvalitetu podzemnih voda i priobalnog mora. 

 
15. VUK PRICA je vezano uz stanje u Kliničkom bolničkom centru Rijeka upitao 
Gradonačelnika kolika su bila ulaganja Grada Rijeke u Klinički bolnički centar u zadnjih 
nekoliko godina?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako je u posljednje vrijeme u nekoliko 
navrata o tome govorio, ali se iz nekih razloga to ne prenosi u medijima te je ponovio da je 
Grad Rijeka, iako nije osnivač, niti prikuplja poreze ili bilo kakve prihode da bi financirao 
bolničko zdravstvo, u posljednjih devet godina sufinancirao nabavku opreme unutar Kliničkog 
bolničkog centra sa iznosom od nekih 10 milijuna kuna, a osigurao je i  stanove za stručnjake 
koji su bili potrebni KBC-u kad god je to od Grada zatraženo. Za realizaciju nove bolnice na 
Sušaku do sada je utrošeno oko 45,5 milijuna kuna bilo da je riječ o ustupanju gradskog 
zemljišta,  otkupu zemljišta od privatnika ili odricanju od naplate komunalnog doprinosa. To 
znači da  će se infrastruktura koju treba izgraditi, dakle ceste i sve ostalo, morati platiti iz 
poreznog dijela prihoda Proračuna. 

Također, na dnevnom redu današnje sjednice je Prijedlog odluke koja se odnosi na 
izgradnju Energane koja je projektirana radi potreba nove bolnice, a Sušačka bolnica i 
Sveučilište će se moći priključiti na tu Energanu čim bude izgrađena, a izgradnja će započeti 
u narednih nekoliko mjeseci. 

 
16. DANIJEL PALISKA je upitao da li se razmišlja o postavljanju većeg broja zvučnih 
semafora u Gradu Rijeci, zbog lakšeg snalaženja u prometu i dodatne sigurnosti slijepih i 
slabovidnih osoba? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako u centru grada već postoje 
semafori na kojima je postavljena oprema koja kroz zvuk signalizira boju svjetla, iako je 
takvih semafora premalo, pa je u planu povećanje broja takvih semafora i ugradnja taktilnih 
traka na parteru kako bi se slijepim i slabovidnim osobama omogućilo što lakše i sigurnije 
kretanje. Iznio je da je Grad Osnovnoj školi Pećine osigurao dodatna sredstva za didaktičku 
opremu za slijepu i slabovidnu djecu i upravo se ispred te škole planira postavljanje zvučnog 
semafora radi veće sigurnosti prije svega za slijepu i slabovidnu djecu. 

 
DANIJEL PALISKA je pohvalio tu aktivnost Grada te upitao koji je rok izvršenja Plana 
postavljanja zvučnih semafora? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da će na to pitanje članu Vijeća 
dostaviti pisani odgovor. 

 
17. TEO BOŽANIĆ je iznio kako bi Grad kao jedan od suosnivača i suvlasnika TD EKO 
PLUS trebao znati da su papiri i plastika glavni sastojci goriva iz otpada, te ga interesira ako 
se taj otpad odvoji što će se onda proizvoditi na Marišćini u pogonu MBO? 
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da on nije stručnjak za 
selekcioniranje otpada, te je ponovio da je Strategiju gospodarenja otpadom donijela Vlada 
Republike Hrvatske, a pregovore i dogovore sa Europskom unijom oko tehnologije koja se 
upravo sada instalira na Marišćini vodila je ministrica okoliša Marina Matulović Dropulić i 
njezin zamjenik dr. Ružinski, pa je predložio da to pitanje uputi njima jer će oni sigurno moći 
detaljno obrazložiti što su mislili prihvaćanjem ove tehnologije koju su dogovorili s 
Europskom unijom. 

 
18. dr.sc. PETRU KARANIKIĆ, u vezi korištenja sredstava iz fondova Europske unije, 
zanima u kojoj mjeri i na koji način Grad Rijeka koristi sredstva iz tih fondova? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je u ovom trenutku najveći 
projekt za koji se koriste sredstva Europske unije upravo izgradnja Centralne zone za 
gospodarenje otpadom Marišćina, za koji je europska komisija odobrila oko 23 milijuna eura. 

 Inače, Grad Rijeke je do sada sudjelovao u brojnim natječajima objavljenim za 
različite europske projekte. U ovom trenutku u fazi realizacije su manji projekti ukupne 
vrijednosti od oko 1.400.000 eura, od čega jedan dio sufinancira Grad, a iznos od oko 
900.000 eura su sredstva dobivena iz Europske unije. 

 Grad Rijeka je među vodećim gradovima kada su u pitanju projekti Europske unije, 
vezani uz poticanje konkurentnosti i inovativnosti, pogotovo u primjeni informatičke 
tehnologije. Upravo su u tijeku četiri projekta, od kojih su za sada dva prihvaćena. Također, 
Grad Rijeka je jedan od boljih gradova po pitanju korištenja sredstva iz prekogranične 
suradnje gdje su u tijeku dva projekta, a Riječki sportski savez je uz potporu Grada nositelj 
trećeg projekta. Nedavno su dobivena i sredstva za izradu projektne dokumentacije za 
Radnu zonu Bodulovo, za koju je poslana i prijava za prvi natječaj za strukturne fondove gdje 
se planiraju preseliti svi inkubatori. 

 Ujedno je u pripremi dokumentacija za druge natječaje, te očekuje da se do kraja 6-
tog mjeseca kompletno završi dokumentacija za natječaj iz operativnog programa zaštite 
okoliša u vrijednosti od oko 100 milijuna eura, koji se odnosi na izgradnju kanalizacijskog 
sustava cijele riječke aglomeracije i izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
na Delti. 

 Paralelno s tim radi se na pripremi dokumentacije za još dva velika projekta, od kojih 
je jedan revitalizacija zone Rikard Benčić koji je u ovom trenutku najveći projekt Ministarstva 
kulture, a drugi projekt je vezan za prometnu regulaciju kroz centar grada, koji uključuje i 
izgradnju kompleksa Žabice odnosno autobusnog kolodvora, garaže i ostaloga. 

 Očekuje da će natječaji biti otvoreni do kraja godine i da će do tada završiti 
kompletnu projektnu dokumentaciju za sve navedene projekte. 

 
19. IVAN BOGDANIĆ se osvrnuo na pisane odgovore na njegova dva postavljena pitanja, 
od kojih se jedno odnosi na izgradnju Dječjeg vrtića na Pehlinu i predviđenu izgradnju 
pristupnih cesta do Vrtića i Škole, na koje mu nije odgovoreno do kada i na koji način će se 
to početi graditi. Budući da u proljeće KD Vodovod i kanalizacija ima Natječaj za izgradnju 
kanalizacije na tom području, u dužini od cca 2 km, koja se poklapa s trasom ovih 
predviđenih cesta, upitao je da li se može uskladiti dinamika gradnje ceste i kanalizacije da 
se dva puta ne kopa ista cesta? 

 Drugo pitanje odnosilo se na izgradnju nogometnog kampa NK Rijeka na Rujevici 
kada je zatražio da mu se pojasni na kojem terenu će se točno graditi kamp, u čijem 
vlasništvu su ti tereni na kojima će se to graditi i kolika je cijena zemljišta. Prema njegovim 
saznanjima, Grad bi iz Proračuna morao platiti oko 10 milijuna kuna ljudima koji su navodno 
do tih terena došli a da ih nisu niti kupili niti naslijedili, a nema ni dokaza da su ih ukrali, te je 
upitao da li je to moguće? 

Nadalje je u svezi pražnjenja septičkih jama, koje su do 1. 1. o.g. ljudima koji su imali 
problema s tim obavljali besplatno, nakon čega im je Odlukom Hrvatskih voda to pravo 
ukinuto, te je upitao da li je moguće, da se privremeno do izgradnje priključaka za 
kanalizaciju, tim ljudima produži besplatno pražnjenje septičkih jama, a ako ne može 
drugačije da se taj trošak podmiri iz sredstava komunalnih prioriteta mjesnih odbora? 
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako u svezi ceste prema vrtiću 
razumije njegovu zabrinutost, međutim ta cesta se ne može riješiti bez regulacije 
cjelokupnog prometa u okruženju dječjeg vrtića. To zahtijeva jedan opsežniji zahvat koji je u 
ovom trenutku u fazi projektiranja, a realizirat će se kada za to bude sredstava. Dakle, vrtić 
za sada ima pristup koji nije idealan, ali za sada zadovoljava potrebe vrtića i okolnog 
stanovništva. Nadalje je iznio kako izgradnju ceste ne bi povezivao sa izgradnjom 
kanalizacije, jer je izgradnja ceste nešto složeniji zahvat jer ga treba sagledati cjelovito za 
cijelo to područje. Kanalizacija će se postavljati tako da kasnije ne smeta rekonstrukciji 
odnosno izgradnji cesta za koje tek treba osigurati financijska sredstva. 

 U svezi izgradnje Kampa ponovio je da se radi o površini od 60 000 m2 od kojih je 
pola u vlasništvu Grada, a pola u privatnom vlasništvu. Ako se sa vlasnicima postigne 
dogovor za naknadu koja je za Grad prihvatljiva, onda će se kamp graditi na svih 60 000 m2, 
a ako ne onda samo na 30.000 m2 koji su i sada u vlasništvu Grada Rijeke. Što se tiče 
rješavanja spora oko vlasništva, Grad je uložio tužbu, tražio povrat u vlasništvo, ali je to 
odbijeno i na Općinskom i na Županijskom sudu, nakon čega se išlo u reviziju pred Vrhovnim 
sudom koji je potvrdio presudu Županijskog suda. Nakon toga je Grad to proslijedio 
Ustavnom sudu koji je to odbio smatrajući da time nisu ugrožena ustavna prava i da to nije 
predmet rješavanja Ustavnog suda. Prema tome, Grad je iskoristio sve pravne mogućnosti, a 
to je proces koji se vodi još iz 90-tih godina i na žalost u ovom trenutku je za Grad u tom 
kontekstu završen, a da li će netko drugi istraživati kako je netko stekao tu imovinu ne zna, 
ali za Grad je u ovom trenutku legitiman vlasnik s kojim se može pregovarati. 

 U svezi besplatnog pražnjenja septičkih jama, iznio je da to nije odluka Hrvatskih 
voda, već je to pitanje usklađivanja sa Europskim zakonodavstvom koje inzistira da se sve 
ono što je mjerljivo, u smislu pružanja usluga, mora obračunavati po jedinici neke izvršene 
usluge. Grad je do sada svima koji nisu imali kanalizaciju obračunavao troškove odvodnje 
podrazumijevajući da je količina otpadne vode ista količini vode koja mu je isporučena, pa im 
je u tom kontekstu osigurano besplatno pražnjenje septičkih jama. Obzirom da to više nije 
moguće, sada se onima koji nemaju kanalizacijski sustav više ne obračunava odvodnja, ali 
se naplaćuje pražnjenje septičke jame po kubiku ispražnjenog materijala. Ne zna koliko je 
provediv prijedlog da se to pokrije iz sredstava komunalnih prioriteta, ali on će taj prijedlog 
podržati ukoliko Mjesni odbor to predloži i ukoliko se takva financijska transakcija može 
provesti. 

 
20. IVAN IVANIŠ je, obzirom na najave Gradonačelnika za izgradnju nekih novih prometnih 
rješenja za poboljšanje prometa u Gradu, upitao o kojim se prometnim rješenjima u Gradu 
radi i kada bi ti projekti trebali biti dovršeni? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je sa Hrvatskim cestama 
postignut dogovor za financiranje jednog od projekata koji je izuzetno važan, pogotovo za 
stanovnike istočnog dijela grada i centra, a to je realizacija čvora Orehovica kojeg su gotovo 
svi zaboravili. Kroz plan građenja Hrvatskih cesta osigurano je 40 milijuna kuna za izgradnju 
tog čvora kako bi se osigurao normalan ulaz odnosno izlaz prema centru grada. Do kraja 
godine bi trebala biti gotova I. faza kako bi se taj čvor uključio u mrežu gradskih prometnica. 
Izlaz iz Zagreba na čvoru Orehovica je sada neprikladan pa se planira da se pomakne 
sjevernije i odvoji od glavnog raskršća na čvoru Orehovica u smjeru prema zapadu odnosno 
prema jugu. Također, na tom čvoru je u planu izgradnja jednog nadvožnjaka koji bi omogućio 
uključivanje u smjeru Zagreba, ali i boljeg povezivanja zone Svilna i Orehovice u prometnu 
mrežu.  

Za izgradnju ceste D403 osigurana su i sredstva gdje se intenzivno radi u smislu 
imovinsko pravne pripreme. Do kraja godine trebali bi početi prvi radovi na jednoj od dionica 
te ceste, a intenzivniji radovi bi se nastavili u idućoj godini za koju je osigurano 200 milijuna 
kuna. 

Nadalje je iznio da se u Rijeci planira izgradnja kružnih tokova, pa je osim na 
Pećinama, izgradnja kružnog toka predviđena i na raskršću Osječke, Prvomajske i Ticijanove 
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ulice te na Pavlovcu i na Martinkovcu. Realizacija svih tih kružnih tokova trebala bi krenuti 
već ove godine osim Martinkovca zbog problema u imovinsko-pravnoj pripremi. 

Uz navedeno, planira se i obnova postojećih državnih cesta kroz centar grada tako 
da bi se ulice Fiumara, Adamićeva, Strossmayerova i Riva do željezničkog kolodvora 
kompletno obnovile novim asfaltnim slojem, te izvršila sanacija svih mostova preko Rječine. 

 
 UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila da na prijedlog 

dnevnog reda, koji je dostavljen uz poziv za sjednicu Gradskog vijeća, nije podnesen 
prigovor tako da se dnevni red smatra usvojenim kako je predloženo, a uz točku 1. Izbori i 
imenovanja naknadno je dostavljen još jedan materijal i to: a) Prijedlog odluke o imenovanju 
člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka i b) Prijedlog 
odluke o imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Rijeka. 

 
 
Zatim je predsjednica Gradskog vijeća objavila da je Gradsko vijeće usvojilo 

sljedeći 
DD  NN  EE  VV  NN  II    RR  EE  DD  

 
1. Izbori i imenovanja  
I. a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za 
međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za mjesnu samoupravu 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 
II. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru potpredsjednice Odbora za kulturu Gradskog 
vijeća Grada Rijeke 
III. a) Prijedlog odluke o imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog 
kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka  
b) Prijedlog odluke o imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka 
Rijeka 
2. Prijedlog zaključka o zaduženju KD Čistoća d.o.o. za hitno provođenje Studije 
"Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za područje Grada 
Rijeke i okolice" 
3. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine 
4. Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 
financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2014. 
godinu - Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza 
5. Prijedlog odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora 
Grada Rijeke 
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Rijeke za 2014. godinu 
7. a) 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 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne 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 
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne 
vodne građevine na području grada Rijeke 
9. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju sredstava 
spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova 
građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke 

 10



10. Prijedlog odluke o promjeni imena naselja u gradu Rijeci u Registru prostornih 
jedinica Republike Hrvatske 
11. a) Prijedlog odluke o kupnji nekretnine u k.o. Plase 
b) Prijedlog odluke o kupnji nekretnina  u k.o. Plase (zona Bodulovo) 
12. Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Zamet 
13. a) Prijedlog rješenja o određivanju predstavnika Grada Rijeke u Povjerenstvu za 
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske 
b) Prijedlog rješenja o određivanju predstavnika Grada Rijeke u Povjerenstvu za 
procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog 
zemljišta i vrijednosti drvne mase 
14. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda Grada 
Rijeke 
15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Osnovne 
škole Ivana Zajca. 

 
 

TOČKA 1. 
Izbori i imenovanja 

I. a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za 
međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za mjesnu samoupravu 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 
II. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru potpredsjednice Odbora za kulturu Gradskog 
vijeća Grada Rijeke 
III. a) Prijedlog odluke o imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog 
kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka  
b) Prijedlog odluke o imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka 
Rijeka 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
G l a s o v a nj e: 
I. 
 
Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeće odluke: 
 

a) 
O  D  L  U  K  U 

o razrješenju predsjednika i izbor predsjednice 
Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada 

Rijeke 
 

I. 
Razrješuje se dr.sc. Predrag Šustar dužnosti predsjednika Odbora za 

međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
 

II. 
Za predsjednicu Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog 

vijeća Grada Rijeke bira se Ljubica Dujmović Kosovac. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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b) 
O  D  L  U  K  U 

o razrješenju člana i izboru članice Odbora za mjesnu samoupravu 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 
I. 

 Razrješuje se Predrag Miletić dužnosti člana Odbora za mjesnu samoupravu 
Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

II. 
 Za članicu Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke bira 

se Tamara Moranjak. 
III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
II. 
 
Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeću  
 

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

Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

I. 
 Razrješuje se Gordana Petrović dužnosti potpredsjednice Odbora za kulturu 

Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
II. 

 Za potpredsjednicu Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se 
Ljubica Stojanović. 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

  
III. 

a) 
Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeću  

 
O D L U K U 

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

 
I. 

Za člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 
od strane osnivača imenuje se Nenad ŠEGVIĆ, na vrijeme do isteka mandata članova 
Kazališnog vijeća.  

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12



 
b) 

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

O D L U K U 
o imenovanju člana Kazališnog vijeća 

Gradskog kazališta lutaka Rijeka 
 

I. 
Za člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Rijeka od strane 

osnivača imenuje se Matko BOTIĆ, na vrijeme do isteka mandata članova Kazališnog 
vijeća.  

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

TOČKA 2. 
Prijedlog zaključka o zaduženju KD Čistoća d.o.o. za hitno provođenje Studije 

"Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za područje Grada 
Rijeke i okolice" 

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

predlagatelji ove točke dnevnog reda članovi Gradskog vijeća (njih 16), a izvjestitelji su 
članovi Gradskog vijeća Bojan Kurelić i Danko Švorinić, predsjednik udruge Krizni eko stožer 
Marišćina Josip Katalinić, jedan od autora Studije "Ekološki zasnovan sustav gospodarenja 
komunalnim otpadom za područje Grada Rijeke i okolice" prof.dr.sc. Slaven Dobrović, član 
udruge Krizni eko stožer Marišćina Josip Begonja i članica udruge Krizni eko stožer 
Marišćina Mirna Međimurec. Predsjednica Gradskog vijeća nadalje je izvijestila da su 
povodom ove točke dnevnog reda na današnju sjednicu kao gosti pozvani i direktor KD 
Čistoća Bojan Jurdana, direktor TD EKOPLUS d.o.o. Dušan Šćulac i ravnatelj Nastavnog 
zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije prof.dr.sc. Vladimir Mićović, da je 
očitovanje Gradonačelnika dostavljeno u materijalima, a zaključci odbora koji su razmatrali 
materijale za ovu točku dnevnog reda dostavljeni su na klupe.  

 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje imali su član Gradskog vijeća Bojan Kurelić, 

predsjednik udruge Krizni eko stožer Marišćina Josip Katalinić i jedan od autora Studije 
"Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za područje Grada Rijeke i 
okolice" prof.dr.sc. Slaven Dobrović.  

 
 U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Bojan Kurelić ispred Kluba PGS-AM, dr.sc. 

Tea Čaljkušić-Mance ispred Kluba HDZ-HSP AS, dr.sc. Aleksandar Bulog ispred Kluba SDP i 
ARS, Snježana Čop ispred Kluba HNS - IDS, Vedran Sabljak ispred Kluba Hrvatskih laburista 
-Stranke rada, dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance, Danko Švorinić, Bojan Kurelić, Ivan Ivaniš i dr.sc. 
Aleksandar Bulog, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel, izvjestitelji predlagatelja Josip 
Katalinić i Slaven Dobrović, direktor TD EKOPLUS d.o.o. Dušan Šćulac i direktor KD Čistoća 
Bojan Jurdana te završno Teo Božanić ispred Kluba HDZ-HSP AS. 

 
Napomena: za vrijeme rasprave, nakon izlaganja dr.sc. Aleksandra Buloga, na 

traženje predsjednice Kluba PGS-AM, predsjednica Vijeća je odobrila stanku od 30 minuta 
zbog održavanja sjednice tog Kluba.  

 
Nakon održane stanke, član Gradskog vijeća Bojan Kurelić je ispred predlagatelja - 

16 članova Gradskog vijeća, izvijestio da se mijenja tekst predloženih zaključaka na način da 
se točke 2. i 3. Prijedloga zaključka brišu, a točka 1. Prijedloga zaključka sada glasi: 
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" Predlaže se predsjedniku Skupštine KD Čistoća d.o.o., Gradonačelniku Grada Rijeke 
Vojku Obersnelu, da sazove hitnu sjednicu Skupštine KD Čistoća d.o.o. i predloži Skupštini 
odluku kojom će naložiti stručnim službama KD Čistoća d.o.o. da odmah započnu sa 
završnom fazom izrade Studije „Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim 
otpadom za područje Grada Rijeke i okolice“, autori prof.dr.sc. Slaven Dobrović, 
doc.dr.sc.Hrvoje Juretić i mag.ing.mech. Goran Smoljanić." 

 
 U očitovanju na izneseni prijedlog, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je iznio da 

mu je ovako predložen zaključak prihvatljiv te da slijedom navedenog odustaje od zaključka 
pod rednim brojem 1. kojeg je predložio na usvajanje Gradskom vijeću u okviru svog 
očitovanja, ali da ustraje kod svog prijedloga zaključaka pod 2., 3., 4. i 5.  

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je  donijelo sljedeći 
 

z a k l j u č a k 
 

  1. Predlaže se predsjedniku Skupštine KD Čistoća d.o.o., Gradonačelniku Grada 
Rijeke Vojku Obersnelu, da sazove hitnu sjednicu Skupštine KD Čistoća d.o.o. i 
predloži Skupštini odluku kojom će naložiti stručnim službama KD Čistoća d.o.o. da 
odmah započnu sa završnom fazom izrade Studije „Ekološki zasnovan sustav 
gospodarenja komunalnim otpadom za područje Grada Rijeke i okolice“, autori 
prof.dr.sc. Slaven Dobrović, doc.dr.sc.Hrvoje Juretić i mag.ing.mech. Goran 
Smoljanić. 

 2. Komunalno društvo Čistoća d.o.o. i Grad Rijeka u potpunosti poštuju sve 
odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13). 

 3. Grad Rijeka će u zakonskim rokovima, a po donošenju neophodnih 
podzakonskih akata vezanih za provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
Republike Hrvatske te Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, donijeti 
odgovarajuće akte o pružanju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, Plan 
gospodarenja otpadom koji sadržava i mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, 
metala, stakla i plastike te glomaznog komunalnog otpada, kao i izmijeniti i dopuniti 
Odluku o komunalnom redu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 
18/03, 21/03, 51/06, 6/08 i 29/09). 

 Sve navedeno će se temeljiti na činjenici da će do kraja godine biti izgrađen i u 
funkciji Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina. 

 4. Zadužuje se KD Čistoća d.o.o. da kontinuirano nastavi sa svim aktivnostima i 
mjerama koje je do sada poduzimala a odnose se na primarnu selekciju otpada, 
dodatno pojača edukaciju građana, poduzme aktivnosti sortiranja opada izgradnjom 
sortirnice i tri reciklažna dvorišta.  Dodatno se zadužuje da, temeljem analize 
dosadašnjih aktivnosti, svakodnevno unapređuje funkcioniranje i rad na već 
izgrađena dva reciklažna dvorišta i preko 200 eko otoka. 

 5. Sve aktivnosti oko izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom 
Marišćina finalno su definirane važećim ugovorima o izgradnji i nadzoru, sredstva EU 
za izgradnju dobivena su temeljem dokumentacije koju su verificirale relevantne 
državne institucije/agencije, konzultanti, EU Delegacija u Republici Hrvatskoj i na kraju 
Europska komisija u Bruxellesu. 

 
(Napomena: zaključak pod 1. Gradsko vijeće je donijelo JEDNOGLASNO, a zaključke 

pod 2., 3., 4. i 5. Gradsko vijeće je donijelo VEĆINOM GLASOVA s 18 glasova za i 13 
suzdržanih glasova). 

 
 
 
 
 
 

 14

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=2587
http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=973
javascript:iSite_WindowOpen('http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=11585','_blank','width=1910,left=0,height=1130,top=0,toolbar=1,menubar=1,location=1,status=1,resizable=1,scrollbars=1');
javascript:iSite_WindowOpen('http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=14119','_blank','width=1910,left=0,height=1130,top=0,toolbar=1,menubar=1,location=1,status=1,resizable=1,scrollbars=1');
javascript:iSite_WindowOpen('http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=17282','_blank','width=1910,left=0,height=1130,top=0,toolbar=1,menubar=1,location=1,status=1,resizable=1,scrollbars=1');


 
 

TOČKA 3. 
Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj - prosinac 

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. 

 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance ispred Kluba 

HDZ-HSP AS, Ana Komparić Devčić ispred Kluba SDP i ARS, Ida Mahmutefendić, Ljubica 
Dujmović-Kosovac i Predrag Miletić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 10 protiv, 3 

suzdržana) donijelo sljedeći  
z a k l j u č a k 

 
 Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj - prosinac 2013. 

godine. 
 

TOČKA 4. 
Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 

financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2014. 
godinu – Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza 

 
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 predsjednik Riječkog sportskog saveza 

Samir Barać.  
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (28 za, 3 suzdržana) 

donijelo sljedeću 
O D L U K U 

o davanju naknadne suglasnosti na 
Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava 

unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2014. godinu - 
Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza 

 
I. 

 Daje se naknadna suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava 
unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2014. godinu - Aktivnosti 
koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza, kojega je donijela Skupština 
Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez" na sjednici održanoj 
30. siječnja 2014. godine. 

II. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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TOČKA 5. 
Prijedlog odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora 

poduzetničkih inkubatora 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. 

 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
 Nakon rasprave u kojoj je sudjelovala članica Vijeća dr.sc. Petra Karanikić, 

Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Odluku o korištenju usluga i poslovnih 
prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke. 

 
 

TOČKA 6. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 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. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje, u okviru kojega je obrazložio i prijedloge pod 

sljedećom točkom dnevnog reda, podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku  o izmjenama 

i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu. 
 
 

TOČKA 7. 
a) 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 

b) Prijedlog odluke o davanju prethodne 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 

 
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: 
 

a) 
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. 

b) 
Odluku o davanju prethodne 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. 
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TOČKA 8. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 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 izmjenama i 

dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada 
Rijeke. 

 
 

TOČKA 9. 
Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju sredstava 

spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova 
građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline 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 pravilnika. 

 
U raspravi su sudjelovali članica Vijeća Ljubica Dujmović-Kosovac i Gradonačelnik 

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

suglasan s amandmanom Odbora za Statut, Poslovnik i propise podnesenim na članak 5. u 
dijelu kojim se predlaže iza stavka 3. dodati novi stavak 4. koji glasi: "Sredstva za 
sufinanciranje programa Grad će isplatiti Korisniku u roku od najkasnije 60 dana od dana 
prihvaćanja zahtjeva od strane Odjela, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara", ali da 
ne može prihvatiti 1. dio amandmana koji glasi: "U članku 5. stavku 2. riječi: "opis faza 
izvršenja, ovjerenu privremenu ili okončanu situaciju" zamjenjuju se riječima: "ovjerenu 
okončanu situaciju", jer se sredstva plaćaju korisnicima i po privremenim, a ne samo 
okončanim situacijama. 

 
Nakon iznesenog od strane Gradonačelnika, predsjednica Odbora za Statut, 

Poslovnik i propise Ida Mahmutefendić nije ustrajala na prihvaćanju amandmana u cijelosti. 
 
Prije prelaska na glasovanje, predsjednica Gradskog vijeća je utvrdila da je sukladno 

djelomično prihvaćenom amandmanu Odbora za Statut, Poslovnik i propise, izmijenjen 
sadržaj članka 5. Prijedloga pravilnika na način da se u članku 5. stavku 2. (izmijenjeni 
članak 20.) iza stavka 3. dodaje novi stavak 4. koji glasi: "Sredstva za sufinanciranje 
programa Grad će isplatiti Korisniku u roku od najkasnije 60 dana od dana prihvaćanja 
zahtjeva od strane Odjela, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara". 

 
Zatim je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO donijelo Pravilnik o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje 
Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene 
Urbanističke cjeline grada Rijeke. 
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TOČKA 10. 
Prijedlog odluke o promjeni imena naselja u gradu Rijeci u Registru prostornih 

jedinica Republike Hrvatske 
 

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 promjeni 
imena naselja u gradu Rijeci u Registru prostornih jedinica Republike Hrvatske. 

 
 

TOČKA 11. 
a) Prijedlog odluke o kupnji nekretnine u k.o. Plase 
b) Prijedlog odluke o kupnji nekretnina  u k.o. Plase (zona Bodulovo) 
 
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: 
 

a) 
Odluku o kupnji nekretnine u k.o. Plase, 
 

b) 
Odluku o kupnji nekretnina  u k.o. Plase (zona Bodulovo). 
 

 
TOČKA 12. 

Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Zamet 
 
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 Rješenje o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Zamet.   
 

 
TOČKA 13. 

a) Prijedlog rješenja o određivanju predstavnika Grada Rijeke u Povjerenstvu 
za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike 
Hrvatske 
b) Prijedlog rješenja o određivanju predstavnika Grada Rijeke u Povjerenstvu 
za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje 
poljoprivrednog zemljišta i vrijednosti drvne mase 
 
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, VEĆINOM GLASOVA (25 za, 2 protiv) donijelo: 
 

a) 
R J E Š E N J E 

o određivanju predstavnika Grada Rijeke u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na 
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske 

 
I. 

 Određuje se Marko Brkić, ing.arh za predstavnika Grada Rijeke u Povjerenstvu 
za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. 

 
II. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 
novinama Grada Rijeke". 

b) 
R J E Š E N J E 

o određivanju predstavnika Grada Rijeke u Povjerenstvu za procjenu troškova 
stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta i 

vrijednosti drvne mase 
 

I. 
 Određuje se Denis Radinković za predstavnika Grada Rijeke u Povjerenstvu za 
procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog 
zemljišta i vrijednosti drvne mase. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 
novinama Grada Rijeke". 
 
 

TOČKA 14. 
Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda 

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 razrješenju 

i imenovanju člana Službeničkog suda Grada Rijeke. 
 

 
 

TOČKA 15. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Osnovne škole 

Ivana Zajca 
 

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 davanju  

prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Osnovne škole Ivana Zajca. 
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 Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: dr.sc. Tea 
Čaljkušić-Mance, dr.sc. Nikola Ivaniš, Milena Kraljević, Bojan Kurelić i Danijel Paliska. 

 
  
Sjednica je zaključena u 16,05 sati. 

 
 
 

Tajnica       Predsjednica 
     Gradskog vijeća                Gradskog vijeća 
 
Mirna Pavlović-Vodinelić,v.r.   Dorotea Pešić-Bukovac, v.r. 
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