
ZAPISNIK 
14. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke  

održane 18. prosinca 2014. godine 
 
 Sjednicu je u 9,35 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac. 
 
 Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da su sjednici nazočna 34 člana Gradskog 
vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 
 Sjednici su bili nazočni članovi Gradskog vijeća: Ivan Bogdanić, Teo Božanić, 
dr.sc. Aleksandar Bulog, Hrvoje Burić, mr.sc. Vesna Buterin, Ljiljana Cvjetović, dr.sc. Tea 
Čaljkušić-Mance, Snježana Čop, Ljubica Dujmović-Kosovac, Ivan Ivaniš, Sanjin Kajba, dr.sc. 
Petra Karanikić, Ivan Kirin, Ana Komparić Devčić, Milena Kraljević, Sandra Krpan, Sanjin 
Kuljanić, Bojan Kurelić, Ida Mahmutefendić, Ljiljana Mihić, Nikolina Milčić, Predrag Miletić, 
Duško Milovanović, Danijel Paliska, Dorotea Pešić-Bukovac, Gordana Petrović, Vuk Prica, 
Vedran Sabljak, Čedomir Salević, Jagoda Špalj, Danko Švorinić, Ana Trošelj, Walter Volk i 
Davor Zubović. 
 
 Izostanak je opravdao član Gradskog vijeća dr.sc. Nikola Ivaniš. 
 
 Na zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća održane 30. listopada 2014. godine nije bilo 
primjedbi. 

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

vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila Vijeće o mirovanju mandata člana Gradskog 
vijeća i početku mandata zamjenice člana Gradskog vijeća te navela da je član Gradskog 
vijeća Ernest Cukrov dostavio obavijest da je prihvatio imenovanje za člana Uprave 
Regionalne razvojne agencije Porin d.o.o. te da je dužnost počeo obnašati dana 3. 
studenoga 2014. godine. S obzirom na činjenicu obnašanja nespojive dužnosti člana uprave 
trgovačkog društva u vlasništvu Grada Rijeke s dužnosti člana Gradskog vijeća Grada 
Rijeke, Ernestu Cukrovu mandat u Gradskom vijeću Grada Rijeke miruje. Ernest Cukrov 
izabran je za člana Gradskog vijeća Grada Rijeke s kandidacijske liste političkih stranaka 
SDP-HNS-HSU-IDS-ARS-SDA HRVATSKE-SDSS. Na temelju članka 81. stavka 3. Zakona 
o lokalnim izborima, politička stranka AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG 
PRIMORJA, GORSKOG KOTARA, OTOKA I RIJEKE – ARS, odredila je Jagodu Špalj za 
zamjenicu člana Gradskog vijeća Ernesta Cukrova kojem mandat miruje. Jagoda ŠPALJ 
neizabrana je kandidatkinja pod rednim brojem 26. kandidacijske liste političkih stranaka 
SDP-HNS-HSU-IDS-ARS-SDA HRVATSKE-SDSS. S obzirom na navedeno, predsjednica 
Vijeća izvijestila je Vijeće da su ispunjeni uvjeti za početak mandata članice Gradskog vijeća 
Jagode Špalj. 

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

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

73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljen pisani odgovor na pitanje člana Vijeća Tea 
Božanića postavljeno u aktualnom satu 13. sjednice Gradskog vijeća te odgovor na pisano 
pitanje članice Vijeća Nikoline Milčić. 

 
 
 
 
 



• AKTUALNI SAT 
 

1. dr.sc. ALEKSANDRA BULOGA zanima, obzirom na razne informacije o poskupljenju 
grijanja i plina, koliko će biti stvarno poskupljenje i što će točno poskupiti?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se do sada već više puta na 
Vijeću raspravljalo o cijeni grijanja i plina, a Odluku o poskupljenju donijela je Skupština na 
zakonit način nakon dobivene suglasnosti Hrvatske regulatorne agencije (HERA) koja 
provjerava obračun i prijedlog poskupljenja na temelju argumentacije odnosno kretanja 
cijena energenata u protekle 3 godine. Međutim, HERA je ujedno i najveći krivac za ova 
poskupljenja, zato što od 2005. godine, pa do prije dvije godine nije uopće davala suglasnost 
za promjenu cijena, koje su trebale pratiti rast cijene energenata koji su u tom razdoblju, od 
2005. do 2012. godine, poskupili za 80%, što je dovelo do znatnog poremećaja u radu i 
značajnih gubitaka, ne samo Energa nego i drugih distributera plina i toplinske energije. 
 Poskupljenje od pred dvije godine i ovo sada, ne koristi se za pokriće nastalih 
gubitaka koji su preneseni u neko buduće razdoblje, nego se koristi isključivo za pokrivanje 
cijene energenata, kako ne bi došlo do obustave distribucije plina ili toplinske energije, jer 
Energo ne proizvodi niti plin niti lož ulje, pa dobavljačima mora plaćati račune za  isporučene 
energente. U međuvremenu je došlo do poskupljenja plina za 21% i lož ulja za cca 30%, što 
je dodatno uzrokovalo probleme u osiguravanju sredstava za plaćanje energenata prema 
potrošaču. 
 Odluka Skupštine donesena je na javnoj sjednici Skupštine, a materijali su objavljeni 
na web stranicama. Drugi dan nakon sjednice Skupštine o razlozima poskupljenja izvijestili 
su svi mediji, a direktor Društva je na proljeće 2014. godine najavio poskupljenje, pa je u 
potpunosti ispoštovan Zakon o zaštiti potrošača. 
 Obzirom da su distribucija plina i toplinske energije djelatnosti koje su zakonima 
Republike Hrvatske izuzete iz komunalnih djelatnosti, nema osnove da Grad iz Proračuna 
subvencionira poslovanje Društva, budući da ono mora biti utemeljeno na ekonomskim 
principima što znači da se rashodi moraju pokriti prihodima. Ono što Grad može učiniti je 
pokriće troškova grijanja korisnicima Socijalnog programa. Nadalje je iznio da se, ukoliko ne 
dođe do povećanja prodajne cijene plina, neće planirati niti poskupljenje plina. 
. 
2. PREDRAG MILETIĆ je iznio da je Gradonačelnik početkom mjeseca studenog otputovao 
na Svjetsku konferenciju lučkih gradova u Južnu Afriku odnosno u Cape Townu. Obzirom da 
je taj put prilično skup upitao je da li se stvarno trebalo ići do Rta dobre nade i što od tog puta 
imaju građani Rijeke i riječka privreda? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je Rijeka zadnjih 15 godina 
član Međunarodne udruge gradova i luka kao i stotine drugih gradova i lučkih uprava u 
cijelom svijetu. Obzirom da je on već niz godina član Upravnog odbora te udruge, bio je 
pozvan kao sudionik Okruglog stola na temu "pametnih gradova" u kontekstu razvoja luka u 
području grada. Poziv je naravno prihvatio i sudjelovao je u tom međunarodnom skupu, a 
istovremeno je odradio i neke kontakte u Durbanu i u Cape Townu vezano za moguću 
suradnju Grada i određenih gospodarskih subjekata. S gradonačelnicom Cape Towna 
dogovorio je uspostavu prijateljskih odnosa te će se vrlo brzo pred Gradskim vijećem naći i 
Prijedlog pisma namjere o uspostavi suradnje između Grada Rijeke i Cape Towna, s ciljem 
promocije Riječkog prometnog pravca i korištenja riječke Luke, prije svega u kontekstu roba 
koje se izvoze iz Južne Afrike kao što su južno voće i razna mineralna bogatstva, od željezne 
rude preko ugljena pa nadalje.   
 
PREDRAG MILETIĆ smatra da se na svjetskim konferencijama lučkih gradova ima itekako 
što naučiti i primijeniti na Rijeku, ali međutim od tog puta i sudjelovanja Gradonačelnika na 
tim konferencijama građani Rijeke i riječka privreda do sada nisu imali apsolutno ništa, a nije 
se ni dogodilo ništa značajno za Grad osim nekih sitnih kozmetičkih zahvata.  
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako će navesti dva sitna kozmetička 
zahvata koja su rezultat njegovih aktivnosti vezano uz promociju Rijeke. Jedan je izravno 
vezan uz njegovo sudjelovanje u Udruzi gradova i luka i kontakata s investitorima, a riječ je o 
dovršetku izgradnje kontejnerskog terminala na Brajdici i ulasku filipinskog investitora u taj 
projekt koji je do sada investirao preko 50 milijuna eura u taj terminal. Drugi kozmetički 
zahvat je pronalazak češkog investitora koji će početkom iduće godine krenuti u izgradnju 
novog turističkog Resorta na Kostabeli u vrijednosti od cca 30 milijuna eura.  
 
3. BOJAN KURELIĆ je naveo kako je Gradsko vijeće na sjednici 28. veljače 2014. godine 
donijelo zaključak vezano uz gospodarenje otpadom, kojim se predlaže predsjedniku 
Skupštine KD Čistoća da se sazove hitna sjednica Skupštine i da se naloži službama KD 
Čistoća da odmah započnu sa završnom fazom izrade Studije o ekološki zasnovanom 
sustavu gospodarenja komunalnim otpadom za područje Grada Rijeke i okolice te da se 
napravi Plan gospodarenja otpadom, pa ga zanima u kojoj je to fazi i što se po tom pitanju 
poduzelo? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je poduzeo sve aktivnosti 
definirane zaključcima Gradskog vijeća, da je izrađena osnova na temelju koje treba izraditi 
strategiju gospodarenja otpadom koja će uskoro biti gotova, a paralelno s tim pokrenut je i 
čitav niz aktivnosti vezano uz pojačanu primarnu selekciju otpada što je vidljivo i iz Prijedloga 
proračuna za 2015. godinu u kojem su osigurana sredstva za tu namjenu, a dio sredstva će 
se osigurati putem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. To 
podrazumijeva nabavku dva mobilna reciklažna dvorišta i nekoliko tisuća kontejnera za 
primarnu selekciju otpada koji će se početkom godine postavljati na cijelom području Grada 
Rijeke. 
 
BOJAN KURELIĆ je dodao kako odgovor nije ništa drugačiji od onog što ga je, vezano na tu 
temu, dobio tada na sjednici Gradskog vijeća obzirom da Gradonačelnik i dalje govori o 
aktivnostima, a njegovo pitanje je bilo što je sa Studijom koja je trebala biti gotova i sa 
planom gospodarenja otpadom? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je ponovio da je Studija dovršena, a na temelju 
te Studije izrađuje se Plan gospodarenja otpadom. U međuvremenu su poduzete sve 
aktivnosti o kojima je do sada već govorio. Dodatno je pojasnio da se, ne čekajući rezultate 
Plana gospodarenja otpadom, krenulo u nabavku opreme koja će biti potrebna sukladno 
Planu gospodarenja otpadom odnosno Strategiji gospodarenja otpadom u Republici 
Hrvatskoj.  
 
4. HRVOJE BURIĆ je upitao Gradonačelnika da li ga je sram na koji način je obilježena 100 
godišnja obljetnica smrti hrvatskog velikana i skladatelja Ivana plemenitog Zajca, na dan 16. 
12. 1914. Nadalje je iznio kako je jučer na Dnevniku HRT vidio da je u Zagrebu održana 
predstava Momci na brod, dok u Rijeci ta obljetnica hrvatskog velikana i skladatelja nije 
obilježena ni na simboličnoj razini.  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako nema razloga da ga bude 
sram, jer je HNK koje ujedno i nosi ime po Ivanu pl. Zajcu, pripremilo i realiziralo tri programa 
kojim je obilježena 100-ta godišnjica smrti našeg sugrađanina. Međutim, on ne može utjecati 
na to što HTV više voli Zagreb nego Rijeku i što daje prednost onome što se događalo u 
Zagrebu a ne u Rijeci. 
 Ujedno je podsjetio da se u Rijeci već dugi niz godina održava manifestacija "Zajčevi 
dani" koja je upravo i pokrenuta kako bi se trajno obilježavala uspomena na Ivana pl. Zajca, 
ne samo prilikom 100-te godišnjice smrti i on je redovni posjetitelj te manifestacije. 
 
5. LJUBICA DUJMOVIĆ-KOSOVAC je, vezano uz prostor u kojem se odvijaju rezidencijalni 
programi Kamov, iznijela da je prije nekoliko mjeseci donesena odluka da će tim prostorom 
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upravljati Muzej moderne i suvremene umjetnosti, za što je ove godine u financijskom planu 
predviđeno nekih 5.000,00 kuna. Međutim, šetajući gradom opazila je da na prostoru Tržnice 
postoji još jedan prostor namijenjen realizaciji takvih programa, pa je interesira da li postoji 
jedan ili dva prostora u kojima se realiziraju ovi programi?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio su se kroz ovu godinu programi 
realizirali u rezidencijalnom prostoru nazvanim Kamov u Starom gradu, a kako su se u 
međuvremenu razriješili neki problemi oko korištenja jednog stana u okolici tržnice, 
dogovoreno je da se i taj prostor koristi kao rezidencijalni prostor za programe kulture. 
 
6. VUK PRICA je iznio kako se ovih dana u medijima pojavila informacija kako je Uprava 
Autotroleja krenula u provjeru diploma vozača, pa ga zanima da li se to odnosi samo na 
Autotrolej ili i na druga društva, što je analiza diploma pokazala i kakve će biti posljedice? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je temeljem iskustva iz ostatka 
Hrvatske i činjenice da je na različitim mjestima u Hrvatskoj utvrđeno da postoji određeni broj 
kvalifikacija za određene struke ili profesije, pogotovo struke vezane uz promet, koje su 
lažne, odnosno koje su dobivene bez završavanja određenih programa, Uprava Autotroleja 
samoinicijativno odlučila krenuti u provjeru svojih vozača i još nekih suradnika. Nakon toga, 
utvrđeno je da 10 vozača nema odgovarajuće kvalifikacije odnosno da su im dokumenti koje 
su predočili u trenutku zapošljavanja neodgovarajući. Iz tih razloga Uprava je poduzela 
određene korake i svi ti radnici su suspendirani, a protiv njih se vodi postupak koji će 
vjerojatno završiti izvanrednim otkazom Ugovora o radu. Međutim, bez obzira na falsificirane 
i krivotvorene dokumente sigurnost putnika nije bila ugrožena zbog odredbe koja 
podrazumijeva licenciranje vozača kroz poseban tretman zaposlenika. Oni su napravili težu 
povredu radne dužnosti i za to će snositi sankcije. 
 Nakon toga, odlučeno je da se slična provjera napravi i u ostalim trgovačkim 
društvima, ali je za očekivati da toga tamo neće biti. Iz dosadašnje prakse u Hrvatskoj 
proizlazi da su postojale određene škole, naročito u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj, 
koje su izdavale takve diplome. Nakon provjere u ostalim trgovačkim društvima javnost će 
biti obaviještena o rezultatima provjere. 
  
7. SANDRA KRPAN je iznijela da je u tijeku natječaj za programe, kao i za vizualni identitet 
kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture te da se čuju različiti stavovi o 
mogućnostima Rijeke da dobije tu titulu, pa je upitala Gradonačelnika kolike su realne šanse 
za to i o čemu one ovise te mogu li članovi Gradskog vijeća još kako pomoći da Rijeka dobije 
tu kandidaturu? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako svaka kandidatura nosi 
mogućnost uspjeha i rizik neuspjeha. Poduzetim aktivnostima i mobiliziranjem cjelokupne 
kulturne zajednice u Gradu Rijeci uz natječaje koji su se otvorili, nastoji se na najbolji mogući 
način predstaviti kandidaturu Rijeke. 
 Ministarstvo kulture prepoznalo je projekt uređenja prostora Benčića u kojem će se 
80% površine namijeniti  kulturi, gdje će svoje mjesto naći Gradska knjižnica, Muzej moderne 
i suvremene umjetnosti i Muzej Grada, kao jedan od najvažnijih i najbolje pripremljenih 
projekata u Hrvatskoj, za što su ove godine osigurana sredstva u državnom Proračunu i u 
našem Proračunu, što pokazuje koliko se ozbiljno planira kandidatura. Slične aktivnosti 
poduzimaju i drugi gradovi. 

Sretna okolnost je što će konačnu odluku o kandidaturi donositi Povjerenstvo 
osnovano na razini Europske unije u kojem će biti samo jedan učesnik iz Hrvatske, pa 
smatra da je to garancija da će konačni odabir hrvatskog kandidata biti lišen stranačke 
politike i lokalnih utjecaja i da će se sve kandidature procjenjivati na sigurno objektivan način. 
Vjeruje da Rijeka u tom kontekstu ima šanse upravo zbog specifičnosti Rijeke, zbog toga što 
je naglasak naše kandidature upravo stavljen na riječku otvorenost, ali i na važnost 
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revitalizacije industrijske baštine što je u ovom trenutku sigurno jedan od prioriteta Europske 
unije. 
 
8. WALTER VOLK je vezano uz poticanu stanogradnju upitao kada se očekuje useljenje u 
objekt na Hostovom bregu te kada se očekuje početak izgradnje stanova POS-a na 
Martinkovcu? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se stanovi na Hostovom bregu 
grade vrlo ubrzano, a rok izgradnje bio je nešto manji od godinu i pol dana što je za 90 
stanova izuzetno brzo. Radovi su završeni, izvršen je tehnički pregled i dobivene su 
uporabne dozvole, u ovom trenutku se potpisuju ugovori s kupcima, a predaja ključeva 
najavljena je za 23. prosinca. Usporedo s tim, nastavljene su aktivnosti na sljedećem 
projektu poticane stanogradnje na Martinkovcu. Otvoren je natječaj za izgradnju 
infrastrukture, nakon čega slijedi odabir izvođača radova. Isto tako, raspisan je natječaj za 
zainteresirane kupce za stanove na Martinkovcu tako da će, nakon odabira kupaca po listi, 
negdje u I. kvartalu iduće godine, započeti radovi na izgradnji još cca 90 stanova. 
 
9. TEA BOŽANIĆA zanima, u svezi Prijedloga plana raspodjele sredstava za komunalne 
prioritete na području mjesnih odbora u 2015. godini, kako je moguće da se pristupne ceste 
financiraju iz prioriteta vijeća mjesnih odbora, a u konkretnom slučaju je riječ o zgradama na 
Pulcu, od kojih je jedna zgrada Josipa Šarića, kada je Grad dužan to izgraditi iz sredstava 
komunalnog doprinosa, pogotovo ukoliko se radi o novo izgrađenim zgradama koje su imale 
urednu dokumentaciju, odnosno sve dozvole, te ukoliko su plaćeni svi komunalni doprinosi? 
Riječ je o iznosu od nekih 40-tak tisuća kuna te mu se čini da je u ovom slučaju neko 
pobrkao komunalni doprinos i komunalnu naknadu.  

Nadalje je iznio da je krajnje iritantno i frustrirajuće da se, iako su osigurana 
namjenska sredstva za izvođenje komunalnih prioriteta unutar mjesnog odbora, izvođače 
radova ne plaća uredno i onda sve kasni, te je upitao zašto se s realizacijom uvijek čeka 
zadnji mjesec u godini iako su namjenska sredstva osigurana još u ovo isto vrijeme prošle 
godine? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se kompletan program 
komunalnih prioriteta planira na temelju dogovora i prijedloga iz mjesnih odbora, a ne Grada, 
a financira se iz sredstava koja su planirana u Proračunu Grada. Ponekad i članovi vijeća 
mjesnih odbora, kako bi neke programe ubrzali, predlažu da se oni financiraju upravo iz 
sredstava mjesnih odbora. Na konkretno pitanje ne zna odgovor, pa će ga dostaviti u 
pisanom obliku, iako sasvim sigurno ništa nije učinjeno bez suglasnosti odnosno prijedloga 
mjesnog odbora. 
 Ni osobno nije zadovoljan što problemi nastaju uvijek u drugom dijelu godine. 
Postupak javne nabave može se pokrenuti tek nakon što su osigurana sredstva odnosno 
usvojen Proračun. Postupci javne nabave su vrlo često dugi, a dakle sam Zakon predviđa da 
oni traju 45 dana, a do odabira izvoditelja prođe još 2-3 tjedna, a ukoliko uslijedi žalba i duže. 
Zato i postoji stavka prijelaznih radova, pa se ono što je planirano, a nije realizirano prenosi u 
sljedeću godinu tako da nitko nije zakinut eventualnim "propadanjem" proračunskih 
sredstava. 
 
TEO BOŽANIĆ je dodao kako se ne slaže s Gradonačelnikom da nije učinjeno bez 
suglasnosti Vijeća Mjesnog odbora jer je on osobno član Vijeća, pa je po tom pitanju donio i 
određene dopise koje će ostaviti Gradonačelniku. Napomenuo je kako su Vijeću Mjesnog 
odbora Brašćine Pulac htjeli uzeti 60.000 kuna iz tih sredstava za uređenje zelenila to jest 
šikare oko Dvorane Dinko Lukarić, što je u nadležnosti TD Rijeka sport, a ne Vijeća Mjesnog 
odbora.  
 Napomenuo je i kako je za sadnju lavande ispred kafića "Do It" osigurano 30.000,00 
kn, pa ga interesira kakva će to lavanda biti? 
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10. dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ-MANCE je iznijela da ukoliko netko u HNK Ivana pl. Zajca, 
temeljem natječaja i određenog programa, dobije posao intendanta, onda bi se tog programa 
trebao i držati. Koliko se sjeća, u programu su bile velike predstave Hrvatski Faust i Momci 
na brod, koje su otpale zbog neukusnih svađa, a postavili su se nekakvi vlastiti uradci upitne 
kvalitete. Upitala je Gradonačelnika hoće li se i dalje tolerirati nepoštovanje programa na 
temelju kojih je sadašnji intendant i dobio natječaj? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako ne vidi da se, što se tiče 
programa, u Hrvatskom narodnom kazalištu događa išta sporno. Većina zacrtanih programa 
je i odrađena. Naravno da je nemoguće da u ovakvom kontekstu, sve što je u programskoj 
knjižici bude realizirano u točno određeno vrijeme. Ako se netko osjeća povrijeđenim zbog 
autorskih prava to se onda rješava pred nadležnim tijelima. Da li je neka predstava kvalitetna 
ili ne ovisi o osobnom stavu. U svakom slučaju vrlo su jasni razlozi zašto nije došlo do 
realizacije projekta Hrvatski Faust, Slobodana Šnajdera, jer je autor smatrao da je vrijeme 
predviđeno za pripremu njegovog projekta prekratko, pa se od tog projekta odustalo.  
 Što se tiče predstave Momci na brod, riječ je o studentskoj predstavi za čiju su 
realizaciju tražena neprimjerena sredstva i zbog toga se odustalo od tog programa. Sve ima 
svoju cijenu, ali misli da se studentsku predstavu ne može platiti jednako kao i predstavu 
etabliranog kazališta kojeg vode profesionalci. Sve drugo je realizirano, pa čak i iznad 
Programa. 
 
dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ-MANCE je dodala kako nije primjereno mijenjanje već utvrđenog 
Programa kao što nije bilo primjereno da se jednog velikana hrvatske književnosti Slobodana 
Šnajdera vrijeđalo kao zadnjeg mulca. Pretpostavlja da se cijena predstave znala prilikom 
planiranja i ne vjeruje da je tu bilo prevelikih odstupanja. Gđu Vitomiru Lončar se također 
pismom izvrijeđalo, a redatelja opere Nikola Šubić Zrinski se dovelo u nekakve neprimjerene 
pozicije, pa je zanima, s obzirom na činjenicu da se zaratilo s polovicom redatelja u 
Hrvatskoj, kako će izgledati program za iduću sezonu?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako će se tek pred ljeto znati 
kako će izgledati Program za iduću sezonu koja u Kazalištu počinje u mjesecu listopadu. 
Dodao je kako mu je drago čuti mišljenje o Slobodanu Šnajderu kao velikanu hrvatske 
književnosti što znači da postoji određena evolucija unutar njihove stranke. Podsjetio je kako 
je ovo Gradsko vijeće bilo izabralo Slobodana Šnajdera za intendanta HNK Ivana pl. Zajca, 
ali je Ministar kulture u Vladi HDZ-a odbio potpisati suglasnost. 
 
11. MILENA KRALJEVIĆ je vezano uz cijenu centralnog grijanja iznijela kako je 
Gradonačelnik na zadnjoj sjednici  Gradskog vijeća rekao da se energenti nabavljaju na 
tržištu te isto to ponovio danas, iako je Vlada propisala nabavnu cijenu proizvođačima 
toplinske energije. Nije joj jasno tumačenje pa će Hrvatski laburisti zatražiti u pisanom obliku 
dodatna pojašnjenja. Nadalje je iznijela da TD Energo posluje na tržišnim osnovama, ali 
obavlja djelatnost javne usluge koja treba biti zaštićena. Međutim, građani ovoga grada koji 
koriste toplinsku energiju ničim nisu zaštićeni, cijena  se povećala, a građani nisu dobili 
tumačenje pravog razloga povećanja cijene energenata, koje je u zadnje dvije godine 
ukupno poskupilo skoro 100%. 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da povećanje cijene nije njegova 
matematika izračuna nego Hrvatske regulatorne agencije i propisa koje je donio Hrvatski 
Sabor o načinu na koji se regulira tržište plina i toplinske energije te načinu na koji se 
utvrđuje tarifni model obračuna. Cijena toplinske energije sastoji se od dva elementa, od 
cijene snage i cijene utrošenog kilovata. Obzirom na činjenicu da se cijena snage nije 
mijenjala, a cijena se obračunava na temelju zbroja snage i utrošene toplinske energije, ono 
što građanin bude vidio na računu bit će povećanje od 20%. Slaže se da Energo obavlja 
javnu djelatnost, kao i Autotrans, Croatia bus ili Croatia line, jer to su sve javne djelatnosti, ali 
one moraju imati svoje rashode pokrivene prihodima i to je bit tržišnog gospodarenja. 
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 O tome koliko su građani Rijeke zaštićeni u odnosu na ostale građane iznio je da 
dijele sudbinu građana u cijeloj Hrvatskoj, osim građana Zagreba, o čemu je već više puta 
govorio kao o jednoj nelogičnosti. Nadalje je iznio da se cijena toplinske energije u drugim 
gradovima razlikuje od riječke za svega dva do tri posto, jedino se u Zagrebu i eventualno u 
Velikoj Gorici, koja je također priključena na sustav HEP-a koji ima toplanu i elektranu, 
razlikuju, pa se razlika cijene koju plaćaju nadoknađuje kroz cijenu struje koju proizvodi ta 
toplana. Zato svi građani Hrvatske plaćaju struju određeni promil skuplje da bi se građani 
Zagreba grijali jeftinije. Članica Vijeća može dobiti sve potrebne podatke koji su javno 
dostupni i pregledani od Hrvatske regulatorne agencije, a nema ništa protiv da se o tome 
raspravlja i na sjednici Gradskog vijeća. 
 
 

• UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 
  
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je podsjetila da na prijedlog 
dnevnog reda koji je dostavljen uz poziv za sjednicu nije podnesen prigovor sukladno članku 
124. Poslovnika Gradskog vijeća te da se dnevni red smatra utvrđenim kako je predloženo.  
 

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 imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Škurinje Rijeka  

2. a) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. 
godinu 
b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu 

3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke 
4. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2015. godinu 
5. a) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2015. godinu 

b) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2015. 
godinu 

6. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. 
godinu 

7. Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 
mjesnih odbora u 2015. godini 

8. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini 
9. Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu 
10. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2015. godinu 
11. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci 

u 2015. godini 
12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika Grada Rijeke 
13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju plaće i drugih prava 

Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke 
14. a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog 

vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama predsjednicima i 
članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka 

15. Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području 
grada Rijeke za razdoblje od 2015. do 2017. godine 

16. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi  
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17. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja 
za 2013. godinu  

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

19. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog 
prostora 
b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku 
javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora 

20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD AUTOTROLEJ d.o.o. 
Rijeka kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 

21. Prijedlog odluke o sklapanju Dodatka I. Ugovoru o zamjeni nekretnina u 
vlasništvu Grada Rijeke 

22. Prijedlozi odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke 
23. a) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Rijeka 

b) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Trsat-Sušak. 
 
 
 

TOČKA 1. 
Izbori i imenovanja 

Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora  
Osnovne škole Škurinje Rijeka  

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

predlagatelj Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.  
 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku kojom se 
Andrija Tkalčević razrješuje dužnosti člana, a Uroš Mikašinović imenuje za člana 
Školskog odbora Osnovne škole Škurinje Rijeka. 
 

 
TOČKA 2. 

a) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. 
godinu 
b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu 

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

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe, da su amandmane na Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcija 
za 2016. i 2017. godinu podnijeli Gradonačelnik kao predlagatelj te članovi Gradskog vijeća 
Predrag Miletić, Danko Švorinić i Hrvoje Burić te da je amandman na Prijedlog odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu podnio Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise. Predsjednica vijeća nadalje je izvijestila da su svi amandmani dostavljeni članovima 
Vijeća na klupe te da je na klupe također dostavljen i ispravak u tekstu Obrazloženja 
Prijedloga Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu 
budući da je došlo do pogreške u prijepisu teksta tablice na strani 162. materijala. 
 

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

 Nakon uvodnog izlaganja Gradonačelnika, predsjednik Odbora za promet Hrvoje 
Burić je izvijestio Gradsko vijeće da Odbor za promet nije podržao prijedloge pod ovom 
točkom dnevnog reda. 
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U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ljiljana Mihić ispred Kluba SDP i ARS, Bojan 
Kurelić ispred Kluba PGS-AM, Ljiljana Cvjetović ispred Kluba HSU, Milena Kraljević ispred 
Kluba Hrvatskih laburista - Stranke rada, Hrvoje Burić ispred Kluba HDZ-HSP AS, Danko 
Švorinić, mr.sc. Vesna Buterin, Hrvoje Burić, Teo Božanić, Ana Trošelj, Vuk Prica, dr.sc. Tea 
Čaljkušić Mance, Vedran Sabljak i Bojan Kurelić, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te 
završno Hrvoje Burić ispred Kluba HDZ-HSP AS i Ana Trošelj ispred Kluba PGS-AM.  
 

• Izjašnjavanje o amandmanima i glasovanje: 
 
Na Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 
2017. godinu: 

 
 I. Amandman Gradonačelnika na Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2015. 
godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu, u tekstu kako je dostavljen članovima 
Vijeća na klupe, postao je sastavni dio Prijedloga proračuna Grada Rijeke za 2015. 
godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu i o njemu se ne glasuje. 
 
 II. Amandman Hrvoja Burića na Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i 
projekcija za 2016. i 2017. godinu, u tekstu kako je dostavljen članovima Vijeća na klupe. 
Gradonačelnik se nije suglasio.  
Predlagatelj Hrvoje Burić je ustrajao na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (14 glasova za). 
 

III. Amandman Danka Švorinića na Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu 
i projekcija za 2016. i 2017. godinu (tekst amandmana dostavljen članovima Vijeća na klupe 
izmijenjen je slijedom amandmana Gradonačelnika na način da se planirani iznos za 
sufinanciranje djelatnost vrtića drugih osnivača u Proračunu za 2015. godinu i projekcijama 
za 2016. i 2017. godinu povećava umjesto za iznos od 4.000.000 kuna za iznos od 
3.000.000 kuna, a na stavci informiranje građana putem medija o programima i projektima 
grada iznosi predloženi amandmanom povećavaju za 1.000.000 milijun kuna.) 
Gradonačelnik se nije suglasio.  
Predlagatelj Danko Švorinić je ustrajao na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (16 glasova za). 
 

IV. Amandman Predraga Miletića na Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2015. 
godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu: 
Gradonačelnik se nije suglasio.  
Predlagatelj Predrag Miletić je ustrajao na prihvaćanju amandmana. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (9 glasova za). 
 

Na Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu: 
 

I. Amandman Odbora za Statut, Poslovnik i propise na članak 33. Prijedloga 
odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu, u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća na klupe.  

Gradonačelnik se suglasio. 
Amandman je postao sastavni dio Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Rijeke za 2015. godinu i o njemu se ne glasuje. 
 
 Zatim je Gradsko vijeće VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA GRADSKOG 
VIJEĆA donijelo:  

a) 
 

Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (sa 
18 glasova za i 16 glasova protiv), 
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b) 
 

Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu 
(sa 18 glasova za, 14 glasova protiv i 2 glasa suzdržana). 

 
 

TOČKA 3. 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke 

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

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

 
U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća mr.sc. Vesna Buterin ispred Kluba 

HDZ-HSP AS, Milena Kraljević ispred Kluba Hrvatskih laburista - Stranke rada, Bojan Kurelić 
ispred Kluba PGS-AM, Predrag Miletić, Hrvoje Burić, Snježana Čop, Danko Švorinić i dr.sc. 
Aleksandar Bulog, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno Hrvoje Burić ispred Kluba 
HDZ-HSP AS i Milena Kraljević ispred Kluba Hrvatskih laburista - Stranke rada.  
 
 Snježana Čop je iznijela da HNS može podržati povećanje prireza porezu na dohodak 
kao privremenu mjeru na najdulje godinu dana te je slijedom iznijetog predložila da Gradsko 
vijeće donese zaključak kojim će zadužiti Gradonačelnika da do kraja 2015. godine predloži 
nove izmjene Odluke kojima će se stopa prireza porezu na dohodak vratiti na stopu od 12%. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 16 protiv) 
donijelo sljedeći  

z a k l j u č a k 
 

 Zadužuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da do kraja 2015. godine predloži 
izmjene Odluke o porezima Grada Rijeke, kojima će se stopa prireza porezu na 
dohodak vratiti na stopu od 12%. 
 
 Zatim je Gradsko vijeće VEĆINOM GLASOVA (18 za, 16 protiv) donijelo Odluku 
o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke. 
 
 

TOČKA 4. 
Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke  

za 2015. godinu 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da su 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
 
 U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Ljubica Dujmović-Kosovac ispred 
Kluba Hrvatskih laburista - Stranke rada, Bojan Kurelić ispred Kluba PGS – AM i Ljubica 
Dujmović-Kosovac te pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar. 
 

Bojan Kurelić je, ispred Kluba PGS – AM, u raspravi predložio da Gradsko vijeće 
donese zaključak kojim će obavezati Gradonačelnika i Odjel gradske uprave za kulturu da uz 
prijedlog javnih potreba u kulturi prilože i zapisnike kulturnih vijeća koja predlažu raspodjelu 
sredstava javnih potreba u kulturi. 

 
Pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar je u očitovanju na prijedlog 

Bojana Kurelića iznio da osobno nema ništa protiv, iako je stava da je vrlo delikatno izlaziti s 
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pojedinostima o radu kulturnih vijeća prije nego li su usvojene javne potrebe. U svakom 
slučaju, pobrinut će se da ubuduće zapisnici kulturnih vijeća budu dostupni Odboru za 
kulturu ranije, a ne kao što je bio slučaj ove godine, na sam dan održavanja sjednice Odbora. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 13 protiv) 
donijelo Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2015. godinu. 
 
 

TOČKA 5. 
a) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2015. godinu 
b) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2015. 
godinu 
 

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

a) 
 

 Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2015. godinu (sa 30 glasova 
za i 1 glasom protiv), 

b) 
 

 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2015. godinu (sa 30 
glasova za i jednim glasom suzdržanim). 
 

 
TOČKA 6. 

Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
za 2015. godinu 

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

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

 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (29 za, 2 suzdržana) 
donijelo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. 
 

 
TOČKA 7.  

Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području  
mjesnih odbora u 2015. godini 

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

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

 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Plan raspodjele 
sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2015. godini. 
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TOČKA 8. 
Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture  

u 2015. godini 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da su 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (26 za, 4 suzdržana) 

donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini.  
 

 
TOČKA 9.  

Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente  
za 2015. godinu 

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

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
  
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (25 za, 5 protiv, 1 
suzdržan) donijelo Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu. 
 

 
TOČKA 10.  

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2015. godinu 

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

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

 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (28 za, 3 suzdržana) 
donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2015. godinu. 
 
 

TOČKA 11.  
Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina  

u Gradu Rijeci u 2015. godini  
 

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

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

financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2015. godini. 
 

 
TOČKA 12. 

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima  
za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke  

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

zaključak Odbora za Statut, Poslovnik i propise koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda 
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dostavljen članovima Vijeća na klupe te da je na klupe dostavljen i amandman kojeg je na 
Prijedlog odluke podnio Gradonačelnik kao predlagatelj. Prije prelaska na raspravu 
predsjednica Vijeća je podsjetila da je amandman Gradonačelnika postao sastavni dio 
Prijedloga odluke. 
 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (29 za, 2 suzdržana) 
donijelo Odluku o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika Grada Rijeke.  
 
 

TOČKA 13. 
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju plaće i drugih prava 

Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da je 
Zaključak Odbora za Statut, Poslovnik i propise koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda 
dostavljen članovima Vijeća je na klupe te da je član Gradskog vijeća Bojan Kurelić podnio 
amandman na Prijedlog odluke koji je također dostavljen članovima Vijeća na klupe. 
 
 I. Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovao član Gradskog vijeća Bojan Kurelić, 
predsjednica Gradskog vijeća stavila je na glasovanje amandman kojeg je podnio član Vijeća 
Bojan Kurelić, a s kojim se nije suglasio Gradonačelnik kao predlagatelj, u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća na klupe. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman (10 glasova za). 
 
 II. Zatim je Gradsko vijeće VEĆINOM GLASOVA (19 za, 11 suzdržanih) donijelo 
Odluku o izmjenama Odluke o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i 
zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke. 
 

 
TOČKA 14.  

a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća 
Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima 
kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka 
 

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

 
 U raspravi su sudjelovali članica Gradskog vijeća Ljubica Dujmović-Kosovac ispred 
Kluba Hrvatskih laburista - Stranke rada i Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (29 ZA, 2 SUZDRŽANA) 

donijelo: 
a) 
 

Odluku o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada 
Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke,  
 

b) 
 

 Odluku o izmjenama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima 
kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka. 
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TOČKA 15. 

Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području grada 
Rijeke za razdoblje od 2015. do 2017. godine 

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

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
 
 U raspravi su sudjelovali članica Gradskog vijeća Milena Kraljević i Gradonačelnik 
mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (22 ZA, 9 

SUZDRŽANIH) donijelo Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području 
grada Rijeke za razdoblje od 2015. do 2017. godine. 

 
 

TOČKA 16. 
Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi 

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

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

 
U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Vuk Prica ispred Kluba SDP i ARS, 

Milena Kraljević i Ida Mahmutefendić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (29 za, 2 suzdržana) 

donijelo Odluku o socijalnoj skrbi. 
 
 

TOČKA 17. 
Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja  

za 2013. godinu 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 

U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Hrvoje Burić ispred Kluba HDZ-HSP 
AS, Ljiljana Cvjetović ispred Kluba HSU, Milena Kraljević ispred Kluba Hrvatskih laburista - 
Stranke rada, Hrvoje Burić i Danijel Paliska, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno 
Hrvoje Burić ispred Kluba HDZ-HSP AS i Bojan Kurelić ispred ispred Kluba PGS – AM. 

  
Milena Kraljević je, ispred Kluba Hrvatskih laburista - Stranke rada, predložila da 

Gradsko vijeće donese zaključak da se Gradskom vijeću dostavi na razmatranje popis 
potraživanja i obaveza za 2014. godinu, po izvršenoj inventuri. 

 
I. Nakon rasprave, predsjednica Gradskog vijeća stavila je na glasovanje prijedlog 

zaključka Kluba Hrvatskih laburista - Stranke rada kojim se traži da se popis potraživanja i 
obaveza na dan 31.12.2014. godine po izvršenoj inventuri dostavi na razmatranje Gradskom 
vijeću. 
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Gradsko vijeće nije usvojilo zaključak (10 glasova za, 18 glasova protiv, 2 glasa 
suzdržana). 

 
 II. Zatim je Gradsko vijeće VEĆINOM GLASOVA (28 za, 3 suzdržana) donijelo 
sljedeći  

z a k l j u č a k 
 
Prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj 

reviziji poslovanja za 2013. godinu. 
 

 
TOČKA 18.  

Prijedlog izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke  

u 2014. godini 
 

 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Izmjene plana 
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2014. godini. 
 

 
TOČKA 19. 

a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog 
prostora 
b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku 
javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora 

 
 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 te da je amandman na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i 
postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (točka 19.b) podnio Odbor 
za Statut, Poslovnik i propise. Amandman Odbora dostavljen je članovima Vijeća na klupe.  
 
 Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 Prije prelaska na glasovanje, predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je 
izvijestila da se Gradonačelnik kao predlagatelj suglasio s amandmanom Odbora za Statut, 
Poslovnik i propise na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i 
postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, u tekstu kako je 
dostavljen članovima Vijeća na klupe, tako da je amandman postao sastavni dio Prijedloga 
odluke. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (26 za, 5 suzdržanih) 

donijelo: 
a) 
 

 Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora, 
 

b) 
 

 Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja 
za davanje u zakup poslovnog prostora. 
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TOČKA 20. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka 
kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 

 
 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. 
 
 Predsjednik Odbora za promet Hrvoje Burić izvijestio je Gradsko vijeće da Odbor za 
promet nije podržao prijedlog pod ovom točkom dnevnog reda. 

 
U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Hrvoje Burić ispred Kluba HDZ-HSP 

AS, Duško Milovanović i Hrvoje Burić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 

 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 2 protiv, 11 
suzdržanih) donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje KD AUTOTROLEJ 
d.o.o. Rijeka kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.  

 
 

TOČKA 21. 
Prijedlog odluke o sklapanju Dodatka I. Ugovoru o zamjeni nekretnina 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. 
  

U raspravi su sudjelovali članica Gradskog vijeća Nikolina Milčić i pročelnik Odjela 
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca. 

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

suzdržana) donijelo Odluku o sklapanju Dodatka I. Ugovoru o zamjeni nekretnina u 
vlasništvu Grada Rijeke. 

 
 

TOČKA 22. 
Prijedlozi odluka o prodaji nekretnina 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, VEĆINOM GLASOVA (28 za, 3 suzdržana) 
donijelo: 

 
 I. Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke, 
 
 II. Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke. 
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TOČKA 23. 
a) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Rijeka 

b) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Trsat - Sušak 
 

 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: 
 

a) Rješenje o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Rijeka, 
 

b) Rješenje o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Trsat – Sušak. 
 
 

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

 
Sjednica je zaključena u 17,00 sati. 
 
 
 

 
 

Tajnica               Predsjednica 
Gradskog vijeća             Gradskog vijeća 

Mirna Pavlović - Vodinelić, v.r.      Dorotea Pešić - Bukovac, v.r. 
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	 UVODNE OBAVIJESTI:
	1. dr.sc. ALEKSANDRA BULOGA zanima, obzirom na razne informacije o poskupljenju grijanja i plina, koliko će biti stvarno poskupljenje i što će točno poskupiti?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se do sada već više puta na Vijeću raspravljalo o cijeni grijanja i plina, a Odluku o poskupljenju donijela je Skupština na zakonit način nakon dobivene suglasnosti Hrvatske regulatorne agencije (H...
	Poskupljenje od pred dvije godine i ovo sada, ne koristi se za pokriće nastalih gubitaka koji su preneseni u neko buduće razdoblje, nego se koristi isključivo za pokrivanje cijene energenata, kako ne bi došlo do obustave distribucije plina ili toplin...
	Odluka Skupštine donesena je na javnoj sjednici Skupštine, a materijali su objavljeni na web stranicama. Drugi dan nakon sjednice Skupštine o razlozima poskupljenja izvijestili su svi mediji, a direktor Društva je na proljeće 2014. godine najavio pos...
	Obzirom da su distribucija plina i toplinske energije djelatnosti koje su zakonima Republike Hrvatske izuzete iz komunalnih djelatnosti, nema osnove da Grad iz Proračuna subvencionira poslovanje Društva, budući da ono mora biti utemeljeno na ekonomsk...
	.
	2. PREDRAG MILETIĆ je iznio da je Gradonačelnik početkom mjeseca studenog otputovao na Svjetsku konferenciju lučkih gradova u Južnu Afriku odnosno u Cape Townu. Obzirom da je taj put prilično skup upitao je da li se stvarno trebalo ići do Rta dobre na...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je Rijeka zadnjih 15 godina član Međunarodne udruge gradova i luka kao i stotine drugih gradova i lučkih uprava u cijelom svijetu. Obzirom da je on već niz godina član Upravnog odbora te udruge, bio ...
	PREDRAG MILETIĆ smatra da se na svjetskim konferencijama lučkih gradova ima itekako što naučiti i primijeniti na Rijeku, ali međutim od tog puta i sudjelovanja Gradonačelnika na tim konferencijama građani Rijeke i riječka privreda do sada nisu imali a...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako će navesti dva sitna kozmetička zahvata koja su rezultat njegovih aktivnosti vezano uz promociju Rijeke. Jedan je izravno vezan uz njegovo sudjelovanje u Udruzi gradova i luka i kontakata s investitori...
	3. BOJAN KURELIĆ je naveo kako je Gradsko vijeće na sjednici 28. veljače 2014. godine donijelo zaključak vezano uz gospodarenje otpadom, kojim se predlaže predsjedniku Skupštine KD Čistoća da se sazove hitna sjednica Skupštine i da se naloži službama ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je poduzeo sve aktivnosti definirane zaključcima Gradskog vijeća, da je izrađena osnova na temelju koje treba izraditi strategiju gospodarenja otpadom koja će uskoro biti gotova, a paralelno s tim po...
	BOJAN KURELIĆ je dodao kako odgovor nije ništa drugačiji od onog što ga je, vezano na tu temu, dobio tada na sjednici Gradskog vijeća obzirom da Gradonačelnik i dalje govori o aktivnostima, a njegovo pitanje je bilo što je sa Studijom koja je trebala ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je ponovio da je Studija dovršena, a na temelju te Studije izrađuje se Plan gospodarenja otpadom. U međuvremenu su poduzete sve aktivnosti o kojima je do sada već govorio. Dodatno je pojasnio da se, ne čekajući rezu...
	4. HRVOJE BURIĆ je upitao Gradonačelnika da li ga je sram na koji način je obilježena 100 godišnja obljetnica smrti hrvatskog velikana i skladatelja Ivana plemenitog Zajca, na dan 16. 12. 1914. Nadalje je iznio kako je jučer na Dnevniku HRT vidio da j...
	Ujedno je podsjetio da se u Rijeci već dugi niz godina održava manifestacija "Zajčevi dani" koja je upravo i pokrenuta kako bi se trajno obilježavala uspomena na Ivana pl. Zajca, ne samo prilikom 100-te godišnjice smrti i on je redovni posjetitelj te...
	5. LJUBICA DUJMOVIĆ-KOSOVAC je, vezano uz prostor u kojem se odvijaju rezidencijalni programi Kamov, iznijela da je prije nekoliko mjeseci donesena odluka da će tim prostorom upravljati Muzej moderne i suvremene umjetnosti, za što je ove godine u fina...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio su se kroz ovu godinu programi realizirali u rezidencijalnom prostoru nazvanim Kamov u Starom gradu, a kako su se u međuvremenu razriješili neki problemi oko korištenja jednog stana u okolici tržnice, d...
	6. VUK PRICA je iznio kako se ovih dana u medijima pojavila informacija kako je Uprava Autotroleja krenula u provjeru diploma vozača, pa ga zanima da li se to odnosi samo na Autotrolej ili i na druga društva, što je analiza diploma pokazala i kakve će...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je temeljem iskustva iz ostatka Hrvatske i činjenice da je na različitim mjestima u Hrvatskoj utvrđeno da postoji određeni broj kvalifikacija za određene struke ili profesije, pogotovo struke vezane ...
	Nakon toga, odlučeno je da se slična provjera napravi i u ostalim trgovačkim društvima, ali je za očekivati da toga tamo neće biti. Iz dosadašnje prakse u Hrvatskoj proizlazi da su postojale određene škole, naročito u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrv...
	7. SANDRA KRPAN je iznijela da je u tijeku natječaj za programe, kao i za vizualni identitet kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture te da se čuju različiti stavovi o mogućnostima Rijeke da dobije tu titulu, pa je upitala Gradonačel...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako svaka kandidatura nosi mogućnost uspjeha i rizik neuspjeha. Poduzetim aktivnostima i mobiliziranjem cjelokupne kulturne zajednice u Gradu Rijeci uz natječaje koji su se otvorili, nastoji se na najbolji...
	Ministarstvo kulture prepoznalo je projekt uređenja prostora Benčića u kojem će se 80% površine namijeniti  kulturi, gdje će svoje mjesto naći Gradska knjižnica, Muzej moderne i suvremene umjetnosti i Muzej Grada, kao jedan od najvažnijih i najbolje ...
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