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

održane 17. srpnja 2014. godine 
 

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

 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da su sjednici nazočna 33 člana Gradskog 

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

 Na zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća održane 12. lipnja 2014. godine nije bilo 
primjedbi. 
 

 UVODNA OBAVIJEST: 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je obavijestila da će nakon 

aktualnog sata biti održana video prezentacija idejnog rješenja novog stadiona na Kantridi. 
 

 AKTUALNI SAT 
 
1. SNJEŽANA ČOP je, s obzirom na informacije objavljene u raznim medijima o uočenim 
nepravilnostima koncesionara na plaži Ploče, upitala kada se može očekivati izvješće 
Povjerenstva za praćenje izvršavanja Odluke i Ugovora o davanju koncesije za plažu Ploče? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se Izvještaj Povjerenstva 
podnosi kada završi poslovna godina jer se tada utvrđuje kako je koncesionar izvršio svoje 
obaveze. Trenutno se može dobiti uvid samo u Izvješće o radu koncesionara za 2013. 
godinu, iz kojeg se vidi da je koncesionar uredno izvršavao svoje obaveze vezano uz 
održavanje plaže, čistoće, načina ulaska na plažu i dr., kako je to regulirano koncesijskim 
ugovorom, te da je podmirio financijske obveze kako je ugovoreno, točnije fiksni dio naknade 
u iznosu od 138.000 kuna, a varijabilni dio od 18.000 kn ima obavezu platiti nakon završetka 
poslovne godine, tako da bi taj iznos trebao biti uplaćen do kraja ovog mjeseca.  
Komunalno redarstvo i druge nadležne službe uočile su određena odstupanja od 
koncesijskog ugovora koje on osobno ne smatra tako spektakularnim da iziskuju takav 
interes javnosti. Smatra da su uvjeti ugovora prilično jasni, te da nije točno da je bilo kome 
onemogućen pristup plaži, a nakon intervencija nadležnih službi koncesionar je smanjio broj 
ležaljki na plaži kako je ugovorom definirano, odnosno na 50 u jednom dijelu plaže. 
 
2. IDA MAHMUDEFENDIĆ je navela kako su prije dva tjedna mediji objavili da je 171 dijete, 
od toga 148 djece jasličke dobi, na području Grada Rijeke ostalo na čekanju za upis u Dječji 
vrtić Rijeka za sljedeću pedagošku godinu. Riječ je o djeci koja u potpunosti udovoljavaju 
uvjetima za upis, odnosno imaju prebivalište na području Grada Rijeke i oba roditelja su u 
radnom odnosu. 
Zanima je da li su predviđena neka rješenja za upis te djece u sljedeću pedagošku godinu 
odnosno da li će ta djeca ipak biti upisana u neki od riječkih vrtića na jesen? 
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se priča o broju neupisane 
djece, koji se na kraju svede na minimum, ponavlja svake godine. Prijave za upis primaju se 
sada, a upis se provodi u devetom mjesecu, do kada se puno toga promijeni u željama 
roditelja. Ujedno je naveo da izneseni podaci nisu točni, jer nema niti jednog neupisanog 
djeteta starije predškolske dobi koje ispunjava osnovni kriterij za upis u vrtić,  a to je da su 
oba roditelja zaposlena. Postoji 77 djece jasličke dobi koja ispunjavaju te uvjete i koja su na 
listi čekanja, za koje vjeruje da će se u 9. i 10. mjesecu upisati. Postoji i određeni broj 
neupisane djece, jer je jedan od roditelja nezaposlen ili postoji neki drugi razlog.  
Podsjetio je na činjenicu da je u zadnje četiri godine, dogradnjom vrtića na Drenovi te 
izgradnjom vrtića na Srdočima, Pehlinu i Turniću, Grad povećao kapacitete za upis za oko 
430 djece. Istovremeno je otvoreno i 38 novih radnih mjesta što nije zanemarivo te je iznio 
da se čine maksimalni napori da se podigne standard smještaja u vrtićima. 
Idealno bi bilo kada bi se sva djeca mogla upisati u Vrtić, ali to je na žalost standard koji se 
za sada ne može postići bez veće intervencije nadležnog ministarstva. U svakom slučaju, s 
obzirom da i dalje postoji veliki interes za upis djece u vrtiće, nastojat će se i ubuduće 
povećati kapacitete za smještaj djece u vrtiće intervencijama u postojeće objekte ili gradnjom 
novih. 
 
3. BOJAN KURELIĆ je zaključio kako je Grad odlučio smanjiti sufinanciranje privatnih dječjih 
vrtića u gradu, pa ga zanima zbog čega se ne stimuliraju privatni vrtići kao što je to u drugim 
gradovima, već se destimuliraju. Jasno mu je da Grad Rijeka nema zakonsku obvezu 
subvencionirati privatne vrtiće, ali smatra da je za Grad puno jeftinije da netko drugi izgradi 
vrtić i plaća odgajatelje, nego da to sve Grad sam napravi. Smatra da bi bolja stimulacija 
privatnih vrtića bila rasterećenje za gradski proračun. Nadalje je naveo da su subvencije 
smanjene s 810 na 729 kuna, što ukupno iznosi 24.000 kuna, što po njegovoj ocjeni za 
gradski Proračun ne znači puno, dok roditeljima 100 kuna mjesečno znači jako puno. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako nije točno da Grad ne stimulira 
privatne dječje vrtiće, s obzirom da Grad subvencionira smještaj djece u privatne vrtiće iako 
za to ne postoji zakonska obaveza. 
Nadalje je iznio da smanjenje subvencije u ovogodišnjem proračunu iznosi 10% i taj dio je 
ušteda u gradskom Proračunu. naglasio je da se na žalost ne radi o iznosu od 24.000,00 
kuna nego o 100.000,00 kuna te da u privatnim vrtićima postoji puno više fleksibilnosti u 
organizaciji posla nego u Dječjem vrtiću Rijeka, u kojem je vrlo jasno propisano koliko na 
određeni broj odgajatelja mora biti stručnih suradnika, pedagoga, psihologa i medicinskih 
sestara. U Dječji vrtić Rijeka smještaju se i djeca s posebnim potrebama s raznim 
segmentima oštećenja i za tu je djecu smještaj de facto besplatan.  
Nadalje, za 1/3 djece i u privatnim i u gradskim vrtićima smještaj se subvencionira kroz 
socijalni program Grada Rijeke pa su ta djeca, što se tiče plaćanja usluge od strane roditelja, 
smještena ili besplatno ili roditelji plaćaju samo 50% cijene usluge, tako da smatra da je Grad 
takvom jednom politikom omogućio razvoj  Dječjeg vrtića koji je evidentan. 
 
BOJAN KURELIĆ smatra da je svima jasno kolika je ušteda u Proračunu ako se vrtić ne 
mora graditi, pogotovo kada se zna koliko se novaca potrošilo za izgradnju dječjeg vrtića na 
Pehlinu ili sveukupno u zadnje četiri godine kako bi se podigao standard za 430 djece o 
kojima je govorio Gradonačelnik, i kada se to usporedi s onim koliko bi koštalo da je to isto 
odrađeno u privatnim vrtićima. Činjenica je da Grad Rijeka ima najskuplje vrtiće od četiri 
velika grada u Hrvatskoj te da su općine i gradovi u riječkom prstenu izjednačili subvencije za 
vrtiće. Na kraju je roditeljima najbitnija cijena koju oni plaćaju iako ne mogu birati da li će im 
dijete ići u privatni ili državni vrtić jer im je najbitnije da dijete upišu u vrtić, bez obzira na 
veliku razliku u cijeni. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da je usporedba privatnih vrtića i vrtića 
koje je Grad gradio, poput vrtića Srdoči ili Pehlin, prilično neodgovarajuća, jer nema niti 
jednog privatnog vrtića koji je krenuo u obavljanje te djelatnosti a da je prije toga investirao u 
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izgradnju vrtića koji ima mogućnost smještaja barem približno onoliko djece odnosno 
odgojnih grupa kao što je to u Dječjem vrtiću Rijeka. Da li je cijena najskuplja ili nije ovisi o 
tome koja se stopa cijene uzima. Osobno smatra da svi ne moraju uvijek plaćati jednako, 
odnosno da za sve ne mora sve biti besplatno. Može ako su to sredstva koja će biti 
osigurana iz državnog proračuna kroz određeni dio prihoda u proračunu. Dok ne bude tako, 
smatra da se mora napraviti razlika između onih koji imaju puno, koji imaju manje i onih koji 
imaju najmanje. 
 
4. VEDRAN SABLJAK je upitao kada će i da li će Grad Rijeka dobiti svoj vlastiti krematorij, 
obzirom da je kao dio kapitalnog projekta vrijednog preko 30 milijuna kuna trebao biti 
izgrađen na Centralnom gradskom groblju Drenova, ili će to biti još jedan od projekata Grada 
Rijeke koji će ostati neostvaren? 
Nadalje je upitao da li je moguće da Komunalno društvo Kozala zemlju za sadnju biljaka na 
gradskim grobljima uvozi iz Litve? Nepojmljivo mu je da u Republici Hrvatskoj ne postoji niti 
jedan dobavljač koji se bavi distribucijom zemlje i da se zemlja za naša groblja mora uvoziti 
iz Litve. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je prilikom izgradnje 
Centralnog objekta na gradskom groblju Drenova vrlo jasno bilo definirano da se neće graditi 
krematorij, već da će se stvoriti pretpostavke za eventualno stavljanje krematorija u funkciju 
u neko buduće vrijeme, međutim u međuvremenu je, s obzirom na navike naših sugrađana, 
odlučeno da se krematorij ne stavlja u funkciju odnosno da se ne naručuje oprema za 
krematorij dok se navike naših sugrađana ne promijene. Isti problem postoji u cijeloj 
Hrvatskoj. Jedini krematorij koji u ovom trenutku postoji je zagrebački i u njemu se  obavlja 
kremiranje za područje cijele Hrvatske, ali ne svakodnevno, već par puta tjedno. U ovom 
trenutku ta investicija u Rijeci nikako se ne isplati dok ne bude većeg interesa za kremiranje. 
Vezano za drugo pitanje, nije mu poznata činjenica o uvozu zemlje ali će se raspitati i 
dostaviti pisani odgovor. 
 
VEDRAN SABLJAK je dodatno upitao, obzirom da Grad nije imao namjeru graditi 
krematorij, zašto se na Centralnom gradskom groblju Drenova napravila zgrada za tu 
namjenu umjesto da se novac uložen u tu investiciju iskoristio za nešto drugo? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je namjera bila da se stvore 
građevinski uvjeti da se jednog dana krematorij stavi u funkciju. Naime, kada se ide u neku 
investiciju onda je prilično racionalno u to isto vrijeme i na tom istom gradilištu izgraditi 
nekakvu zgradu koja je sastavni dio većeg kompleksa i koja predstavlja možda nekoliko 
postotaka ukupne površine takvog objekta. Prema tome, građevinski je zgrada u koju bi 
jednog dana trebalo ugraditi opremu za krematorij napravljena i ta se zgrada sada normalno 
koristi za čitav niz drugih sadržaja. 
 
5. PREDRAG MILETIĆ je naveo kako je na prezentaciji novog stadiona na Kantridi rečeno 
da će izgradnja novog stadiona koštati oko 25 milijuna eura, pa je upitao kako je moguće da 
je puno manji objekt kao što je kompleks bazena Kantrida koštao 45 milijuna eura, a još 
manji objekt dvorane na Zametu 22 milijuna eura, gotovo kao novi stadion? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da on nije vidio troškovnik za 
izgradnju novog stadiona već je samo čuo cifre o kojima se u medijima govori, a kada bude 
vidio troškovnik novog stadiona moći će na to pitanje konkretno odgovoriti. 
Nadalje je naveo kako u iznosu koji se spominje nisu uključeni troškovi za infrastrukturu, koji 
će bitno povećati troškove gradnje za nekoliko desetaka milijuna kuna. Što se tiče troškova 
izgradnje bazena i dvorane na Zametu, podsjetio je kako se u konačni iznos pribrajaju svi 
troškovi, od izgradnje pristupnih cesta, garaže, trga i ostalih sadržaja. Sama Dvorana bez 
trga i pratećih sadržaja koji su oživjeli to područje košta 90 milijuna kuna.  
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PREDRAG MILETIĆ je dodao kako je na prezentaciji iznijeto da bi troškovi izgradnje 
Stadiona trebali iznositi oko 21 milijun kuna, a prateća infrastruktura 4 milijuna eura. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se ne sjeća da su ti podaci bili 
tako izneseni. Zna da se u  javnosti stalno govori o iznosu od 20 milijuna kuna, ali treba 
sačekati troškovnik ili da se stadion izgradi, nakon čega će se vidjeti koliki je trošak stadiona 
te da li je on izgrađen kako je prezentiran i kako je napravljen projekt i tek će se tada moći 
raditi usporedbe. 
 
6. VUK PRICA je naveo kako zadnjih mjeseci mediji stalno izvještavaju kako je turistička 
sezona u Hrvatskoj jako loša, pa ga zanima kakva je turistička sezona ove godine u našem 
gradu?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako broj dolazaka i noćenja u 
ovoj turističkoj sezoni u Rijeci u odnosu na prošlu godinu ima rast od 25%, a prije 6-tog 
mjeseca je taj rast iznosio i do 30%, što znači da Rijeka postaje zanimljiva turistička 
destinacija i izvan glavne turističke sezone koja traje od 6-tog do 9-tog mjeseca. 
Zanimljivo je da kontinuirano raste broj smještajnih kapaciteta, pogotovo u hostelskom 
smještaju, koji su danas poslije hotela, na drugom mjestu po broju smještaja turista. Isto tako 
raste i broj privatnih iznajmljivača, kod kojih je smješteno otprilike 15% turista, u hostelima je 
smješteno cca. 25% turista i cca 60% u hotelima. Vjeruje da će se izgradnjom novih 
turističkih kapaciteta na Kostabeli, koja će započeti krajem godine, dodatno povećati ukupni 
turistički promet. 
Ohrabrujuće je da u dobnoj strukturi gostiju prevladavaju ljudi starosti od 20 do 40 godina, 
koji čine gotovo 50% turista koji posjećuju Rijeku. Dužina boravka u Rijeci se također 
produžuje, a turisti se u prosjeku zadržavaju 2 dana. Organizacija čitavog niza događanja u 
Rijeci, od kojih mnoga imaju i međunarodni karakter, također utječe na povećanje broja 
turista tako da su za razliku od rezultata na razini Županije i Hrvatske, rezultati u ovih prvih 
šest mjeseci i više nego zadovoljavajući. 
 
7. DANKO ŠVORINIĆ je podsjetio da se ove godine navršava 16-ta godina od kada je 
Gradsko vijeće usvojilo Odluku o povratu riječke povijesne zastave trobojnice. Također je 
proteklo 16 godina i od Odluke Ministarstva uprave na osnovu jednog dosta bizarnog 
objašnjenja Komisije koja je o tome odlučivala prema kojoj je ta odluka odbijena i na temelju 
koje se na kraju moralo pristupiti kompromisnom rješenju koje se zadržalo i do danas. Tako 
je Grad Rijeka prema njegovom saznanju postao jedan od rijetkih gradova u Republici 
Hrvatskoj kojem Ministarstvo uprave zapravo nije omogućilo da u uporabu stavi ono 
originalno rješenje zastave kakvo je Gradsko vijeće u prvom trenutku donijelo. Godine 2005. 
se ponovo raspravljalo o ovoj temi na Gradskom vijeću i tada je usvojena jedna Izjava kojom 
se poziva na nastavak procedure za povratak riječkih povijesnih simbola. Budući da od tada 
do danas ta točka više nije bila na dnevnom redu upitao je Gradonačelnika da li bi podržao tu 
inicijativu ako bi se pojavila u ovom aktualnom sazivu Gradskog vijeća?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je u načelu podržao svaku 
inicijativu koja je vezana uz vrednovanje povijesti Rijeke i nema ništa protiv toga, samo nije 
toliko važno koliko će on podržati tu inicijativu koliko činjenica da se, koliko on zna, još uvijek 
nije promijenio propis koji definira zastave i grbove kada su u pitanju lokalne samouprave. 
Koliko se sjeća tada je jedno od obrazloženja bilo vezano uz činjenicu da gradska zastava ne 
može biti trobojnica. 
Obećao je da će još prije godišnjih odmora osobno o tome zatražiti stav Ministarstva u smislu 
da li je Ministarstvo spremno prihvatiti jednu takvu inicijativu ili ne. 
 
DANKO ŠVORINIĆ je iznio kako se ne slaže da stav Gradonačelnika nije važan, te iznio da 
je on u ime njegove stranke Liste za Rijeku 2012. godine zatražio i dobio mišljenje koje će 
dostaviti Gradonačelniku, a koje je potpisao pomoćnik Ministra Boris Milošević, u kojem se 
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navodi da Pravilnik propisuje da se u pravilu zastave moraju formirati na jednobojnoj površini 
s grbom, ali ako povijesna zastava odstupa od ovih dogovornih pravila, ista može dobiti 
odobrenje ako to zatraži jedinica lokalne samouprave, te ako Povjerenstvo za davanje 
mišljenja u postupku odobrenja grba i zastave jedinice lokalne samouprave zaključi da je 
važno da se održi kontinuitet povijesne zastave.  
 
8. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio kako je na prošloj sjednici Gradskog vijeća 
postavio pitanje vezano za realizaciju projekata parka za šetanje kućnih ljubimaca, pa ga 
interesira što je sa realizacijom tog projekta? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je prilikom donošenja Odluke o 
držanju kućnih ljubimaca, koja je izazvala poprilično velik interes vlasnika kućnih ljubimaca, 
preuzeta i obaveza rješavanja problematike parkova za pse. Nedavno je otvoren jedan park 
za kućne ljubimce na području Škurinjske Drage, a do kraja godine bi trebao biti otvoren još 
jedan na području Podvežice u sklopu cijelog rekreacijskog područja sa dodatnim 
sadržajima. Tom dinamikom nastavit će se realizacija svih 20-tak odabranih lokacija, tako da 
vjeruje da će i oni koji žele koristiti takve površine u tom kontekstu biti zadovoljni. Za sada su 
iskustva za korištenje prvog parka dobra, a sve vezano uz način korištenja parka 
dogovarano je sa udrugama koje su u tome aktivno sudjelovale pa im se na tome i 
zahvaljuje. Ujedno je podsjetio da u Rijeci već duže vrijeme funkcioniraju i dvije plaže za pse, 
jedna na Kantridi, a druga na Pećinama. 
 
9. MILENA KRALJEVIĆ je upitala da li se razmišlja o tome da se pri nabavci školskih 
udžbenika za sljedeću školsku godinu pomogne i onim obiteljima i  roditeljima koji nisu 
"socijalni slučajevi", budući da je sve više potrebitih koji su blizu tog socijalnog statusa? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL se suglasio da ta potreba postoji i bio bi  sretan 
da svi učenici mogu dobiti školske udžbenike besplatno, ali bi to onda moralo biti dio 
državnog pedagoškog standarda. U ovom trenutku je financijski nemoguće osigurati sredstva 
za nabavku besplatnih udžbenika za sve učenike i iz tog razloga se išlo na nabavku 
udžbenika samo za korisnike gradskog socijalnog programa, uključivo dakle kriterij prihoda 
koji je višestruko veći od državnih standarda vezanih za socijalni program.  
Mijenjati takvu odluku značilo bi odustati od nekih drugih programa, kao npr. produženog 
boravka ili slično, pa je odlučeno da se kriterijem socijalne pravednosti ipak donese takva 
odluka, a ukoliko se ubuduće promijeni situacija, razmotriti će se mogućnost izmjene 
sadašnje odluke. 
 
10. NIKOLINA MILČIĆ je iznijela da je Grad Rijeka u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i 
energetske učinkovitosti raspisao javni natječaj za prikupljanje prijava fizičkih osoba za 
sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u gradu Rijeci, 
čime se planira sufinancirati 20 kućanstava, pa je zanima na temelju kojih kriterija će izborno 
povjerenstvo donijeti bodovnu listu za eventualne korisnike ovakvog sufinanciranja? 
 
 Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je kriterije definirao Fond za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i oni su sastavni dio Natječaja, nakon čega je  Grad 
donio Pravilnik za provedbu Programa „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u gradu 
Rijeci“ koji je objavljen na web stranicama Grada Rijeke. Obzirom na to da se očekuje više 
interesa nego što je raspoloživih sredstava, bilo je potrebno definirati taj Pravilnik kojim su 
utvrđeni kriteriji za bodovanje, a koji podrazumijevaju veličinu, stanje i starost kuće te čitav 
niz drugih elemenata. 
 
11. TEO BOŽANIĆ se osvrnuo na ceremoniju otvaranja Riječkih ljetnih noći na kojem je 
izveden performans kojeg na žalost većina građana nije razumjela, te naveo da je na 
početku otvaranja Korzo bilo puno, a na kraju gotovo pusto. Najviše ga je zabrinulo gađanje 
publike jabukama i wc papirom, a najviše ga zanima zašto je za tu priliku bilo potrebno 
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zatvoriti cijelu obalu i napraviti kaos, kada je otvorenje bilo na Trgu 111. brigade, a ne na 
Gatu uz more, što bi po njemu bilo logičnije za jedan pomorski grad. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako on nije intendant i ne 
određuje što će se i kako izvoditi na programu, te to pitanje treba uputiti nekom drugom. 
Nadalje je naveo da se u 15 godina njegovog mandata nikada nije miješao u posao 
intendanta jer je to ipak umjetnički program koji je nekada dobar, a nekada manje dobar, pa 
se nekome sviđa, a nekome se ne sviđa. 
Što se tiče prometa, on je bio zatvoren iz sigurnosnih razloga, jer je Grad je taj dan bio 
izuzetno pun ljudi bez obzira na mjesto gdje se nešto odvijalo na području Korza prema 
Adamićevom gatu. 
 
TEO BOŽANIĆ je predložio da se otvaranje Riječkih ljetnih noći ponovno vrati moru te iznio 
da djelomično zatvaranje prometa u centru grada po njemu nije bilo primjereno. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se svaki put do sada prilikom 
otvaranja Riječkih ljetnih noći promet zatvarao, a tako će biti i ubuduće. Hoće li se otvaranje 
Riječkih ljetnih noći vratiti moru ili ne, ne zna jer se neće miješati u rad novog intendanta. 
 
12. SANDRA KRPAN je upitala Gradonačelnika kako teku radovi na gradnji Dječjeg vrtića 
na Pehlinu i hoće li biti spreman za sljedeću pedagošku godinu? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako su radovi na izgradnji dječjih 
vrtića na Pehlinu i Turniću praktički gotovi. Na Turniću su građevinski radovi potpuno gotovi, 
a na Pehlinu se završavaju. U kolovozu će biti izvršen tehnički pregled, nakon čega će vrtići 
biti opremljeni namještajem, tako da će oba vrtića u rujnu spremno dočekati korisnike.  
 
13. IVAN IVANIŠ je iznio kako je poznato da će se Rijeka kandidirati za Europsku 
prijestolnicu kulture, pa ga zanima kako teku pripreme te što se radi i planira napraviti kako bi 
se ostvarila kandidatura? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je raspisan Natječaj za 
prikupljanje ponuda za kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture, koji će biti otvoren do 
10-tog ili 11-tog mjeseca. U tom kontekstu poduzet je čitav niz aktivnosti koje se 
nadopunjavaju na strategiju razvoja grada i strategiju razvoja kulture u razdoblju do 2020. 
godine. Napravljen je koncept kandidature u kojem je sudjelovao veći broj stručnjaka, a koji 
je u nekoliko navrata stavljen na raspravu javnosti onima koji se bave kulturom, održano je 
nekoliko javnih tribina, a otvorene su i konzultacije koje se mogu vidjeti na službenim 
stranicama Grada i Gradonačelnika, kako bi u procesu kandidiranja sudjelovao što veći broj 
ljudi. Održana je  i posebna prezentacija za članove Gradskog vijeća na koju se na žalost 
odazvao vrlo mali broj članova Vijeća. Na temelju rasprava i pristiglih primjedbi definirat će 
se konačni program kandidature koji će se proslijediti u Ministarstvo kulture, a za sve 
navedene aktivnosti osigurana su i određena sredstva u Gradskom proračunu. 
 
14. ANA TROŠELJ se nadovezala na prethodno pitanje vezano za izgradnju krematorija u 
Rijeci te iznijela kako je oko 2008. godine TD Kozala objavilo podatak da u Rijeci ima dva do 
tri zahtjeva tjedno za kremiranje. Smatra da su se navike ukopa bitno promijenile, pa je 
interesira koliko su danas Riječani zainteresirani za kremiranje svojih najbližih te kada je 
zadnji put rađena bilo kakva studija isplativosti eventualne izgradnje krematorija u Rijeci? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako će pribaviti i dostaviti 
informacije u dijelu raspoloživih podataka te ponovio ono što je rekao i u prvom odgovoru da 
u Zagrebu koji ima 800.000 stanovnika, jedini krematorij u  Hrvatskoj radi samo dva dana 
tjedno. Nadalje je objasnio tehnologiju kremiranja te naveo da je krematorij visoka peć koja 
radi na visokoj temperaturi za koju se troši vrlo velika energija, pa nije racionalno da se takva 
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temperatura održava kontinuirano ukoliko za to nema potrebe jer iziskuje ogromne troškove, 
pa smatra da iz tih razloga u ovom trenutku nema razloga da se u Rijeci uvodi krematorij. 
Nadalje je iznio primjer Ljubljane u kojoj je kremiranje u 80% slučajeva glavni način 
sahranjivanja, pa također imaju ogromne troškove. Prikupit će tražene podatke te ih dostaviti 
članici Vijeća na uvid.  
 
15. dr.sc. NIKOLA IVANIŠ je upitao da li će se rotor na zapadnom dijelu grada kod groblja 
na Zametu, koji je napravljen kao privremeni i koji je neprimjerenog izgleda, pretvoriti u stalni 
i hoće li se napokon izgraditi rotor na izlazu iz Srdoča na Martinkovcu? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je rotor kod Zametskog groblja 
izveden kao privremeno rješenje i služi svojoj svrsi, a da bi se izveo u punom profilu 
potrebno je otkupiti značajni dio zemljišta koji je u privatnom vlasništvu.  
Slična situacija je i s rotorom na Martinkovcu, gdje su Hrvatske ceste u svom investicijskom 
ciklusu preuzele obvezu za izgradnju tog rotora, a obzirom da to više nije državna cesta, 
izgradnja rotora je ostala kao obveza iz vremena dok je to bila državna cesta. Znači, u tijeku 
je izrada projekta, pa će nakon rješavanja vlasničkih odnosa, najvjerojatnije u tijeku iduće 
godine rotor biti realiziran. 
Do kraja godine započet će izgradnja rotora na Pećinama odnosno na Plumbumu, a u tijeku 
iduće godine realizirat  će se i ostali rotori koji su planirani na drugim lokacijama u Gradu. 
 
dr.sc. NIKOLA IVANIŠ je dodatno zatražio da mu se dostavi pisani odgovor na pitanje koje 
je točno čestice i od kojih vlasnika potrebno otkupiti kako bi se konačno realizirala oba rotora. 
 
Napomena:  
Gradsko vijeće je, na prijedlog predsjednice Gradskog vijeća Dorotee Pešić-Bukovac, 
većinom glasova (30 za, 1 protiv) donijelo odluku da će se trajanje aktualnog sata produžiti 
kako bi pitanja mogli postaviti svi prijavljeni članovi Gradskog vijeća. 
 
16. HRVOJE BURIĆ je naveo kako je Gradonačelnik prije godinu dana u kampanji tvrdio da 
je Rijeka osam godina bila sustavno opstruirana od strane HDZ-ovih vlada i ministara te da 
nije bilo toga, riječko gospodarstvo bi danas bilo nešto sasvim drugo. Podsjetio je da je u 
proteklih osam godina izgrađena cesta D 404, da je napravljena zaobilaznica, da je 
napravljena autocesta Rijeka-Zagreb, da je napravljen Sveučilišni kampus itd. Interesira ga, 
sada kada je Kukuriku kolacija na vlasti, što je konkretno za Rijeku učinila ova vlada u tri 
godine vlasti? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako će vrlo rado odgovoriti na 
ovo pitanje iako ono nema nikakve veze s radom Gradskog vijeća. U vrijeme svih godina 
HDZ-ove vlasti sustavno je uništavano gospodarstvo, ne samo u Rijeci, već u cijeloj 
Hrvatskoj. Podsjetio je tko je bio direktor Croatia line kada je ta tvrtka propala, tko je 
upravljao Benčićem, Torpedom, Tvornicom papira, Vulkanom i drugim tvrtkama za koje bi 
spisak bio jako dugi. Točno je kada govori o cesti D 404, o zaobilaznici, o Sveučilištu, ali isto 
tako je točno da su to sve projekti koji su započeti u vrijeme Račanove vlade, od 2000.-2003. 
godine. 
Podsjetio je da je u tom periodu on osobno uspio dogovoriti da se Gradu prepusti zemljište 
na Trsatu za izgradnju Sveučilišnog kampusa i Bolnice, potpisan je ugovor sa Svjetskom 
bankom za realizaciju projekta Rijeka Gateway, izgradnju riječke zaobilaznice i ceste D 404 i 
ceste dalje prema Sv. Kuzmu, a koliko se čekalo na realizaciju i otvaranje ceste D 404 bolje 
da se ne govori. Prema tome, sve što je zacrtano i izgrađeno rezultat je promišljanja i 
planiranja upravo u tom razdoblju. Upitao je gdina Burića, zašto tek sada čekamo početak 
izgradnje Zagrebačke obale, ako su sredstva za to bila osigurana još 2003. godine, što znači 
da je 11 godina trebalo da taj projekt zaživi i da se realizira. 
Sada se, nakon 30 godina, saniraju sve državne ceste na području Grada Rijeke, a sa 
Hrvatskim vodama realizira se izgradnja nedostajućeg kanalizacijskog sustava u koji je 
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utrošeno više od 120 milijuna kuna, a još 120 milijuna kuna priprema se za aplikaciju za 
Europski projekt koji će biti realiziran u narednih mjesec dana. Podsjetio je na projekt Rijeka 
Gateway, te na izgradnju Zagrebačke obale koja je davno trebala započeti, a koja je tek sada 
dogovorena, potpisani su ugovori o gradnji koja bi trebala započeti za koji mjesec dana. 
Dogovoren je nastavak izgradnje Sveučilišnog kampusa te je potpisan Ugovor za izgradnju 
Sveučilišne bolnice. Žao mu je što u segmentu Željeznice nije ništa vidno učinjeno zbog 
inercije Vlade HDZ-a koja u osam godina nije napravila niti Idejno rješenje, a kamoli Glavni 
projekt da bi se moglo pristupiti realizaciji te pruge, iako je u nekoliko navrata otvarala radove 
na pruzi Rijeka-Zagreb negdje u Lici ili okolici Ogulina. Sada netko mora raditi sve ono što su 
Burićevi kolege propustili, a konkretne efekte cijele priče neće se moći vidjeti još neko 
vrijeme dok se sva projektna dokumentacija ne završi. 

 
HRVOJE BURIĆ je dodao kako on mora slušati demagogiju gdina Gradonačelnika, a on je 
naveo sve konkretne primjere, a od Gradonačelnika nije čuo ništa. Iznio je kako je Grad 
Rijeka imao tri ministra koji su otišli iz Vlade na ovaj ili onaj način, a da nisu ništa učinili. 
Jedan od njih se razbolio, jedan je nesposoban, a jedan je izbačen iz partije. Dakle, tri riječka 
ministra su bila u Vladi RH, a da nisu ništa učinili, a sada Rijeka nema niti jednu osobu koja 
bi mogla nešto realizirati. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je bespredmetno govoriti o 
onome što je napravljeno jer će se tek  za godinu i pol dana vidjeti što će biti napravljeno. 
Podsjetio je da ove godine započinje izgradnja ceste D 403 koja je već trebala biti gotova da 
je od strane HDZ-a bila prihvaćena njegova inicijativa da ta cesta bude sastavni dio 
proširenja projekta Rijeka Gateway, financirana od Svjetske banke.  
 
17. dr.sc. TEU ČALJKUŠIĆ - MANCE zanima da li je točno da je Grad Rijeka odlučio za 
10% smanjiti subvencije roditeljima koji imaju djecu u vrtićima čiji osnivač nije Grad Rijeka? 
Podsjeća da je u rujnu 2011 godine Grad već smanjio te subvencije za 10%, što znači da bi 
smanjenje sada iznosilo ukupno 20%. To smanjenje za gradski proračun iznosi samo 24.000 
kuna, što Gradskom proračunu neće ni pomoći ni odmoći, dok se stavka za brod Galeb 
povećava za 650.000 kuna. Smatra da bi Grad u javnim i privatnim vrtićima trebao izjednačiti 
te subvencije, kao što to čine i okolne općine koje nastoje izjednačiti status djece u javnim i 
privatnim vrtićima, pa je zanima što će Grad s tim u svezi učiniti? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da je na ovo pitanje odgovorio već kroz 
dva postavljena pitanja na današnjoj sjednici i ne vidi razloga da to čini i treći put. Ne zna da 
li je Poslovnikom predviđeno da na istoj sjednici po drugi put odgovara na isto pitanje, ali 
odgovorit će ponovno ako je potrebno, iako smatra da to nema nikakvog smisla. 
 
Predsjednica Vijeća Dorotea Pešić- Bukovac je konstatirala da je na to pitanje već na ovoj 
sjednici za vrijeme aktualnog sata odgovoreno te da će odgovor biti sadržan u zapisniku 
današnje sjednice. 
 
18. LJUBICA DUJMOVIĆ - KOSOVAC je podsjetila da već duže vrijeme na obali, u prostoru 
bivšeg Buddha bara, postoji natpis da postoji galerija koja se zove Greta, koja je zatvorena, 
nije adaptirana i nedostupna je javnosti. Budući da se u Proračunu redovito planiraju 
financijska sredstva za program te galerije, zanima je tko je osnivač te galerije koja ima 
sjedište u Zagrebu i kada će taj prostor biti stavljen u funkciju? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ne zna tko je osnivač galerije 
Greta, te će članici Vijeća dostaviti pisani odgovor. Nadalje je iznio da nikada nije bilo 
planirano da u tom prostoru funkcionira galerija kao stalna činjenica, a sredstva u Proračunu 
za funkcioniranje ove djelatnosti bila su odobrena na programskoj osnovi na definiranju 
održavanja određenog programa koji je, koliko je njemu poznato, realiziran u više navrata 
kada je taj prostor poslužio istovremeno i kao izložbeni prostor. U međuvremenu su se 
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događanja koja su trebala biti u tom prostoru preselila u drugi poslovni prostor u Ulici Ivana 
Grohovca koji je namijenjen za ljude koji se bave kreativnom industrijom koji realiziraju 
programe za koje su odobrena sredstva iz Europske unije. Za spomenuti poslovni prostor na 
Rivi Boduli će u 9-tom mjesecu biti raspisan Javni natječaj kao i za sve ostale poslovne 
prostore u Gradu. 
 
19. DUŠKO MILOVANOVIĆ je podsjetio da je u gradu Rijeci započeo investicijski ciklus koji 
se odnosi na temeljitu rekonstrukciju kolničkog zastora prometnica u gradu Rijeci, koje nisu u 
nadležnosti Grada Rijeke, a riječ je o cca 9 milijuna kuna radova. Radovi su ovoga tjedna 
započeli na istočnom dijelu Grada, a zanima ga kako radovi napreduju, kako teče 
koordinacija radova, da li postoje neki problemi u realizaciji te kako se svi ti radovi reflektiraju 
na javni gradski prijevoz? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se radi o investiciji u iznosu od 
13 milijuna kuna  na  9 km dužine ceste koja će se obnoviti. Radovi su započeli u ponedjeljak 
na istočnom dijelu grada - Šetalište 13 divizije. Za sada nema nekih problema u prometu. Sa 
izvođačima radova i investitorom je dogovorena dinamika izvođenja radova, a za vrijeme 
odvijanja radova uvijek će biti osigurana barem jedna prometna traka za javni gradski 
prijevoz i za ostala vozila. Za sada se na Pećinama sve odvija prema planu bez nekih 
poremećaja u prometu i uz razumijevanje stanovnika vezano za problem parkiranja. 
Idući ponedjeljak počinju radovi u centru grada, od Žabice prema Mlaki, gdje se očekuje više 
problema u prometu, a radovi će potrajati cijeli osmi mjesec i dio rujna. Procjenjuje se da u 
osmom mjesecu neće biti nekih većih problema, ali u devetom mjesecu bi ti radovi mogli 
izazvati određene gužve u prometu. 
No, na žalost, drugog načina za obnovu cijelog voznog sloja osim ovoga nema. U 
međuvremenu su održani brojni sastanci koordinacija i sastanci s mjesnim odborima, a 
vlasnici automobila se putem prometnog redarstva obavještavaju kada će započeti radovi i 
što se od njih očekuje, tako da se nada da će se taj veliki zahvat provesti bez većih 
problema. Ako se u tijeku izvođenja radova pojave određeni problemi, intervenirat će se i oni 
će se rješavati od situacije do situacije. 
 
20. SANJIN KULJANIĆ je u svezi razvoja centra izvrsnosti u Rijeci, iznio da ima informaciju 
da je Rijeka pokrenula jednu hvale vrijednu inicijativu za razvoj Centra za kompetitivnost 
brodogradnje koji bi objedinio rad sveučilišta i brodogradilišta na nekim konkretnim razvojnim 
projektima koji bi se primjenjivali u brodogradilištima u samoj proizvodnji, pa ga zanima kako 
teče ta inicijativa i u kojem pravcu se razvija? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je  Ministarstvo gospodarstva, 
provodeći jedan projekt Europske unije, pokrenulo inicijativu za osnivanje centara izvrsnosti 
u pojedinim djelatnostima, u što se Rijeka aktivno uključila, ne samo u dijelu vezanom za 
brodogradnju, već planira istaknuti svoju kandidaturu za Centar izvrsnosti za informatičke 
komunikacijske tehnologije i za biotehnologiju. Suština cijelog tog projekta se bazira na 
sinergiji minimalno tri faktora, od kojih je jedan lokalna samouprava, drugi Sveučilište sa 
svojim potencijalom i treći je gospodarstvo koje također mora biti uključeno u taj proces. 
Grad u sva tri segmenta ima partnere te će moći pokrenuti centre za navedene djelatnosti u 
sklopu realizacije programa Ministarstva. 
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 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 točkama:  
 a) Prijedlog odluke o razrješenju intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. 

Zajca Rijeka 
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog 
kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 

 Prijedlog odluke o pristupanju Grada Rijeke Udruzi Hrvatski klaster konkurentnosti ICT 
industrije. 

 Uz prijedlog za dopunu dnevnog reda dostavljeni su i materijali po predloženoj dopuni 
dnevnog reda. 

 
Predsjednica Vijeća stavila je na glasanje prijedloge za dopunu dnevnog reda 

sjednice kako slijedi: 
 

1. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom:  
"a) Prijedlog odluke o razrješenju intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. 
Zajca Rijeka 
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog 
kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, koju bi Vijeće razmatralo kao točku 8. predloženog 
dnevnog reda. 
Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO. 
 
2. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: "Prijedlog odluke o pristupanju 
Grada Rijeke Udruzi Hrvatski klaster konkurentnosti ICT industrije" koju bi Vijeće 
razmatralo kao točku 14. predloženog dnevnog reda. 
Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO. 

 
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 

Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije  
Gradskog vijeća Grada Rijeke 

2. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu i 
projekcije za 2015. i 2016. godinu 

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Rijeke za 2014. godinu  

4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke 
za 2014. godinu 

5. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 
2014. godinu 

6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2014. godinu 

7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2014. godini 

8. a) Prijedlog odluke o razrješenju intendantice Hrvatskog 
narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 
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b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju intendanta Hrvatskog 
narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 

9. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka 
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka 
11. Prijedlog izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke 
12. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 

području grada Rijeke 
13. Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke za 2013. 

godinu 
14. Prijedlog odluke o pristupanju Grada Rijeke Udruzi Hrvatski klaster 

konkurentnosti ICT industrije. 
15. a) Prijedlog odluke o promjeni djelatnosti Dječjeg doma "Tić" Rijeka 

b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg doma 
"Tić" Rijeka 

16. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune 
Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača 

17. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta 
Osnovne škole – Scuola elementare Dolac 

18. Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i člana Kulturnog vijeća za 
knjigu i nakladništvo Grada Rijeke 

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

godinu za mjesec svibanj 2014. godine 
 
 

TOČKA 1. 
Izbori i imenovanja 

Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije  
Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 
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 materijal za ovu točku dnevnog reda, dostavljen 
članovima Vijeća na klupe.   

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

Vladimira Afrića dužnosti člana i izboru Mate Tomljanovića za člana Odbora za 
proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

 
TOČKA 2. 

Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcije 
za 2015. i 2016. godinu 

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

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

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ljiljana Mihić ispred Kluba SDP i ARS, Ljiljana 

Cvjetović ispred Kluba HSU, Milena Kraljević ispred Kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada, 
Hrvoje Burić ispred Kluba HDZ-HSP AS, dr.sc. Nikola Ivaniš ispred Kluba PGS-AM, Ana 
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Komparić Devčić, Teo Božanić, dr.sc. Aleksandar Bulog, Predrag Miletić, Danko Švorinić, 
dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance, Hrvoje Burić, Vuk Prica, dr.sc. Petra Karanikić, mr.sc. Vesna 
Buterin završno ispred Kluba HDZ-HSP AS te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA 

GRADSKOG VIJEĆA (18 za, 10 protiv, 4 suzdržana) donijelo Prve izmjene i dopune 
Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu. 

 

TOČKA 3. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu 
 

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

Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (23 za, 6 protiv, 4 
suzdržana) donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Rijeke za 2014. godinu. 

 
TOČKA 4. 

Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke 
za 2014. godinu 

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

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

 
U raspravi su sudjelovali članica Gradskog vijeća Ljubica Dujmović-Kosovac ispred 

Kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada i pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan 
Šarar. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (27 za, 2 protiv, 2 

suzdržana) donijelo Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke 
za 2014. godinu. 

 
TOČKA 5. 

Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente 
za 2014. godinu 

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

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

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Bojan Kurelić ispred Kluba PGS-AM, Hrvoje 

Burić i Duško Milovanović. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je, VEĆINOM GLASOVA (24 za, 4 protiv, 3 

suzdržana) donijelo Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 
2014. godinu. 
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TOČKA 6. 
Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014. godinu 
 

 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (24 za, 6 suzdržanih) 
donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2014. godinu. 

 
 

TOČKA 7. 
Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 

u 2014. godini 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Izmjene i dopune 

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini. 
 

 
TOČKA 8. 

a) Prijedlog odluke o razrješenju intendantice Hrvatskog narodnog kazališta 
Ivana pl. Zajca Rijeka 
b) Prijedlog odluke o izmjeni 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.  

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (26 za, 3 suzdržana) 

donijelo: 
 

a) 
 

ODLUKU  
o razrješenju intendantice Hrvatskog narodnog kazališta  

Ivana pl. Zajca Rijeka  
 
I.  

Razrješuje se Nada Matošević Orešković dužnosti intendantice Hrvatskog 
narodnog kazališta Ivana pl. Zajca s danom 31. kolovoza 2014. godine.  

 
II.  

Ova Odluka podnijet će se na potvrdu Ministrici kulture. 
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b) 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta 

Ivana pl. Zajca Rijeka 
 

I. 
U Odluci o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca 

Rijeka ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14), točka II. mijenja se i glasi: 
"Imenovani će započeti s obavljanjem dužnosti od 1. rujna 2014. godine." 

 
II. 

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

 
 

TOČKA 9. 
Prijedlog odluke o imenovanju 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 imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka 

 
I. 

Imenuje se Davorka Guštin za ravnateljicu Dječjeg vrtića Rijeka, na vrijeme od 4 
godine, počevši od 1. rujna 2014. godine. 
 

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

novinama Grada Rijeke". 
 
Nakon glasovanja, Davorka Guštin se prigodnim riječima zahvalila na imenovanju. 

 
 

TOČKA 10. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika 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 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 Odluku o davanju 
prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka. 

 
 

TOČKA 11. 
Prijedlog izmjene 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 Izmjene Plana mreže 

dječjih vrtića na području grada Rijeke. 
 
 

TOČKA 12. 
Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora  

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 Odluku o raspisivanju 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke. 
 
 

TOČKA 13. 
Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke  

za 2013. godinu 
 

 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da je 
zaključak Odbora za mjesnu samoupravu koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda 
dostavljen članovima Vijeća na klupe.  

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je pročelnik Odjela za gradsku 

samoupravu i upravu Mladen Vukelić.  
 
Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovao član Vijeća Ivan Ivaniš ispred Kluba SDP i 

ARS, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (25 za, 2 suzdržana) donijelo sljedeći 

 

z a k l j u č a k 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke za 
2013. godinu. 
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TOČKA 14. 
Prijedlog odluke o pristupanju Grada Rijeke Udruzi Hrvatski klaster konkurentnosti 

ICT industrije 
 

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

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

Grada Rijeke Udruzi Hrvatski klaster konkurentnosti ICT industrije. 
 
 

TOČKA 15. 
a) Prijedlog odluke o promjeni djelatnosti Dječjeg doma "Tić" Rijeka 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg doma 
"Tić" Rijeka 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je 

predlagatelj Upravno vijeće Doma za dnevni boravak djece "Tić" Rijeka, da su zaključci 
odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni na klupe te da je očitovanje 
Gradonačelnika na materijal pod ovom točkom dnevnog reda dostavljeno ranije u 
materijalima.  

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo: 
 

a) 
Odluku o promjeni djelatnosti Dječjeg doma "Tić" Rijeka, 

 
b) 

 Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg doma "Tić" Rijeka. 
 
 

TOČKA 16. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 

Psihijatrijske bolnice Lopača 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da je 
predlagatelj ove točke dnevnog reda Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice Lopača. Nadalje 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.  

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je predsjednik Upravnog vijeća Bolnice, 

Milan IVANIŠ. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o davanju 

prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača. 
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TOČKA 17. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta  

Osnovne škole - Scuola elementare Dolac 
 

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 – Scuola elementare Dolac. 
 
 

TOČKA 18. 
Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i člana Kulturnog vijeća  

za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke 
 

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

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

Zorana Krušvara dužnosti potpredsjednika i Davora Mandića dužnosti člana Kulturnog 
vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke. 

 
 

TOČKA 19. 
Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Rijeka 

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

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

 
 

TOČKA 20. 
Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2014. godinu 

za mjesec svibanj 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 svibanj 2014. godine. 
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Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Hrvoje Burić, 
mr.sc. Vesna Buterin, dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance i dr.sc. Nikola Ivaniš.  

 
 

Sjednica je zaključena u 14,20 sati. 
 
 
 
 

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


