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

održane 12. lipnja 2014. godine 
 

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

 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno 30 članova 

Gradskog vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 
Sjednici su bili nazočni članovi Gradskog vijeća: Ivan Bogdanić, dr.sc. Aleksandar 

Bulog, Hrvoje Burić, mr.sc. Ernest Cukrov, Ljiljana Cvjetović, Snježana Čop, Ljubica 
Dujmović-Kosovac, Ivan 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: Teo Božanić, mr.sc. Vesna 

Buterin, dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance, dr.sc. Nikola Ivaniš i Ivan Kirin. 
 

• Na zapisnik 9. sjednice Gradskog vijeća održane 15. svibnja 2014. godine nije bilo 
primjedbi. 
 

• UVODNE OBAVIJESTI: 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je obavijestila: 

-  da su članovima Vijeća, sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni 
pisani odgovori na pitanja članova Gradskog vijeća Duška Milovanovića, Milene Kraljević, 
Ljubice Dujmović-Kosovac, Hrvoja Burića, Danijela Paliske i Predraga Miletića, 

- da je danas na klupe dostavljena pisana Informacija Gradonačelnika vezano na 
problematiku podzemne garaže Stari grad.  

 
• AKTUALNI SAT 

 
1. BOJAN KURELIĆ je upitao Gradonačelnika što je Grad do sada poduzeo da se NK 
Orijent ne nađe u stečaju odnosno likvidaciji i što Grad može poduzeti da jednu takvu 
povijesnu instituciju u Gradu ne izgubi? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je izuzetno dirnut onima koji 
su lažno zabrinuti za sudbinu Orijenta ili Kvarnera i koji se jave onda kada stvar dođe do 
apsurda, a da prije toga nisu ni pitali što se i zašto se dešava. 

Nogometni klub Orijent je sportska udruga sa svojom upravom koju bira Skupština, a 
ona ujedno bira predsjednika. Zašto je Skupština izabrala predsjednika koji je posudio Klubu 
5 milijuna kuna i tim iznosom zadužio i blokirao Klub, nakon čega je ta ista Skupština 
odabrala direktora koji je to isto napravio i podnio zahtjev za stečaj Kluba, to njemu nije 
poznato jer on o tome ne odlučuje, već odlučuju članovi sportske udruge. Činjenica je da 
sportska udruga Orijent prema različitim vjerovnicima ima dugovanja u iznosu od pet do 
sedam milijuna kuna.  

Gradonačelnik bi isto mogao postaviti pitanje tko je taj koji bi trebao naći 7 milijuna 
kuna. Jedno je sigurno, iz gradskog Proračuna se ta sredstva ne mogu izdvojiti, jer se ne 
mogu pokrivati dugovi koje je napravila neodgovorna uprava u nekoliko godina. 

Činjenica je da je Grad u proteklih 4-5 godina, od kako je Klub blokiran, osiguravao 
funkcioniranje Kluba preko Omladinske škole i da se tako više ne može. Osobno smatra da 
je stečaj najbolje rješenje, nakon čega će Orijent nastaviti funkcionirati kao nova sportska 
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udruga koja će se zvati Orijent 1909 ili drugačije, na isti način kako je to svojedobno riješeno 
s Košarkaškim klubom Kvarner koji je isto završio u stečaju, a koji sada uspješno nastupa i 
dalje postiže dobre rezultate. Naravno da za to treba postojati volja onih koji vode Klub. Ako 
postojeća uprava ima rješenje kako zatvoriti stečaj i nadoknaditi 5 ili 7 milijuna kuna, on neće 
sprječavati nikoga tko ima takvo rješenje da bude predsjednik Kluba, naprotiv pomoći će mu 
da to postane. 

 
BOJAN KURELIĆ je iznio da će mu biti drago ako će se Gradonačelnik angažirati na isti 
način kao što se angažirao oko NK Rijeka, da Udruga dobije nekog investitora kako bi se 
spasila, najviše zbog mladih dečki koji tamo treniraju. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je ponovio da se za NK Orijent on angažirao i 
da će se neko rješenje naći kao što se i prije našlo za sportske klubove PK Primorje, RK 
Zamet, KK Kvarner, OK Rijeka, NK Rijeka, pa će se i za ovaj slučaj naći neko rješenje. 

 
2. PREDRAG MILETIĆ je iznio kako je neki dan u novinama pisalo da je Grad dodijelio 
prostore u nekadašnjoj Tvornici papira, na lokalitetu Marganovo, Savezu udruga Molekula i 
građanskim inicijativama za Kulturno društveno umjetnički i edukacijski centar. Obzirom da 
se radi o zapuštenom prostoru i građevinama koje su u poluruševnom stanju, a u kojem bi se 
trebali okupljati mladi sugrađani, interesira ga, ukoliko dođe do urušavanja ruševnih objekata, 
tko će biti odgovoran od strane gradske uprave? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je članu Vijeća promakla 
bitna činjenica, da je osim prostora Hartere, odnosno Marganova, toj istoj udruzi, pod istim 
uvjetima i bez naknade dano pravo upravljanja prostorima Palacha i Filodrammatice.
 Prostor Marganova nije ruševan, u njemu se odvija čitav niz aktivnosti, a vjeruje da će 
zajedno s tom udrugom uspjeti ubrzati aktivnosti oko uređenja područja Hartere. Navedeni 
prostor dobit će adekvatnu infrastrukturu kao i svi ostali. Međutim, da bi se mogla riješiti 
infrastruktura odnosno bilo koji planski dokument tog cijelog područja, mora se prije svega 
znati što planiraju ostali vlasnici objekata u Harteri jer je naravno neracionalno raditi 
infrastrukturu bez jasno definiranih kapaciteta za potrebu opskrbe vodom, kanalizacijom, 
strujom, komunikacijama i ostalim. 

 
PREDRAG MILETIĆ je dodao da se tu ipak radi o ruševnim objektima, gdje postoji vrlo 
velika vjerojatnost i mogućnost urušavanja, pa treba biti oprezan prilikom davanja takvih 
objekta na upotrebu. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da ne zna o kojim se objektima radi, ali 
ako se radi o objektima Marganova, u kojima se nalazi velika sala u kojoj se odvijaju koncerti 
i kazališne predstave koji se nalaze s desne stranke velike hale, onda to nisu ruševni objekti 
jer radi sigurnosti svake godine prolaze kontrolu ovlaštenih statičara. Postavljena je i zaštitna 
mreža. Vezano za objekte koji se nalaze prije mosta, iznio je da oni nisu u vlasništvu Grada 
jer su u privatnom vlasništvu i za njih odgovaraju njihovi vlasnici. Jedini objekt koji je bio u 
ruševnom stanju, uklonjen je tijekom izrade šetnice, a kako bi se spriječilo bilo kakvo 
urušavanje terena, na tom području su izgrađeni novi zidovi. 

 
3. NIKOLINA MILČIĆ je upitala u kojoj je fazi revitalizacija kompleksa bivše tvornice Rikard 
Benčić i kako teku aktivnosti u svezi kandidature uređenja tog prostora za financiranje iz 
europskih fondova?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je taj projekt prijavljen 
Ministarstvu kulture koje je taj projekt odabralo kao jedan od svojih strateških projekata koje 
će kandidirati za sredstva europske unije. Natječaj je nedavno zatvoren i odabrani su 
izvođači koji bi u narednih nekoliko mjeseci trebali napraviti projekte objekata koji se nalaze 
unutar Benčića. Riječ je prije svega o T-objektu u kojem će biti smještena gradska knjižnica 
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Rijeka te tzv. ciglenom objektu u kojem će biti Dječji muzej, a u izradi je rješenje za tzv. H 
objekt odnosno za dio koji je u vlasništvu Grada i upravnu zgradu bivše šećerane. Do 
predviđenog roka koji ističe negdje u 10-11 mjesecu, Grad će imati će sve potrebne projekte 
koji bi trebali biti preduvjet za prijavu ovog projekta za fondove Europske unije. 

 
4. SNJEŽANA ČOP je iznijela kako mještani Orehovice imaju problema sa osiguranjem 
prometa pješaka, osobito školske djece i starije populacije, zbog neadekvatnog i 
neizgrađenog nogostupa na tzv. Grobničkoj cesti te je upitala kada se planira izgradnja tog 
nogostupa? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako ta cesta i te kuće postoje 
tamo barem jedno stoljeće. Činjenica je da nogostup nikada nije bio izgrađen jer postoji čitav 
niz tehničkih problema koje treba riješiti da bi se nogostup izgradio, a na taj problem je i 
Mjesni odbor često upozoravao. U izradi su projektna rješenja kojima je predviđeno da se 
nogostup izgradi kao izbočeni dio izvan ceste, iznad kanjona Rječine te se nada da bi se do 
kraja ove godine ili početkom iduće godine moglo krenuti u realizaciju tog projekta.  

 
5. SANJIN KULJANIĆ je iznio problematiku pješačkog prijelaza na Pećinama u ulici Janka 
Polić Kamova, gdje se nasuprot ulaska u dječji vrtić Veseljko nalazi autobusna stanica, a 
najbliži pješački prijelaz je udaljen 100-tinjak metara tako da roditelji s djecom upravo zato 
dnevno pretrčavaju ulicu van pješačkog prijelaza. Napomenuo je da je riječ o sigurnosnom, 
ali i o edukativnom problemu jer djeca uče da se cesta može prelaziti i van pješačkog 
prijelaza. Iz odgovora dobivenog od Hrvatskih cesta, proizlazi da Hrvatske ceste mogu 
pokrenuti postupak označavanja pješačkog prijelaza tek na zahtjev lokalne samouprave pa 
je upitao koje daljnje korake možete poduzeti Gradonačelnik po tom pitanju?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da misli da je do sada takav 
zahtjev upućivan Hrvatskim cestama nekoliko puta, ali da će provjeriti te ga eventualno 
uputiti ponovno. 

 
6. HRVOJE BURIĆ je pohvalio Gradonačelnika radi projekta marine Molo longo. Raduje ga 
što je prepoznao tu ideju iz njegovog izbornog programa te se nada da će se taj projekt 
nastaviti i dalje provoditi. 

Nadalje je, vezano za autobusni kolodvor na Žabici pokazao fotografije autobusnog 
kolodvora iz 1962. i 1966. godine i fotografije autobusnog kolodvora danas. Podsjetio je da je 
u autobusni kolodvor do sada uloženo 38.690.434,00 kn, te rekao da neće pitati 
Gradonačelnika kada će kolodvor biti gotov, već je upitao kada će se popraviti ivičnjaci i 
signalizacija za perone da ne budu sramota grada i kako bi bio ljepši nego što je bio prije 50 
godina. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da postoji čitav niz projekata koji je 
predviđao uređenje putničke luke unutar zadnjih 50-tak godina, te naglasio da se marina ne 
radi na Molo Longu već na Rivi boduli. Ujedno je upitao kako to da 10 godina ili duže, u 
vrijeme kada je Lučkom upravom upravljao dugogodišnji predsjednik HDZ-a Rijeke, na tom 
području se nije mogla vezati niti jedna jahta? Kako to da sada odjedanput ima 10-tak jahti 
kojih je svaki dan sve više, a može se postaviti čak i ponton. 

Što se tiče uređenja autobusnog kolodvora odgovorio je da određene zahvate mora 
uraditi onaj koji njime i upravlja, a novi autobusni kolodvor će biti gotov kao što su gotovi i 
drugi objekti o kojima je govorio u proteklih deset godina. 
 
HRVOJE BURIĆ je iznio da je Gradonačelnik isto bio u Upravnom vijeću Lučke uprave i 
koliko se sjeća sa ravnateljem je putovao u Miami, zajedno su radili projekt, dočekivali 
predstavnike Svjetske banke i koliko mu je poznato vrlo aktivno sudjelovao u svim 
događanjima što se tiče Lučke uprave, a pitanje je samo da li je odgovornost veća ili manja. 
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U svezi programa, naveo je da je veliki dio infrastrukture postojeći, komercijalno bi se 
iskoristio prostor terminala, marina otvorenog karaktera, šetnica, simbolična veza sa regatom 
i lukobran predviđen za mega jahte te smatra da je taj projekt pozitivan pa očekuje da će se 
taj projekt i dalje nastaviti realizirati. 

Što se tiče autobusnog kolodvora, zamolio je Gradonačelnika da konkretno navede  
datum, vrijeme i rokove kada će se urediti Autobusni kolodvor.  

 
7. VUK PRICA je iznio kako se u medijima moglo pročitati da je u svibnju na području 
Primorsko-goranske županije bilo 5% manje turista i 16% manje noćenja, iako se njemu čini 
da u Rijeci iz godine u godinu ima sve više turista, pa ga interesira kakva je situacija u Rijeci 
odnosno da li su se ovi negativni trendovi odrazili i na Rijeku? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je situacija u Rijeci bitno 
drugačija nego na razini cijele Primorsko-goranske županije. Do kraja mjeseca svibnja u 
prosjeku je u Rijeci ostvareno 30% povećanje broja dolazaka turista i isto toliko broja noćenja 
turista, što pokazuje da se Rijeka uspjela nametnuti kao destinacija u koju turisti dolaze cijelu 
godinu. Napomenuo je da među gostima prevladavaju stranci i to preko 60%, od čega dobna 
skupina od 30-40 godina sa oko 25%, nakon čega slijedi dobna skupina od 20 – 30 godina 
sa oko 22%. 

Paralelno s ovim promjenama, raste i broj privatnih iznajmljivača, sa kapacitetom od 
500 ležajeva, te broj hostela kojih u Rijeci već ima 9 ili 10 i koji su izvrsno popunjeni, a ima i 
najava za otvaranje novih. To je rezultat čitavog niza događanja i promocije Rijeke kao grada 
zanimljivog po svojoj povijesti, kulturnoj i industrijskoj baštini koji može puno toga turistima 
pružiti u smislu zabave. 

Nedavno je objavljen podatak da je Rijeka, kao izuzetno kvalitetna super destinacija 
(Superior Destination Award), dobila priznanje odnosno nagradu od nezavisne međunarodne 
udruge, što su uz Rijeku dobili još samo Opatija i Lošinj. 

 
8. IDU MAHMUTEFENDIĆ zanima kakve je kvalitete morska voda na području Grada Rijeke, 
te koji se sadržaji nude građanima i turistima na plažama Grada Rijeke? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako za ovu godinu Zavod za 
javno zdravstvo još nije dostavio podatke o ispitivanju kvalitete mora, jer ispitivanje započinje 
uoči sezone kupanja. Međutim, rezultati ispitivanja od prošlih godina ukazuju da je na svim 
točkama kvaliteta mora vrlo visoke kvalitete, osim na jednoj ili dvije točke gdje je bila nešto 
niža, ali još uvijek zadovoljavajuća. 

Uzimajući u obzir činjenicu da riječke plaže u zaleđu imaju jednu urbanu aglomeraciju 
od 200.000 stanovnika, situacija je više nego zadovoljavajuća jer su rezultati ispitivanja 
kvalitete mora odraz dugogodišnjeg i ciljanog ulaganja u sustav odvodnje prije svega u 
izgradnju kolektora otpadnih voda od Preluke do Plumbuma. 

Što se tiče sadržaja, neke sadržaje je stavljao Grad npr. golove za vaterpolo ili 
koševe za vodenu košarku, a za ostale sadržaje su raspisivani natječaji za obavljanje 
određenih usluga na plažama, kao npr. za plažu Ploče koja je u koncesiji. Na nekim plažama 
ima više interesa poduzetnika za otvaranje jednostavnijih ugostiteljskih objekata, a na nekim 
manje. 

Prije sezone utrošeno je negdje oko milijun kuna za uređenje plaža, a sve su u  
režimu čišćenja KD Čistoća prije nego što na plažu dođu kupači. 

 
9. VEDRAN SABLJAK je iznio kako se susreo sa nezadovoljnim građanima koji su odlučili 
obnoviti svoje obiteljske grobnice i vezano uz to tražili ponude privatnih obrtnika, kao 
potencijalnih izvođača tih radova, među kojima i od KD Kozala, koje je bilo znatno skuplje od 
privatnih izvođača, pa su građani izabrali privatne izvođače. Međutim, prilikom zahtjeva za 
obavljanje tih radova naišli su na probleme jer je KD Kozala izdalo rješenje kojim su od njih 
morali tražiti dozvolu za izvođenje radova i koju su morali jako dobro platiti. Obzirom da  
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obrtnici već plaćaju poreze i prireze, interesira ga zašto građani moraju dodatno plaćati 
dozvolu za rad na grobnicama?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da i KD Kozala plaća poreze, a 
isto tako zaposlenici plaćaju porez na dohodak i prirez kao i svi drugi koji žive na području 
Grada Rijeke. Odlukom Gradskog vijeća reguliran je način upravljanja grobljima na području 
Grada Rijeke, definirani su tipovi grobnica, niša i materijala. Kako bi se održala kvaliteta i 
jednoobraznost nadgrobnih spomenika, kako po pitanju materijala i kvalitete, odlukom je 
definirano da radove na gradskim grobljima kojima upravlja KD Kozala mogu odrađivati 
isključivo njihovi radnici i nije mu poznato da li je u tom kontekstu bilo pritužbi na tu odluku ili 
na poslovanje KD Kozala.  

 
10. DANKO ŠVORINIĆ je iznio kako jučer uoči Svečane sjednice Gradskog vijeća dijelu 
sugrađana nije dopušten ulaz u Kazalište iako su imali ulaznice. Riječ je o građanima koji 
nisu izražavali nezadovoljstvo, nego su mirno čekali da uđu. Ne zna što je tome bio razlog, 
pa ga interesira tko je zabranio tim ljudima da uđu u Kazalište i zbog čega? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da Svečana sjednica nije  
kazališna predstava za koju se kupi karta i uđe. Na Svečanu sjednicu pozvani su gosti uz 
pozivnicu koju potpisuju predsjednica Gradskog vijeća i on kao Gradonačelnik. Isto tako i na 
redovnu sjednicu Gradskog vijeća ne može ući bilo tko, ukoliko se sukladno Poslovniku ne 
najavi i izrazi želju da prisustvuje sjednici Vijeća i on tu ne vidi nikakav problem. 

 
DANKO ŠVORINIĆ je dodao da su svi članovi Vijeća dobili po dvije ulaznice i pretpostavlja 
da su imali pravo povesti sa sobom koga žele, te je zamolio da se za sljedeću Svečanu 
sjednicu Gradskog vijeća točno navede tko smije ući unutra. Budući da ovoga puta to nije bio 
slučaj, pretpostavlja da su članovi Vijeća u pratnji sa sobom mogli povesti koga god su htjeli, 
tako da je u ovom slučaju po njegovom mišljenju napravljena sramota. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako ne misli da je on napravio 
sramotu, već smatra da je gdin Švorinić napravio sramotu ako je dao ulaznicu onima koji su 
htjeli ući na Svečanu sjednicu Gradskog vijeća. 

 
11. LJUBICA DUJMOVIĆ-KOSOVAC je iznijela da je na autobusnom stajalištu linije broj 5, 
Mjesnog odbora Škurinje, u ulici Ive Lole Ribara i Save Vukelića, prije tri - četiri godine 
počela izgradnja nadstrešnice, nakon čega je prestala, pa se građani kada pada kiša nemaju 
gdje skloniti niti gdje sjesti. Interesira je kada se može očekivati nastavak izgradnje 
autobusnog stajališta s nadstrešnicom? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ne zna o kojoj lokaciji je riječ, 
ali ako se radi o autobusnom stajalištu ispod stambeno poslovnog objekta na Škurinju, o 
tome je na Vijeću već više puta govorio. Naime, ta čekaonica odnosno cijeli nogostup se 
nalazi na privatnom vlasništvu, a vlasnik je isti onaj koji je vlasnik i tog stambeno poslovnog 
kompleksa. Grad ne može ishodovati dozvolu za postavljanje autobusne čekaonice bez 
suglasnosti vlasnika koji ucjenjuje Grad jer ne želi prodati samo zemljište potrebno za 
autobusnu čekaonicu i pripadajući nogostup, već traži da Grad kupi i cijeli pokos koji 
završava negdje u površini oko tog stambeno poslovnog kompleksa. Grad je u svezi toga 
pokrenuo postupak tužbe i izvlaštenja i ukoliko uspije otkupiti zemljište koje je potrebno za tu 
namjenu, vrlo brzo nakon toga bit će postavljena i autobusna čekaonica s nadstrešnicom. 

 
12. ČEDOMIR SALEVIĆ je, u svezi dva nekontrolirana deponija koja se nalaze na području 
Trsata, od kojih se jedno nalazi na sjeveroistočnom dijelu naselja blizu Kampusa, a drugi na 
prometnici Slavka Krautzeka, neposredno prije ulaza u trsatsko groblje, upitao što se 
namjerava napraviti s tim deponijima? 
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se ti deponiji namjeravaju 
sanirati. Godišnje se zbog ponašanja neodgovornih sugrađana troši nekoliko milijuna kuna 
na sanaciju tzv. divljih deponija usprkos tome što u Rijeci postoje dva reciklažna dvorišta na 
kojima se otpad prima bez plaćanja naknade. 

Naveo je da će se ta odlagališta sanirati. Na području Kampusa će se na ulazu sa 
strane Kačjaka postaviti rampa koja će onemogućavati prilaz na to područje, a što se tiče 
odlagališta kod tvrtke Jasen na Trsatu, ukoliko se radi o gradskom zemljištu Grad će taj 
deponij sanirati, a ako je privatno onda će komunalni redari upozoriti vlasnika da sanira taj 
deponij. Nadalje je iznio da su pokrenute aktivnosti oko sanacije još jednog deponija koji se 
nalazi točno iznad Brodogradilišta Viktor Lenac na kojem se nalaze veće količine raznog 
otpada, pa će se tamo uz cestu postaviti rampa kako bi se spriječio pristup tom području. 

 
13. DUŠKO MILOVANOVIĆ je upitao kada će se ponovno izgraditi dječje igralište u 
Ćićarijskoj ulici koje je uklonjeno radi izgradnje prometnice 5025 na području Gornjeg 
Zameta? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je imao intenzivnu prepisku 
sa stanarima koji žive u okolici Ćićarijske ulice zbog tog parka koji je jednostavno nestao 
zbog izgradnje ceste, kojima je tada obećao da će pronaći lokaciju u fazi gradnje ceste. U 
međuvremenu je u neposrednoj blizini pronađena lokacija za drugi park u površini od cca 
900m2, što je puno više od površine bivšeg parka. Tijekom prošlog mjeseca potpisan je 
ugovor s tvrtkom Parkovi plus kao izvođačima radova za uređenje tog parka, a radovi bi 
trebali biti gotovi za dva mjeseca. 

 
14. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je upitao kada će biti gotovo uređenje površine za 
istrčavanje kućnih ljubimaca na lokaciji Petra Kobeka na Kozali? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ne zna točno, ali mu se čini 
negdje u tijeku idućeg mjeseca. Uz taj park bit će uređen još jedan park na Vežici. Nedavno 
je na zahtjev vlasnika pasa postavljena i ograda na plaži za pse na Pećinama kako bi se 
spriječilo istrčavanje pasa prema cesti. Iznio je da su ova dva parka samo početak, a u planu 
je da se slično napravi na još 20-tak lokacija u narednim godinama, kako bi se stvorili uvjeti 
da se sa psima ne dolazi na dječja igrališta, već da ih njihovi vlasnici mogu šetati na za to 
predviđenim prostorima. 

 
15. BOJAN KURELIĆ je upitao da li je točna informacija da je Rijeka jedini veći grad u 
Hrvatskoj koji je odbio pružiti logističku potporu potpisivanju referenduma protiv outsourcinga 
i zbog čega? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL odgovorio kako ne zna da je netko od Grada 
takvu potporu tražio niti zna što bi ta logistička potpora trebala sadržavati. 
 
BOJAN KURELIĆ je iznio da je prema informacijama iz medija saznao da je od Grada 
zatraženo da se omogući štand na kojem se mogu prikupljati potpisi, a sada se potpisi 
prikupljaju na školskim klupama na Korzu. 

 
• 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 izvijestila da je naknadno, sukladno odredbi članka 
125. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljen prijedlog za dopunu dnevnog reda 
sjednice točkom: "Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu 
Grada Rijeke" te da je uz prijedlog za dopunu dnevnog reda dostavljen i materijal po 
predloženoj dopuni, a da je uz točku 1. Izbori i imenovanja danas na klupe dostavljen 
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materijal: "Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u 
Rijeci." 

 
Predsjednica Vijeća stavila je na glasanje prijedlog da se dnevni red sjednice 

dopuni točkom: "Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na nekretninama u 
vlasništvu Grada Rijeke", koju bi Gradsko vijeće razmatralo kao točku 7. predloženog 
dnevnog reda. 

 
Nakon što je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO usvojilo prijedlog za dopunu 

dnevnog reda, predsjednica Gradskog vijeća je objavila da je Gradsko vijeće 
usvojilo sljedeći 

D N E V N I  R E D 
 

1. Izbori i imenovanja 
Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog 
suda u Rijeci 

2. Prijedlog odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema 
socijalnim kriterijima 

3. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva na 
nekretninama u k.o. Plase i k.o. Rijeka bez naknade, radi izgradnje državne 
ceste D-403 

4. Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Rijeka i k.o. Plase 
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu Rijeka promet 

d.d. za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama RPRO-O-
181 A 

6. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke 

7. Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu 
Grada Rijeke 

8. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko 
rekreacijskog područja Kantrida 

9. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportskog područja 
Rujevica 

10. Prijedlog odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog 
plana uređenja radno-servisne zone na Rujevici 

11. Prijedlog odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje 
poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada 
Rijeke 

12. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke 
13. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta 

Osnovne škole "Gornja Vežica" 
14. a) Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude Petra Turkovića za korištenje 

prava prvokupa 
b) Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude Erste&Steiermarkische Bank 
d.d. Rijeka za korištenje prava prvokupa 
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TOČKA 1. 
Izbori i imenovanja 

Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež  
Županijskog suda u Rijeci 

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

predlagatelj  Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.  
 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave,  JEDNOGLASNO donijelo sljedeći  

 
z a k l j u č a k 

 
1. Predlaže se da Županijska skupština Primorsko-goranske županije za suce 

porotnike za mladež Županijskog suda u Rijeci imenuje: 
1. Melitu Vincetić 
2. Martinu Ušljebrka 
3. Slavena Nikolića 
4. Orijanu Buneta 
5. Antu Šoića. 
Podaci o predloženim kandidatima i izjave kandidata o prihvaćanju kandidature 

za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci čine sastavni dio ovog 
zaključka. 

2. Ovaj zaključak prosljeđuje se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i 
priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.  

 
TOČKA 2. 

Prijedlog odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata  
prema socijalnim kriterijima 

 
 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 podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za 

odgoj i školstvo Sanda Sušanj. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Sandra Krpan ispred Kluba SDP i ARS, 

Predrag Miletić i Ida Mahmutefendić. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Odluku o 

stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima. 
 

TOČKA 3. 
Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u 

k.o. Plase i k.o. Rijeka bez naknade, radi izgradnje državne ceste D-403 
 

 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 pročelnik Odjela gradske uprave za 

razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca. U okviru uvodnog 
izlaganja pročelnik Srđan Škunca dao je ujedno i uvodno obrazloženje Prijedloga rješenja 
pod sljedećom (4.) točkom dnevnog reda. 
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 Gradsko vijeće je, bez rasprave,  JEDNOGLASNO donijelo Odluku o sklapanju 
ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Plase i k.o. Rijeka bez 
naknade, radi izgradnje državne ceste D-403. 

 
TOČKA 4. 

Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Rijeka i k.o. Plase 
 

 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. Rijeka i k.o. Plase.  

 
 

TOČKA 5. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu Rijeka promet d.d. za 

zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama RPRO-O-181 A 
  
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 Hrvoje Burić ispred Kluba HDZ-HSP AS, 

Danijel Paliska, Danko Švorinić i Hrvoje Burić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 7 protiv, 4 

suzdržana) donijelo Odluku o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu Rijeka promet 
d.d. za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama RPRO-O-181 A. 

 
 

TOČKA 6. 
Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog 

urbanističkog plana 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 
prošloj sjednici Gradskog vijeća te da je na današnjoj sjednici dostavljen zaključak Odbora 
za kulturu koji je taj prijedlog razmatrao naknadno.  

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je pročelnik Odjela gradske uprave za 

razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Nikolina Milčić ispred Kluba Hrvatskih 

laburista-Stranke rada i Sanjin Kuljanić ispred ispred Kluba HNS-IDS. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Odluku o izmjenama 

i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. 
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TOČKA 7. 
Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu  

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

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni na klupe te da je 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao prijedlog da se u točki 2. Prijedloga odluke riječi: 
"osniva se" zamijene riječima: "osnovat će se". 
 

Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ljubica Dujmović-Kosovac i Ivan Bogdanić te 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  

 
Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća izvijestila da je prijedlog Odbora za 

Statut, Poslovnik i propise prihvaćen od strane predlagatelja, Gradsko vijeće je 
VEĆINOM GLASOVA (25 za, 4 suzdržana)  donijelo Odluku o osnivanju prava građenja 
na nekretninama u vlasništvu Grada Rijeke. 

 
TOČKA 8. 

Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko rekreacijskog 
područja Kantrida 

 
 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 pročelnik Odjela gradske uprave za 

razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca. U okviru uvodnog 
izlaganja pročelnik Srđan Škunca dao je ujedno i uvodno obrazloženje Prijedloga odluke pod 
sljedećom (9.) točkom dnevnog reda. 

 
U raspravi su sudjelovali član Vijeća Hrvoje Burić i pročelnik Odjela gradske uprave 

za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Odluku o izradi 

Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko rekreacijskog područja Kantrida. 
 

TOČKA 9. 
Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica 

 
 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 Odluku o izradi 

Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica. 
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TOČKA 10. 
Prijedlog odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana 

uređenja radno-servisne zone na Rujevici 
 

 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 Odluku o provođenju 

postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja radno-servisne zone na 
Rujevici. 

 
TOČKA 11. 

Prijedlog odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog 
prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu 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 Odluku o davanju na 

privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne 
samouprave u vlasništvu Grada Rijeke. 

 
TOČKA 12. 

Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke 
 

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 te da su članovima Vijeća na klupe dostavljeni i zaključci odbora 
Gradskog vijeća koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 

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

Savjeta mladih Grada Rijeke. 
 

TOČKA 13. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta  

Osnovne škole "Gornja Vežica" 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe, a 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 "Gornja Vežica".  
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TOČKA 14. 
a) Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude Petra Turkovića za korištenje prava 
prvokupa 
b) Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude Erste&Steiermarkische Bank d.d. 
Rijeka za korištenje prava prvokupa 

 
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: 
 

 a) Odluku o neprihvaćanju ponude Petra Turkovića za korištenje prava 
prvokupa, 

 
 b) Odluku o neprihvaćanju ponude Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka za 
korištenje prava prvokupa. 

 
 
Sjednicu je napustila prije završetka članica Gradskog vijeća Ana Trošelj. 

 
 
Sjednica je zaključena u 13,15 sati. 
 
 
 
 
 

   
Tajnica        Predsjednica 

       Gradskog vijeća     Gradskog vijeća 
 
Mirna Pavlović-Vodinelić,v.r.    Dorotea Pešić-Bukovac, v.r. 
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	BOJAN KURELIĆ je iznio da će mu biti drago ako će se Gradonačelnik angažirati na isti način kao što se angažirao oko NK Rijeka, da Udruga dobije nekog investitora kako bi se spasila, najviše zbog mladih dečki koji tamo treniraju.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je ponovio da se za NK Orijent on angažirao i da će se neko rješenje naći kao što se i prije našlo za sportske klubove PK Primorje, RK Zamet, KK Kvarner, OK Rijeka, NK Rijeka, pa će se i za ovaj slučaj naći neko rje...
	2. PREDRAG MILETIĆ je iznio kako je neki dan u novinama pisalo da je Grad dodijelio prostore u nekadašnjoj Tvornici papira, na lokalitetu Marganovo, Savezu udruga Molekula i građanskim inicijativama za Kulturno društveno umjetnički i edukacijski centa...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je članu Vijeća promakla bitna činjenica, da je osim prostora Hartere, odnosno Marganova, toj istoj udruzi, pod istim uvjetima i bez naknade dano pravo upravljanja prostorima Palacha i Filodrammati...
	PREDRAG MILETIĆ je dodao da se tu ipak radi o ruševnim objektima, gdje postoji vrlo velika vjerojatnost i mogućnost urušavanja, pa treba biti oprezan prilikom davanja takvih objekta na upotrebu.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da ne zna o kojim se objektima radi, ali ako se radi o objektima Marganova, u kojima se nalazi velika sala u kojoj se odvijaju koncerti i kazališne predstave koji se nalaze s desne stranke velike hale, onda...
	3. NIKOLINA MILČIĆ je upitala u kojoj je fazi revitalizacija kompleksa bivše tvornice Rikard Benčić i kako teku aktivnosti u svezi kandidature uređenja tog prostora za financiranje iz europskih fondova?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je taj projekt prijavljen Ministarstvu kulture koje je taj projekt odabralo kao jedan od svojih strateških projekata koje će kandidirati za sredstva europske unije. Natječaj je nedavno zatvoren i o...
	4. SNJEŽANA ČOP je iznijela kako mještani Orehovice imaju problema sa osiguranjem prometa pješaka, osobito školske djece i starije populacije, zbog neadekvatnog i neizgrađenog nogostupa na tzv. Grobničkoj cesti te je upitala kada se planira izgradnja ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako ta cesta i te kuće postoje tamo barem jedno stoljeće. Činjenica je da nogostup nikada nije bio izgrađen jer postoji čitav niz tehničkih problema koje treba riješiti da bi se nogostup izgradio, a na...
	5. SANJIN KULJANIĆ je iznio problematiku pješačkog prijelaza na Pećinama u ulici Janka Polić Kamova, gdje se nasuprot ulaska u dječji vrtić Veseljko nalazi autobusna stanica, a najbliži pješački prijelaz je udaljen 100-tinjak metara tako da roditelji ...
	6. HRVOJE BURIĆ je pohvalio Gradonačelnika radi projekta marine Molo longo. Raduje ga što je prepoznao tu ideju iz njegovog izbornog programa te se nada da će se taj projekt nastaviti i dalje provoditi.
	Nadalje je, vezano za autobusni kolodvor na Žabici pokazao fotografije autobusnog kolodvora iz 1962. i 1966. godine i fotografije autobusnog kolodvora danas. Podsjetio je da je u autobusni kolodvor do sada uloženo 38.690.434,00 kn, te rekao da neće pi...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da postoji čitav niz projekata koji je predviđao uređenje putničke luke unutar zadnjih 50-tak godina, te naglasio da se marina ne radi na Molo Longu već na Rivi boduli. Ujedno je upitao kako to da 10 go...
	Što se tiče uređenja autobusnog kolodvora odgovorio je da određene zahvate mora uraditi onaj koji njime i upravlja, a novi autobusni kolodvor će biti gotov kao što su gotovi i drugi objekti o kojima je govorio u proteklih deset godina.
	HRVOJE BURIĆ je iznio da je Gradonačelnik isto bio u Upravnom vijeću Lučke uprave i koliko se sjeća sa ravnateljem je putovao u Miami, zajedno su radili projekt, dočekivali predstavnike Svjetske banke i koliko mu je poznato vrlo aktivno sudjelovao u s...
	U svezi programa, naveo je da je veliki dio infrastrukture postojeći, komercijalno bi se iskoristio prostor terminala, marina otvorenog karaktera, šetnica, simbolična veza sa regatom i lukobran predviđen za mega jahte te smatra da je taj projekt pozit...
	Što se tiče autobusnog kolodvora, zamolio je Gradonačelnika da konkretno navede  datum, vrijeme i rokove kada će se urediti Autobusni kolodvor.
	7. VUK PRICA je iznio kako se u medijima moglo pročitati da je u svibnju na području Primorsko-goranske županije bilo 5% manje turista i 16% manje noćenja, iako se njemu čini da u Rijeci iz godine u godinu ima sve više turista, pa ga interesira kakva ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je situacija u Rijeci bitno drugačija nego na razini cijele Primorsko-goranske županije. Do kraja mjeseca svibnja u prosjeku je u Rijeci ostvareno 30% povećanje broja dolazaka turista i isto toliko...
	Paralelno s ovim promjenama, raste i broj privatnih iznajmljivača, sa kapacitetom od 500 ležajeva, te broj hostela kojih u Rijeci već ima 9 ili 10 i koji su izvrsno popunjeni, a ima i najava za otvaranje novih. To je rezultat čitavog niza događanja i ...
	Nedavno je objavljen podatak da je Rijeka, kao izuzetno kvalitetna super destinacija (Superior Destination Award), dobila priznanje odnosno nagradu od nezavisne međunarodne udruge, što su uz Rijeku dobili još samo Opatija i Lošinj.
	8. IDU MAHMUTEFENDIĆ zanima kakve je kvalitete morska voda na području Grada Rijeke, te koji se sadržaji nude građanima i turistima na plažama Grada Rijeke?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako za ovu godinu Zavod za javno zdravstvo još nije dostavio podatke o ispitivanju kvalitete mora, jer ispitivanje započinje uoči sezone kupanja. Međutim, rezultati ispitivanja od prošlih godina ukazuj...
	Uzimajući u obzir činjenicu da riječke plaže u zaleđu imaju jednu urbanu aglomeraciju od 200.000 stanovnika, situacija je više nego zadovoljavajuća jer su rezultati ispitivanja kvalitete mora odraz dugogodišnjeg i ciljanog ulaganja u sustav odvodnje p...
	Što se tiče sadržaja, neke sadržaje je stavljao Grad npr. golove za vaterpolo ili koševe za vodenu košarku, a za ostale sadržaje su raspisivani natječaji za obavljanje određenih usluga na plažama, kao npr. za plažu Ploče koja je u koncesiji. Na nekim ...
	Prije sezone utrošeno je negdje oko milijun kuna za uređenje plaža, a sve su u  režimu čišćenja KD Čistoća prije nego što na plažu dođu kupači.
	9. VEDRAN SABLJAK je iznio kako se susreo sa nezadovoljnim građanima koji su odlučili obnoviti svoje obiteljske grobnice i vezano uz to tražili ponude privatnih obrtnika, kao potencijalnih izvođača tih radova, među kojima i od KD Kozala, koje je bilo ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da i KD Kozala plaća poreze, a isto tako zaposlenici plaćaju porez na dohodak i prirez kao i svi drugi koji žive na području Grada Rijeke. Odlukom Gradskog vijeća reguliran je način upravljanja grobljim...
	10. DANKO ŠVORINIĆ je iznio kako jučer uoči Svečane sjednice Gradskog vijeća dijelu sugrađana nije dopušten ulaz u Kazalište iako su imali ulaznice. Riječ je o građanima koji nisu izražavali nezadovoljstvo, nego su mirno čekali da uđu. Ne zna što je t...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da Svečana sjednica nije  kazališna predstava za koju se kupi karta i uđe. Na Svečanu sjednicu pozvani su gosti uz pozivnicu koju potpisuju predsjednica Gradskog vijeća i on kao Gradonačelnik. Isto tako...
	DANKO ŠVORINIĆ je dodao da su svi članovi Vijeća dobili po dvije ulaznice i pretpostavlja da su imali pravo povesti sa sobom koga žele, te je zamolio da se za sljedeću Svečanu sjednicu Gradskog vijeća točno navede tko smije ući unutra. Budući da ovoga...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako ne misli da je on napravio sramotu, već smatra da je gdin Švorinić napravio sramotu ako je dao ulaznicu onima koji su htjeli ući na Svečanu sjednicu Gradskog vijeća.
	11. LJUBICA DUJMOVIĆ-KOSOVAC je iznijela da je na autobusnom stajalištu linije broj 5, Mjesnog odbora Škurinje, u ulici Ive Lole Ribara i Save Vukelića, prije tri - četiri godine počela izgradnja nadstrešnice, nakon čega je prestala, pa se građani kad...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ne zna o kojoj lokaciji je riječ, ali ako se radi o autobusnom stajalištu ispod stambeno poslovnog objekta na Škurinju, o tome je na Vijeću već više puta govorio. Naime, ta čekaonica odnosno cijeli n...
	12. ČEDOMIR SALEVIĆ je, u svezi dva nekontrolirana deponija koja se nalaze na području Trsata, od kojih se jedno nalazi na sjeveroistočnom dijelu naselja blizu Kampusa, a drugi na prometnici Slavka Krautzeka, neposredno prije ulaza u trsatsko groblje,...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se ti deponiji namjeravaju sanirati. Godišnje se zbog ponašanja neodgovornih sugrađana troši nekoliko milijuna kuna na sanaciju tzv. divljih deponija usprkos tome što u Rijeci postoje dva reciklažna ...
	Naveo je da će se ta odlagališta sanirati. Na području Kampusa će se na ulazu sa strane Kačjaka postaviti rampa koja će onemogućavati prilaz na to područje, a što se tiče odlagališta kod tvrtke Jasen na Trsatu, ukoliko se radi o gradskom zemljištu Gra...
	13. DUŠKO MILOVANOVIĆ je upitao kada će se ponovno izgraditi dječje igralište u Ćićarijskoj ulici koje je uklonjeno radi izgradnje prometnice 5025 na području Gornjeg Zameta?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je imao intenzivnu prepisku sa stanarima koji žive u okolici Ćićarijske ulice zbog tog parka koji je jednostavno nestao zbog izgradnje ceste, kojima je tada obećao da će pronaći lokaciju u fazi gra...
	14. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je upitao kada će biti gotovo uređenje površine za istrčavanje kućnih ljubimaca na lokaciji Petra Kobeka na Kozali?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ne zna točno, ali mu se čini negdje u tijeku idućeg mjeseca. Uz taj park bit će uređen još jedan park na Vežici. Nedavno je na zahtjev vlasnika pasa postavljena i ograda na plaži za pse na Pećinama k...
	15. BOJAN KURELIĆ je upitao da li je točna informacija da je Rijeka jedini veći grad u Hrvatskoj koji je odbio pružiti logističku potporu potpisivanju referenduma protiv outsourcinga i zbog čega?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL odgovorio kako ne zna da je netko od Grada takvu potporu tražio niti zna što bi ta logistička potpora trebala sadržavati.
	BOJAN KURELIĆ je iznio da je prema informacijama iz medija saznao da je od Grada zatraženo da se omogući štand na kojem se mogu prikupljati potpisi, a sada se potpisi prikupljaju na školskim klupama na Korzu.

