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

održane 15. svibnja 2014. godine 
 

Sjednicu je u 9,35 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-
Bukovac. 

 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da su sjednici nazočna 34 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, Hrvoje Burić, mr.sc. Vesna Buterin, 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, Ivan 
Kirin, 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, 
Čedomir Salević, Danko Švorinić, Ana Trošelj, Walter Volk i Davor Zubović. 

 
Izostanak je opravdao član Gradskog vijeća Vedran Sabljak. 
 

 Na zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća održane 27. ožujka 2014. godine nije 
bilo primjedbi. 

 
 UVODNE OBAVIJESTI 

 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je obavijestila da je 

članovima Vijeća, sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljen pisani 
odgovor na pitanje člana Gradskog vijeća Vedrana Sabljaka, a danas je na klupe 
dostavljena i presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usoz-161/2012 
od 29. travnja 2014. godine. 

 
 AKTUALNI SAT 

 
1. IVAN IVANIŠ je iznio da se  uskoro očekuje početak radova na kontejnerskom 

terminalu na Zagrebačkoj obali te je upitao što je s prometnicom D 403?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako očekuje da će do 

kraja godine započeti radovi na izgradnji ceste D 403 gdje je cijela trasa ceste 
podijeljena u 10 građevinskih dozvola i jednu jedinstvenu građevinsku dozvolu. Prva 
faza,  za koju je već izdana građevinska dozvola, podrazumijeva radove koji bi trebali 
spojiti čvor Škurinje sa ulazom u tunel i za taj dio projekta su osigurana sredstva u ovoj 
godini. S obzirom na ishodovanu građevinsku dozvolu, kao i činjenicu da je Grad Rijeka 
s Hrvatskim cestama uspio riješiti većinu imovinsko pravnih problema, nema razloga da 
ne započne izgradnja. Kako su u Proračunu Hrvatskih cesta i planu građenja za iduću 
godinu predviđena dovoljna sredstva za nastavak radova, očekuje da u I kvartalu iduće 
godine krenu radovi na gradnji 1 km dugog tunela. 

Nadalje je iznio da za sve građevine, stanove, kuće, stambene objekte na toj 
trasi, bez obzira da li se radi o nelegalnoj gradnji ili o objektima koji se nalaze na toj trasi, 
osigurana je adekvatna zamjena za smještaj odnosno gradski stanovi ili stanovi u 
vlasništvu države za 16 obitelji, dok se za jednu ili dvije obitelji vodi postupak izvlaštenja. 

 
2. BOJAN KURELIĆ, u svezi nedavno pokrenute inicijative o proširenju ovlasti 

Grada Rijeke odnosno dobivanju statusa županije na razini gradova Rijeke, Splita i 
Osijeka, smatra da bi cijelu priču trebalo potencirati kroz decentralizaciju države te da 



mu nije jasno što bi za ovaj grad iz ovoga proizašlo, obzirom da je Primorsko-goranska 
županija, kao i ostale županije u Republici Hrvatskoj u jednakim ako ne i većim 
problemima nego Grad Rijeka. Upitao je što bi za ovaj Grad to značilo, jer prebacivanje 
sirotinje na razini grada ili županije neće promijeniti sliku ove države. Po njegovom 
mišljenju jedina istinska decentralizacija može krenuti iz Zagreba jer dok država ima 
90% sredstava ne može se govoriti o decentralizaciji bez obzira na prebacivanje ovlasti 
između razine grada i županije. Na žalost, to se najbolje očituje u slabom povlačenju 
sredstava iz europskih fondova obzirom da je većina tih sredstava usmjerena na regije, 
koju Rijeka nema, ali ima obespravljene i dekintirane županije te gradove i općine koji 
nisu u stanju povući sredstva fondova te je upitao Gradonačelnika zašto ne traži podršku 
u konačnoj decentralizaciji države? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako bi prvo trebalo 

pročitati Ustav Republike Hrvatske u kojem piše da se velikim gradovima u Republici 
Hrvatskoj mogu dati ovlasti županija. Dakle ono što se traži nije ništa novo već je 
predviđeno Ustavom Republike Hrvatske. Nadalje je iznio da u svim javnim istupima na 
tu temu isticao je da je ovu inicijativu prihvatio isključivo iz razloga da ukaže na činjenicu 
da treba mijenjati ustroj lokalne i regionalne uprave i samouprave. U tom kontekstu treba 
riješiti pitanje što je županija odnosno što je to regija, jer se u sadašnjem ustroju 
županije ne mogu uspoređivati sa regijama osim u jednom manjem dijelu 
decentraliziranih sredstava koji predstavljaju transfere iz državnog proračuna, a nisu 
izvorni prihod županije i ne obavljaju odgovarajuće obveze jer to i ne mogu sa ovakvim 
fiskalnim sustavom. 

 Primjerice, u europskim zemljama koje imaju uspostavljene funkcionalne 
regije je npr. organizacija javnog prijevoza nešto o čemu se brinu regije, dok kod nas 
javni prijevoz postoji u gradovima koji su ga organizirali. Jasno mu je da Županija ne 
može raditi više nego što radi i pokrenutom inicijativom htjelo se pokrenuti raspravu o 
ustroju i nadležnostima lokalne i regionalne samouprave. 

 Provodeći odredbu Ustava RH, Grad bi dobio određena sredstva, koja su 
u ovom kontekstu iz državnog proračuna usmjerena prema županijama, ali bi dobio i 
odgovarajuće obveze. Ako Grad može voditi brigu o osnovnim školama na području 
Grada Rijeke, ne vidi razloga zašto na isti način kroz decentralizirana sredstva ne bi 
mogao voditi brigu i o srednjim školama na području Grada Rijeke. U Ustavu također 
stoji da je primarna zdravstvena zaštita u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, ali 
na žalost u ovih 20 godina postojanja lokalne samouprave to nije provedeno.  

Pokrenuta inicijativa nema namjeru rušenja župana ili županija već jačanja 
regionalnih centara koje čine najveći gradovi u Republici Hrvatskoj. 

 
BOJAN KURELIĆ je iznio da on niti u jednom trenutku nije sporio pravni aspekt 

ove inicijative koja je temeljena na Ustavu i tu ne vidi problem. Problem je u tome što je 
Gradonačelnik pokrenuo inicijativu, ali nije dao konkretnu analizu što bi to za grad 
značilo. 

 
3. NIKOLINA MILČIĆ je upitala što Grad Rijeka u suradnji sa Turističkom 

zajednicom čini po pitanju brendiranja Grada Rijeke kao poželjne turističke destinacije 
modernog urbanog turizma, što je osmišljeno po pitanju lokalnog destinacijskog 
menadžmenta u marketingu, projektima, nastupima na inozemnim sajmovima i 
sadržajima kojima će se privući i zadržati turiste koji dođu u Rijeku te da li će aktivnosti 
na području paketa Zakona o sustavu turističkih zajednica i promicanja hrvatskog 
turizma polučiti bolje rezultate od dosadašnjih? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da Grad Rijeka i 

Turistička zajednica Rijeke čine sve sukladno postojećim ovlaštenjima. Podsjetio je da je 
Rijeka prva uvela besplatnu bežičnu mrežu za pristup internetu koja je prije svega 
namijenjena posjetiteljima i građanima Rijeke o kojem je prije više od 5 godina pisao i 
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časopis Wired. Također, postoji i čitav niz aplikacija koje su u funkciji promocije Rijeke. 
Ujedno je najavio kako će za koji dan biti prezentacija jedne nove aplikacije namijenjene 
za Android i Apple uređaje koja će na specifičan način prezentirati Rijeku i pojedine 
lokacije u Rijeci. 

 Nadalje je iznio da uređenje grada i manifestacije koje se organiziraju te 
rezultati koji se postižu najbolje govore o svemu. U prva četiri mjeseca ove godine je broj 
dolazaka turista u Rijeku više od 30% veći nego u prethodnoj godini, a u travnju čak 
40%, što je više od prosjeka u Primorsko-goranskoj županiji. 

 Prema tome, Rijeka je prepoznata kao zanimljiva destinacija, otvoreno je 
7-8 novih hostela koji su u pravilu gotovo stalno puni, a još uvijek se osjeća nedostatak 
smještajnih kapaciteta. Krajem ove godine započet će radovi na novom turističkom 
kompleksu na području Kostabele, a u zoni Rikarda Benčića bi se trebao graditi još 
jedan poslovni hotel. 

 Što se tiče prijedloga drugačije organizacije turističkih zajednica misli da u 
nekim segmentima ono što je predstavljeno od strane Ministarstva turizma, da se u 
nekim segmentima okrupnjuje sustav turističkih zajednica, ima logike, a nema logike da 
se svaka mala sredina na globalnom tržištu prezentira sama, već je logičnije u tom 
kontekstu jedan zajednički nastup pod zajedničkim brendom. 

 U Ministarstvo turizma uputili su određene primjedbe koje se odnose na to 
da bi gradovi trebali imati nešto drugačiji tretman od klasičnih turističkih destinacija, jer 
turisti koji dolaze u gradove imaju drugačiji interes od klasičnih turističkih aranžmana koji 
nude duži boravak u hotelima. 

 
4. DANKO ŠVORINIĆ se nadovezao na pitanje kolege Kurelića u svezi inicijative 

za izjednačavanje statusa gradova Rijeke, Splita i Osijeka sa Zagrebom. Mislim da je 
svima jasno da se u osnovi ne radi o nekakvom sustavnom rješenju za koje bi vjerojatno 
trebala biti zadužena Vlada već da je riječ o jednom parcijalnom rješenju koje bi moglo 
pomoći u funkcioniranju gradova ove veličine u smislu preskakanja određenih 
birokratskih stepenica koje su u ovom ustroju nepotrebne. Zanima ga u kojem smjeru ta 
inicijativa ide. Po njemu,  postoje dva modela. Sukladno Ustavu, Sabor može predložiti 
donošenje novog zakona kojim bi se status Rijeke, Splita i Osijeka izjednačio sa 
statusom Grada Zagreba. Druga varijanta je da se primjenjuju sadašnje zakonske 
odredbe, po kojima Grad Rijeka kao predstavničko tijelo, može tražiti od Županijske 
skupštine prijenos određenih ovlasti sa Županije na Grad, ali obzirom na reakcije svih 
župana koji su uključeni u tu priču očito je da takvu suglasnost neće dati. 

Vezano uz reakciju župana interesira ga da li Gradonačelnikova politička 
organizacija ima bilo kakav stav po tom pitanju jer obzirom na posljednje reakcije izgleda 
da nema, te  misli da to nije odgovorno obzirom na važnost ovog pitanja za sve. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako ova govornica 

nije u funkciji da on obrazlaže stavove njegove političke stranke nego da provodi 
program kojim su on i koalicija pobijedili na izborima. Radi se o inicijativi i kada ona bude 
jasno definirana onda će se o njoj moći i konkretno raspravljati. Naravno da ta inicijativa 
ide u cilju izmjene zakona jer očito do sada nije bilo volje, jer da je bilo, onda bi županije 
već bile prepustile dio svojih ovlasti gradovima i općinama. Međutim, da je i bilo političke 
volje, u svezi toga postoji čitav niz neusklađenih zakonskih rješenja pa je to nekad čak i 
tehnički nemoguće riješiti.  

 Ponovio je da je inicijativu prihvatio isključivo kao način da se pokrene 
rasprava o drugačijem ustroju lokalne i regionalne samouprave. Svjestan je toga da je to 
proces koji će trajati određeno vrijeme, ali smatra da se time može učiniti određeni 
iskorak, ne u potpunosti, ali misli da bi se u ovom kontekstu omogućilo da tri velika 
grada uz Zagreb, s nadležnostima županija budu efikasnija i učinkovitija u rješavanju 
problema koji tište građane koje u pravilu ne zanima da li je za njihov problem nadležan 
grad, županija ili država. 
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DANKO ŠVORINIĆ je dodao da je istina da je gdin Obersnel ovdje u funkciji 
gradonačelnika, ali ispada da njegova stranka ima jednu politiku na razini grada, drugu 
na razini županije, a treću na razini države, pa se s takvim načinom gledanja na politiku, 
ne mogu niti očekivati nekakve sustavne reforme regionalnog ustroja. Ovo je već drugi 
put da se u idealnoj situaciji kada je ista politička opcija na vlasti u Gradu, Županiji i 
državi propušta prilika za iskoracima u tom smislu. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ta inicijativa nije 

nova, pokrenuta je sredinom 90-tih godina i to iz Rijeke i Osijeka koji se tome priključio, 
a nakon toga i iz Splita, ali nikada nije zaživjela. To je političko pitanje koje nije baš 
jednostavno riješiti. Naveo je primjer Danske u kojoj je ta reforma trajala 5 godina, a u 
nju su bili uključeni Vlada i Akademska zajednica te predstavnici gradova i županija. Pet 
godina su trajale pripreme za reformu koja je provedena uz opći politički konsenzus, što 
u Hrvatskoj neće ići lako jer će se teško postići opći politički konsenzus, a bez općeg 
političkog cenzusa će u konačnici biti dosta problematično za bilo koju vladu koja u taj 
posao krene. 

 
5. PREDRAG MILETIĆ je iznio da je nekadašnja pročelnica Odjela gradske 

uprave za kulturu Ivanka Persić u Novom listu od 6. 11. 2009. godine izjavila da je za 
obnovu kapela na Kalvariji potrebno riješiti vlasničke odnose, da je uvidom u povijesne 
zemljišno knjižne izvatke utvrđeno da je zadnji vlasnik kapela Comune di Fiume 
odnosno Općina Rijeka, te da je predmet proslijeđen odvjetnicima grada kako bi 
preispitali mogućnost uknjižbe Grada kao vlasnika kapela kako bi se stvorili preduvjeti za 
njihovu zaštitu i obnovu. Upitao je da li su odvjetnici koji zastupaju Grad uspjeli uknjižiti 
kapele u gradsko vlasništvo ili je problem sa utvrđivanjem pravnog slijednika Općine 
Rijeka te ga interesira tko je pravni slijednik Općine Rijeka ukoliko to nije Grad? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da će odgovor 

pripremiti pisanim putem, te iznio da se na području Kalvarije, osim kapelica, nalazi još 
jedan važan ostatak povijesti Rijeke, a to je dio sačuvanog rimskog zida i u tom 
kontekstu su pokrenute aktivnosti da se taj zid prezentira i označi, ne samo na području 
Kalvarije nego i dalje prema granicama Grada Rijeke. Što se tiče pitanja tko je nasljednik 
Comune di Fiume ili nekadašnje Općine Rijeka iznio je da je to vrlo čudno pitanje, jer 
kada su u pitanju vlasnički odnosi nad zemljištem i objektima onda se tumači da to nije 
vlasništvo jedinice lokalne samouprave nego vlasništvo države. Kada je u pitanju sudski 
spor kojeg je pred nekoliko godina pokrenula privatna osoba koju je fizički ozlijedio 
milicajac bivšeg Sekretarijata unutarnjih poslova, onda je Sud prosudio da pravni 
slijednik nije Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno Republika Hrvatska nego da je 
pravni slijednik Općina Rijeka i po pravomoćnoj sudskoj presudi Grad je platio naknadu 
štete.  

 
PREDRAG MILETIĆ je podsjetio da od spomeničke baštine u Gradu gotovo da 

nema ništa iz 17. stoljeća, a spomenute kapele su iz 17. stoljeća i razlog njihove obnove 
nije toliko religijski koliko je opće civilizacijski, pogotovo što iz tog doba ima malo toga, 
pa smatra da bi gradska uprava trebala učiniti sve da obnovi te kapele. 

 
6. IVAN KIRIN je čestitao gradskoj upravi i Trgovačkom društvu Autotrolej za 

uvođenje u javni prijevoz autobusa na plin te je upitao zašto se ranije nisu uveli autobusi 
za javni prijevoz na plin, kada se zna da je takav oblik prometa već odavno bio poznat u 
gradovima i okolici Hrvatske od Trsta do Beča, već su nabavljeni sada u vrijeme 
recesije? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako cijela Hrvatska s tom 

pričom ima problema, a jedino su Rijeka i Zagreb u tome nešto napravili. Nije bio samo 
problem u nabavci autobusa nego i u osiguranju nabavke adekvatne tehnologije za 

 4



punjenje tih autobusa, što je opet bilo vezano uz uvoz. Podsjetio je na činjenicu da je 
Zagreb nabavio autobuse, nakon čega se tri – četiri godine bavio problemom izgradnje 
punionice. Činjenica je da je u Hrvatskoj bilo neregulirano tržište plina i da su ti autobusi 
pred 10-tak godina bili znatno skuplji nego što su danas jer je u pravilu svaka nova 
tehnologija obično skuplja. Znači, potrebno je neko određeno vrijeme da zaživi, da se 
počine proizvoditi i primjenjivati u većim količinama kako bi se snizila cijena. U trenutku 
kad je do toga došlo Grad je odlučio nabaviti plinske autobuse. Bez obzira na doba 
recesije, dobrim upravljanjem Autotroleja uspio se održati investicijski ciklus, pa se uz 20 
nabavljenih autobusa ide u nabavu još 10-tak novih autobusa na plin. Cilj je najveći broj 
autobusa zamijeniti plinskim, no zbog specifične konfiguracije Rijeke plinski autobusi 
nemaju dovoljnu snagu da bi mogli savladati sve uzbrdice pod opterećenjem i brojem 
putnika koji se u njima nalaze. 

 Radi se i na planu nabave električnih vozila što podrazumijeva veći iznos 
financijskih sredstava jer je proizvodna cijena novih tehnologija još uvijek relativno 
visoka. 

 
7. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je upitao što je s financiranjem nedostajuće 

kanalizacijske mreže na području Grada Rijeke i okolnih općina iz Europskih fondova i 
što će Grad Rijeka u u skoroj budućnosti realizirati?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je kazao kako je, unatoč činjenici 

što je u proteklih 15-20 godina izuzetno puno sredstava utrošeno u izgradnju vodovodne 
i kanalizacijske mreže, Rijeka bio prvi grad u Hrvatskoj koji je izgradio centralni uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda i spoj s kolektorom. Činjenica je da se kaskalo s brojem 
objekata priključenih na kanalizacijski sustav u odnosu na vodovod gdje je realizacija 
100%, dok je u kanalizaciji taj postotak znatno manji. Hrvatska se kroz pregovore 
obvezala da će u relativno kratkom roku nakon ulaska u Europsku uniju, provodeći 
operativni program zaštite okoliša, u potpunosti riješiti sustav otpadnih voda kao jedan 
od prioriteta koji će se financirati iz europskih fondova. Grad Rijeka zajedno sa 
Hrvatskim vodama radi na pripremi dokumentacije za aplikaciju na natječaj Europske 
unije, pa bi u lipnju aplikacija trebala biti gotova i pripremljena za slanje u Bruxelles. 
Riječ je o jednom od možda i najvećih projekata u tom segmentu u Hrvatskoj 
procijenjenog na iznos od oko 110 milijuna eura koji podrazumijeva izgradnju 
kompletnog kanalizacijskog sustava u aglomeraciji Rijeke i izgradnju novog Centralnog 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji više neće biti baziran na fizičkom tretmanu 
otpadnih voda nego će podrazumijevati i biološki tretman otpadnih voda kako to 
propisuje Europska unija. 

 
8. DAVOR ZUBOVIĆ je iznio kako su se umirovljenici prijašnjih godina okupljali u 

Klubu Viktorija gdje su se održavale razne zabave, plesovi i sl. koji je na žalost sada 
zatvoren, pa ga interesira da li Grad Rijeka može umirovljenicima osigurati prostor u 
hotelu Neboder gdje bi se  umirovljenici okupljali, zabavljali i održavali plesove? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je podsjetio da u Rijeci postoje dvije 

udruge umirovljenika, jedna je na gradskoj, a  druga na županijskoj razini, koje imaju 
relativno velike prostore, pa predlaže da se ti prostori iskoriste za takve aktivnosti. Grad 
je do sada davao podršku umirovljenicima za klub Viktorija i kasnije za prostore 
restorana Cres. Izvidjet će mogućnost da se tako nešto dogovori i sa hotelom Neboder ili 
nekim drugim prostorom, ali treba biti svjestan činjenice da to netko treba platiti. 

 
9 SANJIN KULJANIĆ je upitao da li je moguće da se organizira rad barem 

jednog dječjeg vrtića za šire područje Grada Rijeke vikendom, odnosno nedjeljom? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je praksa 

pokazala da čak i u doba godišnjih odmora postoji izuzetno mali interes za boravak 
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djece u vrtiću. U kontekstu rada subotom i nedjeljom pokušat će se putem anketiranja 
korisnika dječjeg vrtića provjeriti da li uopće postoji interes za takvu aktivnost. Ukoliko taj 
interes bude takav da to opravdava drugačiju organizaciju rada dječjeg vrtića onda će se 
poduzeti ono što se od Grada i očekuje. 

 
10. MILENA KRALJEVIĆ je u svezi programa financiranih od strane Europske 

unije iznijela kako se iz službenih izvješća Grada vidi da je Grad Rijeka u prethodnom 
mandatu 2009.-2013. godine izvršio niz priprema unutar gradske uprave i sustava Grada 
kako bi svoje projekte i programe prilagodio europskim ciljevima kako bi sudjelovao u 
projektima koji se sufinanciraju iz europskih fondova. Interesira je koliko je projekata koji 
se mogu financirati iz europskih fondova Grad pripremio, koliko je dobiveno sredstava i 
koliko je programa iz kojih se može financirati izgradnja poslovne i turističke 
infrastrukture? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako ne zna sve brojke 

koje se traže pa će članici Vijeća pripremiti taj dio odgovora pisanim putem. Napomenuo 
je da sudjelovanje u fondovima Europske unije nije pitanje sudjelovanja na natječaju 
javne nabave, već sve ovisi o trenutku kada su određeni fondovi dostupni. Podsjetio je 
da je tek nedavno usvojen Proračun Europske unije za razdoblje do 2020. godine, pa 
sve ono u čemu je Grad sudjelovao je uglavnom bilo vezano uz prethodni mandat 
Europske unije u kojem su se mogla koristiti predpristupna sredstva i predpristupni 
fondovi. Grad je u tom kontekstu imao čitav niz projekata, od kojih će se mnogi od njih 
aktivirati jer su odobreni krajem prošle i tijekom ove godine. Radi se uglavnom o manjim 
projektima izuzev projekta za financiranje izgradnje centralne zone za gospodarenje 
otpadom Marišćina u iznosu od 23 milijuna eura. 

Što se tiče projekata, uz već spomenuti projekt vezan uz izgradnju kanalizacijske 
mreže, drugi veliki projekt odnosi se na drugačije definiranje prometnog pravca kroz 
centar grada što uključuje i izgradnju autobusnog kolodvora odnosno projekta kompleks 
Žabica u vrijednosti od ukupno cca 50-tak milijuna kuna, zbog kojeg Grad ima 
kontinuiranu suradnju i kontakte s konzultantima Europske komisije kako bi taj projekt 
bio adekvatno valoriziran. 

Također, Ministarstvo kulture definiralo je projekt revitalizacije ex zone Rikard 
Benčić kao jedan od ključnih projekata u kontekstu ulaganja u kulturu odnosno zaštitu 
kulturne baštine, u vrijednosti više desetaka milijuna eura. Znači, Grad kontinuirano radi 
na pripremi projekata shodno otvorenim natječajima i uvjetima natječaja na koje se Grad 
može javiti i sudjelovati u tim projektima. 

Što se tiče poslovnih zona, Ministarstvo regionalnog razvoja nedavno je odobrilo 
sredstva europskih fondova za pripremu dokumentacije za izgradnju objekata i 
infrastrukture u poslovnoj zoni Bodulovo. 

 
11. DUŠKO MILOVANOVIĆ je iznio da su u vodoopskrbu na području Grada 

Rijeke u proteklom razdoblju uložena velika sredstva te da njega osobno u ovom 
trenutku prvenstveno zanima odvodnja pa je upitao kakvi su planovi u budućem 
razdoblju za ulaganja u infrastrukturu neophodnu za prihvat otpadnih voda i kada će 
početi radovi na odvodnji na području Pehlina? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da će na postavljeno 

pitanje samo načelno odgovoriti obzirom da postoji vrlo detaljan plan radova po ulicama i 
zonama po kojem će se raditi u tijeku ove godine.  

Činjenica je da za povlačenje novaca iz Europske unije treba proći neko vrijeme, 
od aplikacije do prihvaćanja projekta i operativnog financiranja, što može nakon 
prihvaćanja projekta iznositi šest mjeseci do godinu dana. Da se ne bi čekalo toliko dugo 
i da bi se održao investicijski ciklus potpisan je ugovor s Europskom investicijskom 
bankom u vrijednosti od cca 40 milijuna kuna koji podrazumijeva izgradnju cca 6,5 km 
kanalizacije i cca 4 km zamjene vodovodnih cijevi na području Srdoča, Zameta i 
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sjevernog dijela Donje Drenove i tu će radovi početi do ljeta, a trajat će otprilike godinu 
dana. 

Drugi veći projekt koji će se financirati iz kredita Europske banke za obnovu i 
razvoj obuhvaća izgradnju 24 km kanalizacije i cca 12 km zamjene vodovodnih cijevi na 
području Pehlina, južnog dijela Donje Drenove, Brašćina i Lukovića, te dijela Zameta, a 
točan raspored ulica vezano za ta dva projekta dostavit će u pisanom odgovoru. Prvim 
dijelom stvaraju se mogućnosti za priključak na kanalizaciju oko 160 stambenih 
objekata, a drugim dijelom stvaraju se uvjeti za priključenje na kanalizaciju negdje 
između 600-700 objekata. Radovi za drugi dio projekta započet će negdje u rujnu-
listopadu i trajati će također godinu dana. 

 
12. LJUBICA DUJMOVIĆ-KOSOVAC je vezano za ostvarivanje prava 

pojedinaca na naknadu za odvojeni život, iznijela da su neki djelatnici dolaskom na 
određena radna mjesta u Rijeku iz drugih mjesta, stekli pravo na rješavanje stambenog 
pitanja, a u posljednje vrijeme i pravo da im se isplaćuje naknada za odvojeni život u 
iznosu od 1500,00 – 2000,00 kn. Obzirom da Zakon o radu nije definirao to kao obavezu 
zanima je koliko zaposlenika ostvaruje to pravo u Gradu Rijeci i ustanovama kojima je 
osnivač Grad Rijeka te koliki su iznosi koji im se isplaćuju? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da koliko je njemu 

poznato u gradskoj upravi tu naknadu nitko ne prima, a za ustanove i trgovačka društva 
ne zna, pa će o tome članici Vijeća dostaviti pisani odgovor.  

 
13. HRVOJE BURIĆ upitao je, obzirom da u Gradu Rijeci ima dosta zaposlenih 

pravnika, koliko od njih ima ovlasti da zastupa Grad pred sudom, jer su po njegovoj 
ocjeni prilično veliki troškovi odvjetničkih ureda koje plaća Grad? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je, što se tiče troškova odvjetničkih 

ureda odgovorio da ne zna napamet koliko zaposlenih pravnika u gradskoj upravi ima 
položen sudski ispit, ali zna razlog zašto su odlučili da taj posao prepuste odvjetničkim 
uredima. Naime, sudjelovanje u sudskim postupcima vrlo često podrazumijeva odsustvo 
iz kancelarije jer treba provesti vrijeme na raspravi i na sudu pa u tom slučaju službenik 
nije na svom radnom mjestu. Upitno je što je u tom kontekstu važnije da li da obavlja 
svoj posao zbog kojeg je i zaposlen u Gradu ili da provodi nekoliko dana u tjednu na 
sudskim raspravama obzirom na broj sudskih predmeta u kojima Grad Rijeka sudjeluje.  

 
HRVOJE BURIĆ je dodatno zatražio da mu se dostave podaci o troškovima u 

iznosu od cca 2 milijuna kuna za 2013. godinu, a posebno o materijalnim troškovima 
odvjetničkih ureda koje Grad plaća. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da će na postavljeno 

pitanje dobiti pisani odgovor, ali ne o materijalnim troškovima jer oni nisu precizirani 
ugovorom budući da su sa svim odvjetnicima potpisani paušalni ugovor obzirom na broj 
predmeta koje vode.  

 
14. TEO BOŽANIĆ je iznio kako vojni bunkeri na Pulcu i Sv Katarini predstavljaju 

veliki turistički potencijal Grada Rijeke. Radi se praktički o zelenoj oazi udaljenoj samo 
10 minuta od centra grada, na kojoj je i šetnica do Velog vrha koja vikendom okuplja 
veliki broj šetača, ali na kojoj na žalost u duljini od 4 km, osim dvije klupice i jednog 
koša, nema nikakvih dodatnih sadržaja, pa njegovo pitanje ide u smjeru revitalizacije 
bunkera i obogaćivanju turističkog sadržaja na šetnici od Sv. Katarine preko Pulca pa 
sve do Velog vrha?. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako šetnica u Rijeci ima 

puno i postoje neki prioriteti kojima se nešto uređuje. Nije točno da na šetnici za Veli Vrh 
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nema ničega, jer tamo postoji dječje igralište i nekoliko sprava te uređeno penjalište koje 
koriste riječki alpinistički klubovi. U kontekstu daljnjeg uređenja u planu je i ta šetnica i 
stavljanje u neku funkciju napuštenih vojnih objekata, koji na žalost još nemaju 
definirano vlasništvo, a njima je upravljalo Ministarstvo obrane, nakon toga Agencija za 
upravljanje državnom imovinom, pa onda Državni ured za upravljanje državnom 
imovinom i sve dok se ne riješe vlasnički odnosi teško će se moći staviti u funkciju ti 
objekti iako oni mogu predstavljati zanimljiv dio nekakvog avanturističkog turizma. 

Podsjetio je da je u međuvremenu u suradnji s Hrvatskim vodama uređena 
šetnica uz kanjon Rječine koja pruža mogućnost lijepe šetnje uz Rječinu, a u tom 
kontekstu je označena i staza kojom se iz kanjona Rječine može doći na Veli vrh. 

 
15. ANA TROŠELJ je konstatirala da je Gradonačelnik zaključkom Gradskog 

vijeća zadužen kontinuirano obavještavati o garaži u Starom gradu, a da to ne čini, te je 
upitala, obzirom da tamo ipak možda nešto ne štima, da li ima novih informacija o stanju 
sigurnosti te garaže? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako taj zaključak ne 

znači da će on svaki mjesec pisati pismo, a u slučaju da se nešto bitno promijenilo, o 
tome bi obavijestio članove Vijeća. U kontekstu poduzetih aktivnosti, aktivnosti Grada su 
bile usmjerene prema građevinskoj inspekciji koju on i dalje smatra odgovornom za 
eventualno poduzimanje određenih radnji i prema vlasniku garaže. Od vlasnika garaže 
dobio je informaciju da su spremni krenuti u određene zahvate kojima bi razriješili neke 
nedoumice oko sigurnosti garaže, ali se u tom kontekstu još uvijek nije ništa konkretno 
promijenilo, pa nije imao o čemu niti obavijestiti Vijeće. 

 
16. IVANA BOGDANIĆA interesira, obzirom na to da se približava završetak 

izgradnje Dječjeg vrtića na Pehlinu, što će se dogoditi s prostorom dosadašnjeg vrtića jer 
je načuo da će se dosadašnji prostor vrtića i dalje koristiti za tu namjenu, te je obzirom 
na povećani kapacitet upitao zašto i dalje ima potrebe za tim prostorom kojeg bi mogle 
koristiti razne udruge i organizacije koje djeluju na Pehlinu i zainteresirane su za taj 
prostor. 

 Obzirom da je procurila informacija da je već određeno ime novog Dječjeg 
vrtića na Pehlinu, bez konzultacije građana, predlaže da Gradonačelnik iz knjige o 
Pehlinu koju će mu pokloniti pogleda što bi se moglo napraviti u vezi imena, budući su 
na Pehlinu sve ulice i nazivi ulica toponimi. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako on nema 

informaciju da će se prostor sadašnjeg Dječjeg vrtića i dalje koristiti za tu namjenu, pa će 
provjeriti da li je ta informacija točna. Nadalje je iznio da je i do njega procurila 
informacija da gdina Bogdanića brine što je predloženo da se vrtić zove Duga jer to 
asocira na neke poglede na svijet koji njemu nisu prihvatljivi. Također, dobro zna da se 
Duga na čakavskom i na slovenskom jeziku zove Mavrica, pa on osobno nema ništa 
protiv da se vrtić tako zove, ali to je opet Duga i problem ostaje i dalje, a na knjizi 
zahvaljuje.  

 
IVAN BOGDANIĆ je odgovorio da nema ništa protiv onih koji se šeću po Splitu 

jedanput godišnje, ali u pjesmi je sve objašnjeno što sve može značiti Duga i bilo bi 
dobro da se vrtić zove na dijalektu. 

 
17. DANIJEL PALISKA je u svezi zapošljavanja osoba s invaliditetom iznio da je 

15. travnja 2014. godine stupio na snagu Pravilnik o utvrđivanju kvota za zapošljavanje 
osoba s invaliditetom prema kojem poslodavci koji imaju više od 20 zaposlenih moraju  
imati zaposlen dio osoba s invaliditetom.  

Interesira ga popis društava u vlasništvu Grada Rijeke koja ispunjavaju kvotu za 
zapošljavanje osoba s invaliditetom te da li u trgovačkim i komunalnim društva u 
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vlasništvu Grada Rijeke postoji tendencija zapošljavanja osoba s invaliditetom ili za to 
društva plaćaju novčanu naknadu koja je propisana kako bi time ispunili propisanu 
kvotu? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je podsjetio da taj pravilnik nije 

nikakva novina i da je Grad Rijeka  uvijek ispunjavao propisane uvjete kada je u pitanju 
zapošljavanje osoba s invaliditetom i o tome će i dalje voditi računa te iznio da do sada 
niti Grad niti društva u vlasništvu Grada nisu plaćali nikakvu kaznu, a u svezi toga 
dostavit će traženu informaciju. 

 
18. dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ-MANCE je iznijela da se juniorska nogometna 

utakmica Hajduka i Splita na Kantridi nije odigrala iako su učesnici doputovali dan ranije, 
platili troškove noćenja te se taj dan već zagrijavali za terenu, nakon čega im je rečeno 
da je Grad Rijeka kao organizator zabranio odigravanje utakmice na glavnom terenu, što 
su ta djeca ružno doživjela jer su bila istjerana s terena. Interesira je što će Grad Rijeka 
učiniti kako se to ne bi ponovilo i kako bi se ispričali djeci i roditeljima za taj dan? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da u ovom slučaju 

Grad Rijeka nije bio niti organizator niti suorganizator odigravanja finalne utakmice 
KUPA Hrvatske već Hrvatski nogometni savez i Nogometni klub Rijeka. Prema tome, 
informacije koje su se pojavile u medijima su netočne jer Grad uopće nije sudjelovao u 
tome niti je donio odluku da se utakmica ne igra. Da li će se utakmica odigrati ili ne i 
procjenjivanje stanja na terenu utvrđuju suci s delegatima utakmice i to su učinili u 
jutarnjim satima kada je utvrđeno da se zbog ogromnih padalina utakmica neće moći 
odigrati zbog stanja na terenu. Tada je tim klubovima ponuđena mogućnost da se 
utakmica odigra na stadionu Robert Komen, koju su klubovi odbili i tražili da se sačeka 
vrijeme odigravanja utakmice kako bi tada donijeli odluku. Obzirom da se situacija nije 
promijenila, u vrijeme odigravanja utakmice ponuđena im je alternativa pomoćno 
igralište stadiona na Kantridi koju su također odbili, te ne vidi razloga da se Grad zbog 
toga nekome treba ispričati. 

 
dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ-MANCE je dodala da je na utakmici putem razglasa 

rečeno da je vlasnik stadiona zabranio odigravanje utakmice i da je glavni sudac utvrdio 
da se utakmica može odigrati, te da su pred seniorsku utakmicu poprskali teren što nije 
bilo potrebno ako je teren bio raskvašen. Rečeno je da su Riječani kao domaćini istjerali 
njihovu djecu, te smatra da bi bilo dobro da se takve stvari ne ponove, kako se jednog 
dana i našoj djeci tako nešto ne bi dogodilo. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL smatra da je Rijeka u tom kontekstu 

napravila sve što je bilo u njenoj mogućnosti te ponovio kako ni Grad Rijeka niti TD 
Rijeka sport nisu sudjelovali u organizaciji niti zabranili odigravanje utakmice, pa ne vidi 
razloga zašto se ta utakmica nije mogla odigrati na stadionu Robert Komen. 

 
19. mr.sc. VESNA BUTERIN je iznijela kako je početkom travnja ove godine u 

novinama osvanuo naslov "Gotov je zimski san, prvi je kruzer stigao u luku". Radi se o 
gradu Dubrovniku kojeg je prošle godine posjetilo milijun putnika sa kruzera. Jednako 
tako na kruzerima dobro zarađuju Split i Zadar koji je postao ukrcajna i iskrcajna luka. 
Stanje u Rijeci je i dalje nepromijenjeno, postoji tek stidljivo obećanje da bi u 2015. 
godini u Rijeku moglo stići pet kruzera, ali ne zna se koje kompanije niti u kojem 
vremenskom razdoblju, ali se pouzdano zna da ove godine neće biti niti jednog kruzera 
u Rijeci. Upitala je Gradonačelnika kada će riječki zimski san konačno biti gotov, gdje su 
kruzeri i turisti koje Rijeka svakako zaslužuje? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ne zna zašto se 

ignorira činjenica da u Rijeku godišnje dođe 20-tak tisuća turista brodovima odnosno 
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manjim kruzerima te ponovio da je u prva četiri mjeseca broj dolazak turista u Rijeku u 
prosjeku za 30% – 40% veći nego prethodne godine, što znači da turista ima. Jedan od 
razloga za nedolazak velikih kruzera je bilo inzistiranje Lučke uprave, koju je godinama 
vodio njihov stranački kolega, da se putnički terminal gradi tamo gdje je dubina mora 6 
metara što onemogućava pristajanje niti srednjih, a kamoli velikih kruzera. 

 U tom kontekstu je Grad s tvrtkom Jadranska vrata dogovorio da se 
omogući pristajanje kruzera na kontejnerski terminal te vjeruje da će u razdoblju od 
naredne 2 do 3 godine uspjeti u namjeri da dio kruzera dolazi u Rijeku. Međutim, smatra 
da ti kruzeri nisu presudni za turizam jer na njima više zarađuju lučke uprave kojima se 
plaća taksa. 

 
mr.sc. VESNA BUTERIN je iznijela da Gradonačelnik nije u pravu kada kaže da 

prihod od turista s kruzera nije značajan, jer milijuni turista u Dubrovniku i okolici potroše 
240 milijuna kuna i to je novac koji ostaje u njihovim trgovinama, kavanama, muzejima i 
sl., a samo Lučka uprava je temeljem pristojbi koje plaćaju kruzeri zaradila oko 22 
milijuna kuna. Smatra da su ti prihodi jako značajni i za Rijeku bi to značilo bolji standard 
svim građanima. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da jedan od najvećih 

krivaca što u Rijeci kruzeri nemaju gdje pristati je Lučka uprava  koja je terminal izgradila 
na mjestu gdje je dubina mora neodgovarajuća. Ponovio je da su postigli sporazum sa 
tvrtkom Jadranska vrata za korištenje terminala. Kruzeri se ne dogovaraju od danas do 
sutra, to je jedan dugoročni proces, pa su turističke agencije koje se bave takvim 
turizmom već napravile kataloge za 2016. i 2017. godinu. Grad Rijeka radi na tome i kao 
rezultat tog rada su najavljeni kruzeri za iduću godinu, a vidjet će se koliko će ih biti. 

Što se tiče aktivnosti i promjena, iznio je da se Putnička luka Rijeka nije mogla 
koristiti za ništa, bila je prazna nekoliko godina. Sada je tu 5 do 10 putničkih jahti koje 
borave u Rijeci duži period i oni svi plaćaju lučke pristojbe, a njihove posade jednako 
tako troše u Rijeci. 

 
19. SNJEŽANA ČOP je upitala kada se predviđa izgradnja kružnog toka na 

Vežici? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da će po sporazumu sa 

Hrvatskim cestama ubrzo krenuti realizacija nekoliko kružnih tokova na Plumbumu, 
Škurinjama na raskršću Prvomajske, Tizianove i Osječke ulice, na Martinkovcu i na 
Pavlovcu kod skretanja za Opatiju. Rotor na Vežici je predviđen, ali trenutno nije u planu 
njegova realizacija koja će se ostvariti prilikom nastavka izgradnje Sveučilišnog 
kampusa odnosno Sveučilišne bolnice. 

 
 

 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.  

Predsjednica Vijeća zatim je obavijestila da je Gradonačelnik kao predlagatelj 
materijala pod točkom 7. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke povukao prijedlog, tako da se 
ta točka izostavlja iz dnevnog reda današnje sjednice i biti će uvrštena u dnevni red 
sljedeće sjednice po dobivanju potrebne suglasnosti. 

Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je dodatno pojasnio da je predložena točka 
uvrštena u dnevni red pod uvjetom da do održavanja sjednice Gradskog vijeća bude 
dobivena suglasnost nadležnog Ministarstva, koja je neophodna za donošenje ove 
odluke te da je u međuvremenu došlo do izmjena Zakona o građenju i prostornom 
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planiranju i da postolje određena neslaganja odnosno različita tumačenja provođenja 
postupka i nadležnosti Ministarstva u kontekstu izdavanja suglasnosti, tako da do danas 
do početka sjednice nije bilo moguće pribaviti suglasnost Ministarstva, iako ona nije 
upitna.  

 
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 

a) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za javna priznanja 
Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Školskog odbora 
Osnovne škole Podmurvice 

2. Prijedlog odluke o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana 
pl. Zajca Rijeka 

3. Prijedlog odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka 
4. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2014. godini 
5. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. 

godinu 
6. a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2013. godinu 
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2013. godinu 
c) Izvješće o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete 
na području mjesnih odbora za 2013. godinu 

7.   Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke 
8. Prijedlog općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području 

grada Rijeke 
9. a) Informacija o Elaboratu "Procjena vrijednosti stvari - izgrađene kanalizacije 

i vodovoda u cestama Grada Rijeke 1999. - 2013. godina" 
b) Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim 
građevinama na području grada Rijeke 

10. a) Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda 
osnovnih škola Grada Rijeke u 2014. godini  
b) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 
2014. godini 

11. a) Izvješće o postignućima Grada Rijeke u V. fazi Europske mreže zdravih 
gradova Svjetske zdravstvene organizacije (2009.-2013.) 
b) Informacija o pristupanju Grada Rijeke VI. fazi Europske mreže zdravih 
gradova Svjetske zdravstvene organizacije (2014.-2018.) 

12. Izvješće o provedbi Akcijskog plana Programa za mlade Grada Rijeke za 2013. 
      godinu 
13. a) Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rijeke za 2013. godinu 

b) Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2014. godinu 
14. Prijedlog izmjena Statuta Grada Rijeke 
15. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni 

djelatnosti Gradske knjižnice Rijeka 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune 
Statuta Gradske knjižnice Rijeka 
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16. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka 

17. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta 
Osnovne škole "Nikola Tesla" 

18. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta 
Osnovne škole "Pehlin" 

19. Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Srdoči 
20. Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2014. 

godinu za mjesec ožujak 2014. godine 
 
 

TOČKA 1. 
Izbori i imenovanja 

a) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za javna 
priznanja Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Školskog 
odbora Osnovne škole Podmurvice 

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

predlagatelj Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja te da je zaključak Odbora za 
Statut, Poslovnik i propise koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda dostavljen 
članovima Vijeća na klupe. 

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća mr.sc. Vesna Buterin i Teo Božanić, 
predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Ivan Ivaniš te predsjednica 
Gradskog vijeća Dorotea Pešić–Bukovac.  

 
 
Nakon rasprave Gradsko vijeće je donijelo sljedeće odluke: 
 

a) 
 
Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeću  
 

O  D  L  U  K  U 
o razrješenju i imenovanju člana 

Odbora za javna priznanja Grada Rijeke 
 

I. 
 Razrješuje se Livio Defranza dužnosti člana Odbora za javna priznanja 
Grada Rijeke. 
 

II. 
 Za člana Odbora za javna priznanja Grada Rijeke imenuje se Predrag 
Miletić. 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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b) 
 

Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (30 za, 2 suzdržana) donijelo 
sljedeću  

O D L U K U 
o razrješenju člana i imenovanju članice Školskog odbora 

Osnovne škole Podmurvice 

 
I. 

 Razrješuje se Adam Mešanović dužnosti člana Školskog odbora Osnovne 
škole Podmurvice. 

II. 
Za članicu Školskog odbora Osnovne škole Podmurvice imenuje se Enesa 

Kadirić, kao predstavnica osnivača, na vrijeme do isteka mandata članova 
Školskog odbora. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

TOČKA 2. 
Prijedlog odluke o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta 

Ivana pl. Zajca Rijeka 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je 
predlagatelj Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka. 
Predsjednica Vijeća nadalje je izvijestila da su zaključci Odbora za kulturu i Odbora za 
Statut, Poslovnik i propise koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni na 
klupe, a da je očitovanje Gradonačelnika na materijal pod ovom točkom dnevnog reda 
dostavljeno ranije u materijalima.  

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je predsjednik Kazališnog vijeća 

Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca dr.sc. Elvio Baccarini.  
 
U raspravi su sudjelovali dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance ispred Kluba HDZ-HSP AS, 

Ljubica Dujmović-Kosovac ispred Kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada,  
Danko Švorinić, mr.sc. Ernest Cukrov, Gordana Petrović i Hrvoje Burić, predsjednik 
Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca dr.sc. Elvio Baccarini, 
pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar te  Gradonačelnik mr.sc. Vojko 
Obersnel. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (23 za, 6 protiv, 4 

suzdržana) donijelo sljedeću 
O D L U K U 

o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta 
Ivana pl. Zajca Rijeka 

 
I. 

Imenuje se Oliver Frljić za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana 
pl. Zajca Rijeka na vrijeme od četiri godine. 

 
II. 

Imenovani će započeti s obavljanjem dužnosti od 1. travnja 2015. godine. 
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III. 

Ova Odluka podnijet će se na potvrdu Ministrici kulture.  
 
Nakon glasovanja, Oliver Frljić se prigodnim riječima zahvalio na imenovanju. 

 
TOČKA 3. 

Prijedlog odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je 
predlagatelj Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka. Predsjednica Vijeća nadalje je 
izvijestila da su zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni 
na klupe, a da je očitovanje Gradonačelnika na materijal pod ovom točkom dnevnog 
reda dostavljeno ranije u materijalima.  

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je predsjednica Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Ivana Jurčić.  
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO, donijelo sljedeću 
 

O D L U K U 
o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka 

 
I. 

Razrješuje se Gordana Rena dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka s 
danom 31. kolovoza 2014. godine, na osobni zahtjev. 

 
II. 

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

NAPOMENA: Nakon ove točke dnevnog reda, predsjednica Vijeća je izvijestila da će 
Gradsko vijeće u nastavku sjednice raspravljati po izmijenjenom redoslijedu rasprave, 
tako da će nakon točke 3. razmatrati točku 16. budući da je riječ o dvije točke istog 
predlagatelja. Daljnji rad na sjednici odvijao se redoslijedom kako je navedeno u 
nastavku. 

 

TOČKA 16. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je 
predlagatelj Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka. Predsjednica Vijeća nadalje je 
izvijestila da su zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni su 
na klupe, a da je očitovanje Gradonačelnika na materijal pod ovom točkom dnevnog 
reda dostavljeno u materijalima.  

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

davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Rijeka. 
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TOČKA 4. 
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2014. godini  

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

predlagatelj ove točke dnevnog reda Odbor za javna priznanja Grada Rijeke, da je 
očitovanje Gradonačelnika na prijedloge dostavljeno u materijalima te da su zaključci 
odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na klupe.  

 
Dodatno uvodno usmeno obrazloženje prijedloga podnijela je Dorotea Pešić-

Bukovac kao predsjednica Odbora za javna priznanja. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, donijelo sljedeće odluke: 
 

I.  
 
Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo odluke o dodjeli Nagrade Grada 

Rijeke za životno djelo kako slijedi: 

Dobitnici Nagrade Grada Rijeke za životno djelo u 2014. godini su: 
 
 fra Bonaventura Duda 
za izniman doprinos međunarodnoj i hrvatskoj znanosti, kulturi i prosvjeti. 
 
 Maks Peč 
za nemjerljiv osobni doprinos razvitku grada Rijeke na području 
graditeljskih, komunalnih i društvenih djelatnosti. 
 

II.  
 

Zatim je Gradsko vijeće donijelo odluke o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada 
Rijeke" kako slijedi: 

 
Dobitnici Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" u 2014. godini su:  

 
 Udruga za razvoj civilnog društva SMART 
za izniman doprinos i podršku razvoju civilnog društva i volonterstva na 
području grada Rijeke. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO) 
 
 dr. Bruno Murzi 
za izniman doprinos u poboljšanju kvalitete skrbi o djeci s prirođenim 
srčanim greškama. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO) 

 
 prof. dr. sc. Bojana Brajenović-Milić, dipl. ing. biol. 
za 25 godina vođenja i unapređenja rada citogenetičkog laboratorija 
Medicinskog fakulteta u Rijeci za potrebe prenatalne i postnatalne 
dijagnostike. 
(Odluka je donesena VEĆINOM GLASOVA 28 za, 2 suzdržana) 
 
 Miranda Đaković 
za sveukupno glazbeno djelovanje i postignuća, posebno u umjetničkom 
vodstvu i radu sa zborom Putokazi. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO) 
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 Almira Štifanić 
za izniman doprinos značenju i popularizaciji lutkarske umjetnosti. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO) 

 
III. 
 

Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo odluke o dodjeli Godišnje 
nagrade Grada Rijeke kako slijedi: 

 
Dobitnici godišnjih nagrada Grada Rijeke u 2014. godini su: 
 
 dr. sc. Sven Maričić 
za izniman i prepoznatljiv doprinos razvoju, unapređenju i popularizaciji 
znanosti. 
 
 Leo Brnić 
za vrhunska sportska ostvarenja na Europskom seniorskom boćarskom 
prvenstvu i Mediteranskim igrama u 2013. godini. 
 

 
 

TOČKA 5. 
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke  

za 2013. godinu 
 

 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno 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, Ljiljana Mihić ispred Kluba SDP i ARS, Ana Trošelj ispred Kluba 
PGS-AM, Hrvoje Burić ispred Kluba HDZ-HSP AS, mr.sc. Vesna Buterin, Teo Božanić, 
Danijel Paliska i Hrvoje Burić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
Milena Kraljević je, ispred Kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada, u raspravi 

predložila da se o kapitalnom projektu autobusnog kolodvora Zapadna Žabica, o kojem 
građani slušaju već mnogi niz godina i to najčešće u predizbornim kampanjama i 
programima, napravi jedno kompletno izvješće o tome koliko je novaca u taj projekt do 
sada utrošeno, što je do sada u konačnici realizirano i da li će taj projekt napokon 
zaživjeti na radost svih građana ovog grada. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA 

GRADSKOG VIJEĆA (18 za, 13 protiv) donijelo Godišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu. 
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TOČKA 6. 

a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2013. godinu 
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. 
godinu 
c) Izvješće o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 
području mjesnih odbora za 2013. godinu 

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

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

 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 G l a s o v a n j e: 
 
a) Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (23 za, 4 protiv, 1 suzdržan) 

donijelo sljedeći 

z a k l j u č a k 
 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2013. godinu. 
 

b) Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (27 za, 1 suzdržan) donijelo 
sljedeći 

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2013. godinu. 

 

c) Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (22 za, 6 protiv, 1 suzdržan) 
donijelo sljedeći 

z a k l j u č a k 
 
Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne 

prioritete na području mjesnih odbora za 2013. godinu. 
 

 
TOČKA 7. 

Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Plan mreže 

dječjih vrtića na području grada Rijeke. 
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TOČKA 8. 

Prijedlog općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva  
na području grada Rijeke 

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

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

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća dr.sc. Petra Karanikić ispred Kluba SDP i 

ARS, Hrvoje Burić ispred Kluba HDZ-HSP AS i Ljubica Dujmović-Kosovac. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (28 za, 4 protiv) 

donijelo Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada 
Rijeke. 

 
 

TOČKA 9. 
a) Informacija o Elaboratu "Procjena vrijednosti stvari - izgrađene kanalizacije i 
vodovoda u cestama Grada Rijeke 1999. - 2013. godina" 
b) Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim 
građevinama na području grada Rijeke 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno 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 akte: 
 

a) 
 

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Informacija o Elaboratu "Procjena vrijednosti stvari - izgrađene 
kanalizacije i vodovoda u cestama Grada Rijeke 1999. - 2013. godina".  

 
b) 
 

Odluku o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama 
na području grada Rijeke. 

 
TOČKA 10. 

a) Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih 
škola Grada Rijeke u 2014. godini  
b) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2014. godini 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno 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 akte: 
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a) 
 

Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola 
Grada Rijeke u 2014. godini, 

b) 
 

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 
na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2014. godini. 

  
 

TOČKA 11. 
a) Izvješće o postignućima Grada Rijeke u V. fazi Europske mreže zdravih 
gradova Svjetske zdravstvene organizacije (2009.-2013.) 
b) Informacija o pristupanju Grada Rijeke VI. fazi Europske mreže zdravih 
gradova Svjetske zdravstvene organizacije (2014.-2018.) 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da su 

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

 
Predsjednica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Ljubica Dujmović-

Kosovac izvijestila je Gradsko vijeće o zaključcima tog odbora. 
 

U raspravi su sudjelovali član Vijeća Hrvoje Burić ispred Kluba HDZ-HSP AS i 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeći  

 
z a k l j u č a k 

 
1. Prihvaća se Izvješće o postignućima Grada Rijeke u V. fazi Europske 

mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (2009.-2013.). 
2. Prihvaća se Informacija o pristupanju Grada Rijeke VI. fazi Europske 

mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (2014.-2018.). 
 
 

TOČKA 12. 
Izvješće o provedbi Akcijskog plana Programa za mlade Grada Rijeke  

za 2013. godinu 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da se 
o materijalu očitovao Savjet mladih Grada Rijeke, da je zaključak Savjeta mladih 
dostavljen članovima Vijeća na klupe, kao i zaključci odbora Gradskog vijeća koji su 
razmatrali ovu točku dnevnog reda. 

 
U raspravi su sudjelovali član Vijeća Bojan Kurelić ispred Kluba PGS-AM i 

pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda SUŠANJ.  
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (26 za, 3 suzdržana) 

donijelo sljedeći 
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće o provedbi Akcijskog plana Programa za mlade Grada 

Rijeke za 2013. godinu. 
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TOČKA 13. 

a) Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rijeke za 2013. godinu 
b) Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2014. godinu 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je 

predlagatelj Savjet mladih Grada Rijeke koji podnosi Izvješće o radu za 2013. godinu i 
koji je donio Program rada za 2014. godinu i proslijedio ga Gradskom vijeću na 
odobravanje. Predsjednica Gradskog vijeća nadalje je izvijestila da su zaključci odbora 
koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni na klupe te da je na klupe 
dostavljeno i očitovanje Gradonačelnika na materijal pod ovom točkom dnevnog reda.  

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje je podnio predsjednik Savjeta mladih Saša 

Pešut.  
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Teo Božanić ispred Kluba HDZ-HSP AS, 

Bojan Kurelić ispred Kluba PGS-AM, Vuk Prica ispred Kluba SDP i ARS i Duško 
Milovanović te predsjednik Savjeta mladih Saša Pešut.  

 
 G l a s o v a n j e: 

a) 
 

Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (22 za, 3 protiv, 2 suzdržana) 
donijelo sljedeći 

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rijeke za 2013. godinu. 
b) 

 
Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (24 za, 3 suzdržana) donijelo Odluku 

o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2014. 
godinu. 

 
TOČKA 14. 

Prijedlog izmjena Statuta Grada Rijeke 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Izmjene Statuta 

Grada Rijeke.  
 

TOČKA 15. 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni 
djelatnosti Gradske knjižnice Rijeka 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 
Gradske knjižnice Rijeka 

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

predlagatelj Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka. Predsjednica Vijeća nadalje je 
izvijestila da su zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni 
na klupe, a da je očitovanje Gradonačelnika na materijal pod ovom točkom dnevnog 
reda dostavljeno ranije u materijalima.  
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Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo:  
 

a) 
 

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti 
Gradske knjižnice Rijeka, 

 
b) 
 

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 
Gradske knjižnice Rijeka. 

 
TOČKA 17. 

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta  
Osnovne škole "Nikola Tesla" 

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

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni na klupe, a da je 
očitovanje Gradonačelnika na materijal pod ovom točkom dnevnog reda dostavljeno 
ranije u materijalima.  

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

prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Osnovne škole "Nikola Tesla".  
 
 

TOČKA 18. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta  

Osnovne škole "Pehlin" 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni na klupe, a da je 
očitovanje Gradonačelnika na materijal pod ovom točkom dnevnog reda dostavljeno 
ranije u materijalima.  

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

prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Osnovne škole "Pehlin".  
 
 

TOČKA 19. 
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 na klupe. 
 

Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Rješenje o 
promjeni namjene javnog dobra u k.o. Srdoči. 
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TOČKA 20. 

Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2014. 
godinu za mjesec ožujak 2014. godine 

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

zaključak Odbora za proračun i financije koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda 
dostavljen članovima Vijeća na klupe.  

 
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 2014. godinu za mjesec ožujak 2014. godine. 

 
 

 
 Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: mr.sc. Vesna 
Buterin, dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance, dr.sc. Nikola Ivaniš, Ivan Kirin, Milena Kraljević, 
Danijel Paliska i Danko Švorinić. 
 

 
Sjednica je zaključena u  16,30 sati. 
 
 
 
 

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

 
 


