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

održane 11. lipnja 2015. godine 
 

Sjednicu je u 9,35 sati otvorio potpredsjednik Gradskog vijeća Čedomir Salević.  
 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočan 31 član Gradskog vijeća 

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

Aleksandar Bulog, Hrvoje Burić, dr.sc. Vesna Buterin, Ljiljana Cvjetović, dr.sc. Tea 
Čaljkušić-Mance, Snježana Čop, Stjepan Doboviček, Ljubica Dujmović-Kosovac, Ivan Ivaniš, 
Sanjin Kajba, dr.sc. Petra Karanikić, Ana Komparić Devčić, Milena Kraljević, Sandra Krpan, 
Bojan Kurelić, Ida Mahmutefendić, Ljiljana Mihić, Nikolina Milčić, Predrag Miletić, Duško 
Milovanović, Danijel Paliska, Gordana Petrović, Vuk Prica, Vedran Sabljak, Čedomir Salević, 
Jagoda Špalj, Ana Trošelj, Sandro Vizler, Walter Volk i Davor Zubović. 

 
Izostanak su opravdali članovi Gradskog vijeća: Teo Božanić, dr.sc. Nikola 

Ivaniš, Dorotea Pešić-Bukovac i Danko Švorinić. 
 
Na zapisnik 17. sjednice Gradskog vijeća održane 14. svibnja 2015. godine nije bilo 

primjedbi. 
 

 UVODNE OBAVIJESTI: 
 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Čedomir Salević je izvijestio Vijeće da su članovima 

Vijeća, sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni pisani odgovori na 
pitanje članice Gradskog vijeća Ane Trošelj postavljeno u aktualnom satu 17. sjednice 
Gradskog vijeća i pisano pitanje člana Gradskog vijeća Duška Milovanovića te dodatni 
odgovori Gradonačelnika vezano na upite članova Gradskog vijeća dr.sc. Petre Karanikić i 
Tea Božanića. 

 
 AKTUALNI SAT 

 
1. DUŠKO MILOVANOVIĆ je u svezi isporuke i formiranje cijene toplinske energije iznio 
kako je TD Energo u proteklom razdoblju uložilo velike napore kako bi korisnicima pojasnilo 
kako je došlo do formiranja cijene i razdjela energije po kućanstvima. Zanima ga da li 
Energo vodi računa o toj problematici i ima li konkretnih pomaka u rješavanju problema 
cijene? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da Energo provodi one aktivnosti 
koje su mu zadane zaključcima Gradskog vijeća. Nakon provedene ankete, kojoj se 
odazvalo svega 35% domaćinstava, od kojih se otprilike pola izjasnilo da ne želi koristiti 
usluge Energa po ovakvim uvjetima, što je oko 17% od ukupnog broja korisnika, Energo nije 
mogao niti pokrenuti neke od aktivnosti koje su tom anketom bile ponuđene. Podsjetio je da 
je bila ponuđena i mogućnost da stanari sami krenu u izgradnju vlastitih kotlovnicama ili da 
preuzmu upravljanje postojećim kotlovnica odnosno toplanama ili da nastave koristiti usluge 
Energa po uvjetima koji su u skladu sa Zakonom o toplinskoj energiji i Pravilnikom 
Ministarstva gospodarstva koji regulira tu djelatnost. Nakon toga je Uprava Energa 
kontaktirala sve upravitelje odnosno ovlaštene predstavnike zgrada koje koriste toplinsku 
energiju, njih cca 263, sa više od polovice njih već je obavljen i razgovor te im je još 
jedanput objašnjena i struktura cijene i Pravilnik o raspodjeli toplinske energije te aktivnosti 
koje su bile ponuđene i u anketi. Razgovori će se sa svima obaviti do kraja ovog mjeseca, 
do kada se planira obići svih 263 objekata kojima se isporučuje toplinska energija. Paralelno 
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se vode razgovori i s Ministarstvom gospodarstva vezano uz dodatne izmjene Pravilnika o 
toplinskoj energiji koji je dobrim dijelom i osnovni uzrok ekstremno visokih računa. 

Generalno rečeno, nakon obavljenih razgovora je utvrđeno da većina korisnika želi 
nastaviti koristiti usluge Energa, ali naravno uz izmjenu Pravilnika kako bi se izbjegle neke 
nelogičnosti koje iz njega proizlaze. Na tu temu potrebno je još obaviti razgovor u 
Ministarstvu gospodarstva, a Grad će u međuvremenu, zajedno s Energom preuzeti 
kompletno sufinanciranje onih građana koji su do sada temeljem socijalnog programa 
ostvarivali pravo na subvenciju toplinske energije. Naime, oni su do sada imali pravo dobiti 
50% subvencije na utrošenu količinu toplinske energije, a od ove zime će imati pravo na 
100% subvencije. 

Vjeruje da će svi ovi problemi biti riješeni do početka sezone grijanja i da će se 
nastaviti sa isporukom toplinske energije stanarima koji to budu željeli. 

 
2. PREDRAG MILETIĆ je iznio kako je u Proračunu za 2015. godinu bio odbijen amandman 
Liste za Rijeku da se osiguraju sredstva za izradu i postavljanje skulpture riječkog orla na 
gradsku uru. Interesira ga da li Gradonačelnik ima namjeru u rebalansu Proračuna za 2015. 
godinu osigurati sredstva za realizaciju postavljanja skulpture orla, a ukoliko nema namjeru, 
traži da mu se odgovori zašto ne? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je Rebalans Proračuna u izradi 
i u ovom trenutku ne zna hoće li biti mjesta za trošak postavljanja skulpture. Na tom 
programu se radi i ne može prihvatiti konstatacije koje su predstavnici nekoliko političkih 
stranaka iznijeli da im nije stalo do povijesnog riječkog identiteta te napomenuo kako se, 
uostalom, i na govornici nalazi reljef orla.  

Na tome se počelo raditi prije četiri-pet godina izradom studije kojom su zatraženi 
konzervatorski uvjeti za postavljanje skulpture na gradskom tornju gdje je i prije bila. 
Zatražena je provjera statike nakon čega je od strane stručnjaka Građevinskog fakulteta 
dobiven odgovor da je to moguće, ali da se bez jasno definirane veličine skulpture i njezine 
težine ne može dati apsolutno pozitivan odgovor, što znači da tek treba napraviti i procijeniti 
težinu skulpture nakon čega će biti gotov kompletan elaborat vezan za statiku.  

Kako nema nikakvih povijesnih dokumenata iz kojih bi se moglo utvrditi kako je 
skulptura izgledala, od konzervatora je naručen elaborat kojim je otprilike definiran izgled te 
skulpture. Nakon toga je Fakultet primijenjenih umjetnosti izradio prijedlog te skulpture koju 
je upravo unio i u vijećnicu kako bi je svi imali prilike vidjeti. Do sada je na sve te aktivnosti 
utrošeno oko 100.000,00 kn i sigurno je da će se ta skulptura naći na gradskom tornju. 
Sredstva za to će se sigurno osigurati, ako ne kroz rebalans Proračuna u ovoj godini, onda 
će biti planirana u Proračunu za iduću godinu. 

 
3. IDA MAHMUTEFENDIĆ je čestitala gradskoj upravi i svima onima koji su do sada aktivno 
sudjelovali u izboru kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. 
godine. Obzirom da će se tek u prvoj polovici 2016. godine saznati koji grad će ponijeti tu 
titulu, interesira je kakvi su daljnji planovi, odnosno što je dalje predviđeno kako bi Rijeka 
zaista uspjela u tome? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je zadovoljan s rezultatima I 
kruga, gdje se Rijeka kvalificirala  među četiri hrvatska grada od kojih će jedan sigurno 
ponijeti titulu Europske prijestolnice kulture. 

Prijavnica i prezentacija koju je Grad predstavio Povjerenstvu sastavljenom od 
predstavnika 10 različitih europskih institucija i dva hrvatska predstavnika izuzetno je dobro 
prihvaćena. 

Čeka se konačno izvješće Povjerenstva iz kojeg će biti razvidno koji su elementi 
kandidature Grada Rijeke koje bi trebalo još doraditi i na koje treba staviti naglasak. Za 
završnu kandidaturu trebat će preciznije definirati obim i sadržaj programa koji se planira 
realizirati u 2020. godini. Nakon službenog izvješća očekuje se još puno posla, jer će se 
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konačni prijedlog kandidature najvjerojatnije trebati dostaviti do kraja godine, a rezultati se 
mogu očekivati u I kvartalu iduće godine. 

 
4. dr.sc. PETRA KARANIKIĆ je iznijela kako se pomalo uočavaju određene promjene 
vezane uz nedavno osnovano riječko zajedničko poduzeće Riječki holding poslovni sustavi, 
pa se tako u javnim garažama može primijetiti da na naplatnim automatima umjesto 
dosadašnjeg natpisa Rijeka promet stoji natpis Rijeka plus. Interesira je što građani mogu 
dalje očekivati po tom pitanju?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se nakon Odluke Gradskog 
vijeća o formiranju Poslovnih sustava i pripadajućih društava, krenulo u realizaciju i Poslovni 
sustavi su kao tvrtka formirani pred nekoliko mjeseci. Rijeka plus je tvrtka koja bi trebala 
preuzeti sve aktivnosti vezane uz komercijalne djelatnosti komunalnih i trgovačkih društava i 
formalno je započela sa svojim radom, pa je tako od TD Rijeka promet preuzela upravljanje 
parkirnim mjestima od 1. lipnja o.g. Međutim, uvjeti parkiranja se nisu mijenjali, a na 
stranicama TD Rijeka promet stoji informacija o toj promjeni sa svim relevantnim podacima 
od broja žiro računa, e-mail adrese i svih informacija vezanih za izdavanje mjesečnih 
parkirnih karata. Prostor i djelatnici koji obavljaju tu djelatnost ostali su isti i na istom mjestu. 
Rijeka plus je preuzelo i djelatnosti vezane za komercijalni dio aktivnosti oko ugovaranja 
izvanrednih vožnji odnosno autobusnih vožnji koje nisu u vezi s javnim gradskim prijevozom. 
Očekuje se da će kroz određeno vrijeme nastaviti širiti svoju djelatnost u smislu osiguranja 
još većeg prihoda. 

Nadalje je iznio kako je u zadnjih mjesec dana u upotrebi i nekoliko parkirnih 
automata na otvorenim parkiralištima na kojima se parkiranje može platiti, uz već uobičajeni 
način plaćanja i riječkom gradskom karticom. Očekuje da se taj sustav uskoro primijeni i na 
zatvorena parkirališta, na kojima postoji rampa, a na kojima će se na isti takav način 
parkiralište moći platiti riječkom gradskom karticom.   

U drugom dijelu godine očekuje se i pridruživanje ostalih trgovačkih društava u 
vlasništvu Grada kojima će financijske i kadrovske poslove te poslove nabave preuzeti tvrtka 
Poslovni sustavi, a trgovačka društva će se baviti isključivo svojom osnovnom djelatnošću.  

 
5. dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ - MANCE je upitala da li je točno da je na sudu u Rijeci 
podnesen optužni prijedlog, na zahtjev Sektora za nadzor uprave za sustav javne nabave pri 
Ministarstvu gospodarstva, u vezi malverzacija sa javnom nabavom u KD Vodovod i 
kanalizacija. Radi se o kršenju članka 182. Zakona o javnoj nabavi, a utvrđeno je da u 
slučaju nabave usluga redovnog održavanja programske opreme i ostalih usluga za 
naručitelja KD Vodovod i kanalizacija nisu ispunjeni uvjeti za primjenu pregovaračkog 
postupka javne nabave bez prethodne objave. Posao je dodijeljen tvrtkama Ri-ing i Ri-
računarski inženjering čiji su vlasnici SDP-ov načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i njegova 
supruga. Sklopljeno je 30 ugovora, otprilike dva ugovora godišnje, u vrijednosti od preko 6 
milijuna kuna, ne računajući dodatne poslove održavanja hardversko softverske opreme. 
Interesira je da li je to točno i da li je podnesen optužni prijedlog protiv naručitelja i 
odgovorne osobe naručitelja pri čemu je najveći broj ugovora potpisao Gradonačelnik.  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da nema tu informaciju, što ne 
znači da ona nije točna u kontekstu optužnog prijedloga. Grad po traženju uredno daje sve 
dokumente s kojima raspolaže i do sada se niti jedna takva prijava nije pokazala 
opravdanom, odnosno nisu pokrenuti nikakvi postupci. Za ovaj slučaj ne zna, ali će se 
raspitati. Ono što sigurno zna je da on nije potpisivao nikakve ugovore kada je u pitanju KD 
Vodovod i kanalizacija jer za to nema nikakve osnove. Ako se radilo o sredstvima koja su 
tada plaćana iz razvojnih sredstava koja su formalno bila sredstva Grada, ni te ugovore nije 
mogao potpisati on sam, jer po Statutu Društva osim njega, kao predstavnika većinskog 
vlasnika, ugovore potpisuje još jedan od predstavnika vlasnika kojeg odabere Skupština, 
znači netko od  drugih načelnika ili gradonačelnika i direktor Društva. 
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dr.sc . TEU ČALJKUŠIĆ - MANCE je zatražila pisani odgovor na prethodno postavljeno 
pitanje, kao i na pitanje da li su te tvrtke u vlasništvu Gradonačelnikovog stranačkog 
načelnika Maria Ćikovića? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da će članici Vijeća dostaviti 
pisani odgovor, ali ne vidi gdje je tu sukob interesa i pogodovanje. Ukoliko je nešto i 
pokrenuto po tom pitanju, od optužnog prijedloga do završetka sudskog procesa kojim se 
eventualno utvrđuje nečija krivica je poprilično dugačak put, pa ne treba suditi unaprijed. 
Najprije treba provjeriti da li je informacija točna, a onda pričekati da se vidi da li je uopće 
pokrenut optužni prijedlog, te dodao da u to vrijeme gdin Ćiković još nije bio načelnik Općine 
Matulji. 

 
6. BOJAN KURELIĆ je iznio kako KD Čistoća ističe dozvola za privremeno korištenje 
lokacije Marišćina kao smetišta za odlaganje neobrađenog otpada. Naime, unutar građevine 
za privremeno skladištenje otpada Faza 01 Županijskog centra, KD Čistoća ima pravo 
skladištiti otpad do 12.09.2015. godine, što je regulirano Izmjenom i dopunom građevinske 
dozvole Faze 01. Obzirom da je zadnji najavljeni datum otvaranja Županijskog centra za 
gospodarenje otpadom 1. studeni o.g., očito je da postoji određena "vremenska rupa" pa ga 
zanima da li postoji nekakav plan na koji način će se riješiti problem odlaganja neobrađenog 
smeća u tom periodu? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je i bivše odlagalište Viševac i 
Centar za gospodarenje otpadom Marišćina jedino odlagalište u Republici Hrvatskoj koje 
radi u skladu sa svim zakonskim propisima i ima dozvole za sve ono što radi. Sve ono što je 
definirano će se i ispoštovati, a ukoliko dođe do produženja roka postoji i alternativno  
rješenje. Prema informacijama koje dobiva od izvođača i nadzora već tijekom ovog mjeseca 
bi trebale početi tzv. tople probe rada Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina, 
a da bi to funkcioniralo, potrebno je i smeće koje će dokazati da cijeli sustav radi. Onog 
trenutka kada krenu tople probe, sve smeće koje KD Čistoća prikuplja na svom području 
djelovanja, bit će zbrinuto kroz MBO sustav na Centralnoj zoni za gospodarenje otpadom. 

 
BOJAN KURELIĆ je dodatno upitao što će biti ako tople probe ne krenu sa radom te da li 
postoji plan B jer je općepoznato što se desilo prošli put kad nije bilo plana B – sve skupa je 
završilo u balama i na štetu građana.  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da plan B postoji i da KD Čistoća 
ima definirane odnose s drugim odlagalištima koja bi mogla prihvatiti tu količinu otpada za 
neko kratko razdoblje, ali ne očekuje da bi to trebalo trajati duže od mjesec dana. 
 
7. SNJEŽANA ČOP je, u svezi urbane aglomeracije Rijeka, kazala kako do sada suglasnost 
za ulazak nisu dali Bakar, Kostrena, Jelenje, Omišalj, Matulji i Klana. Zanima je što se može 
učiniti odnosno kakvi su planovi kako bi u aglomeraciju pridobilo još neke od navedenih 
jedinica lokalne samouprave?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da su aglomeracije oblik 
zajedničkog nastupanja ili koordiniranih aktivnosti koje su definirane Zakonom o 
regionalnom razvoju. Za slijedeću sjednicu Gradskog vijeća u mjesecu srpnju najavio je 
prijedlog formiranja riječke aglomeracije. Ona se može formirati samo od onih jedinica 
lokalne samouprave čija su predstavnička tijela dala suglasnost. Koliko je njemu poznato, za 
idući tjedan je u Ministarstvu regionalnog razvoja sazvan sastanak sa predstavnicima 
jedinica lokalne samouprave koje nisu dale svoju suglasnost kako bi im se još jedanput 
obrazložila opravdanost formiranja aglomeracija. Činjenica je da ukoliko ne budu unutar 
sustava aglomeracija te jedinice neće moći koristiti sredstva iz Europskih fondova 
namijenjena za integrirane teritorijalne investicije. Dakle, još ima vremena da se neke od 
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jedinica lokalne samouprave uključe pa čak i nakon što riječka aglomeracija bude i službeno 
formirana. 

 
8. SANDRO VIZLER je vezano za plan uređenja Trga Ivana Klobučarića ispred Osnovne 
škole Nikola Tesla na kojem djeca te škole već više od 10 godina nemaju svoje igralište, a 
srednjevjekovni bedemi kao spomenik kulture stoje sa strane, upitao što Grad čini za 
stavljanje tog prostora makar u privremenu funkciju? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je taj prostor na žalost od 
samog početka izgradnje garaže praćen s brojnim problemima od jezera pa do narušene 
stabilnosti garaže što se na kraju ipak uspjelo riješiti. Grad je odustao od izgradnje Gradske 
knjižnice na tom prostoru zbog nastupajuće krize, ali i promjene strategije Europske unije 
koja više ne financira izgradnju takvih objekata, već preporučuje da to bude vezano uz druge 
sadržaje i revitalizaciju baštine, pa se izgradnja Gradske knjižnice planira na novoj lokaciji 
bivše tvornice Benčić. 

Vjeruje da će Klobučarićev trg relativno brzo biti barem privremeno uređen u suradnji 
škole i roditelja koji su pokrenuli inicijativu te Društva arhitekata Rijeke i Grada Rijeke. 
Prostor će biti osmišljen i prilagođen funkciji javnog prostora do izgradnje predviđenih 
zgrada na toj lokaciji. U tom uređenju predviđa se i povratak srednjevjekovnog zida na 
njegovu izvornu lokaciju odnosno na krov sadašnje garaže. 

 
9. STJEPAN DOBOVIČEK je iznio kako je prošlog mjeseca u Krešimirovoj ulici palo stablo 
platane i to u vrijeme najgušćeg prometa. Srećom, nije bilo ozlijeđenih jer se autobus koji je 
bio u blizini uspio na vrijeme zaustaviti. Na žalost ovaj slučaj na ovom području nije jedini, a 
na to su stanari te ulice već i ranije upozoravali komunalno društvo. Interesira ga kako je 
moguće da se uporno ignoriraju upozorenja koja ukazuju da postoji opravdana opasnost po 
živote građana i tko je odgovoran za propuste koji su učinjeni, komunalno redarstvo ili KD 
Čistoća? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ne smatra da se radi o 
propustima jer ne zna  u ovom trenutku da li se radi o platani koja je bila na javnoj površini ili 
na nekoj drugoj površini. S jedne strane ima građana koji upozoravaju na potencijalnu 
opasnost velikih stabala u njihovom susjedstvu, ali ima još više građana koji su ogorčeni 
svakim pokušajem uklanjanja ili orezivanjem tih stabala što je potrebno učiniti iz fizioloških 
razloga zbog poticanja rasta novih grana, ali i iz sigurnosnih razloga. Sva stabla koja su na 
javnim površinama, pogotovo uz prometnice, redovito se pregledavaju i održavaju, što 
podrazumijeva i orezivanje krošnje. Međutim, to ne isključuje mogućnost da uslijed vjetra, 
vibracija ili nečeg drugog dođe do rušenja ili pada stabala. 
 
10. VUK PRICA je pohvalio inicijativu da se u mjesecu srpnju sjednica Gradskog vijeća održi 
na Sveučilišnom kampusu. Nadalje je iznio kako je prije sedam dana na Sveučilišnom 
kampusu održana prezentacija tzv. Super računala za koje je 85% sredstava osigurano iz 
europskih izvora. Obzirom na Strategiju razvoja Grada, na važnost Sveučilišta i novih 
tehnologija za razvoj grada zanima ga na koji način će Sveučilište ovo računalo staviti u 
funkciju riječke privrede? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da o međusobnoj važnosti razvoja 
Sveučilišta i važnosti razvoja Grada pokazuje puno do sada provedenih aktivnosti. Između 
ostaloga, prije desetak godina održana je i sjednica Gradskog vijeća koja se bavila 
suradnjom Grada i Sveučilišta. Kao rezultat zajedničkih napora je izgradnja velikog dijela 
Sveučilišnog kampusa u čemu je Grad imao izuzetno veliku ulogu u smislu osiguranja 
zemljišta i izgradnje komunalne infrastrukture, a ta suradnja se nastavlja i dalje. 

Upravo takva strategija razvoja Grada i Sveučilišta omogućila je Sveučilištu da dobije 
značajna sredstva putem Europskih fondova u iznosu od cca 25 milijuna eura što predstavlja 
najveću investiciju u hrvatsku znanost od samostalnosti Hrvatske. 
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Spomenuta prezentacija je održana s ciljem da gospodarstvenici budu upoznati s 
opremom, metodama i svim onim što im nova oprema omogućava u različitim segmentima, 
od medicine, biotehnologije, građevinarstva, inženjerstva, tehnologije 3D printanja pa do 
Super računala. 

Grad u suradnji sa Sveučilištem i dalje planira razvijati informatičko 
telekomunikacijski centar kao centar izvrsnosti. Grad je zajedno sa CARNet-om donio 
Odluku o pokretanju javne nabave za uspostavljanje veze putem optičkih kablova između 
gradske uprave i Sveučilišta. Grad u suradnji sa Sveučilištem također namjerava cijeli 
gradski sustav servera i svega onoga što pokriva potrebe lokalne samouprave i trgovačkih 
društava preseliti u prostor Sveučilišta u neposrednoj blizini Super računala.  

Osim što će se Super računalo moći koristiti u znanstvene, tehnološke i gospodarske 
svrhe, na toj lokaciji će biti i jedan ogledan primjer mogućnosti korištenja različitih 
informacijskih tehnologija za razvoj lokalne samouprave i svega onoga što lokalna 
samouprava pokriva, od komunalnih djelatnosti do ustanova u kulturi, sa ciljem da to bude 
regionalni centar izvrsnosti za takve namjene. 

 
VUK PRICA je dodatno pohvalom cijelo riječko Sveučilište na čelu s rektorom koje iz godine 
u godinu postaje sve važniji dio grada, a posebno ga veseli što gradska uprava u Sveučilištu 
ima kvalitetnog partnera za dijalog. 

 
11. HRVOJE BURIĆ je iznio kako je 16. rujna 2014. godine Gradsko vijeće donijelo Odluku 
o stjecanju poslovnog udjela u Društvu Regionalna razvojna agencija Porin, kada se 
Primorsko-goranska županija kao jedan od osnivača, odrekla 70% udjela čime je Grad 
posao 100% vlasnik tog društva koje je promijenilo ime u Riječka razvojna agencija Porin. 
To je društvo u 2014. godini iskazalo prihod od 2.500.000,00 kuna, odnosno 1.000.000,00 
kuna manje nego u 2013. godini, a ostvaren je gubitak od 1.131.000 kuna, koji će se 
naravno pokriti iz Proračuna Grada Rijeke.  

Upitao je Gradonačelnika da li on u pravilu uvijek preuzima tvrtke da bi preuzeo 
gubitak? Što ga je natjeralo da preuzme tu Agenciju da bi iz gradskog Proračuna zbog 
takvog poslovanja građani Rijeke morali biti kažnjeni i to zbog njegove loše poslovne 
odluke?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ne vidi zbog čega bi on na 
Aktualnom satu trebao obrazlagati Odluku o preuzimanju poslovnih udjela Riječke razvojne 
agencije Porin, koju je donijelo upravo ovo Gradsko vijeće prije nekoliko mjeseci. U 
materijalima je vrlo jasno pisalo da Primorsko-goranska županija nije vidjela više svoj interes 
u Regionalnoj razvojnoj agenciji što njemu ni dan danas nije jasno, s obzirom na to da je 
najveći dio projekata vezanih uz financiranje iz EU fondova vezan upravo za regionalni 
razvoj.  

Ako gubitak postoji, za to su vjerojatno krivi i neki drugi, a ne samo on, obzirom da je 
Županija bila vlasnik Agencije 70%. U ovom trenutku Riječka razvojna agencija pokriva 
svoje poslovanje isključivo iz svoje komercijalne djelatnosti te ukoliko dođe do gubitka on 
sigurno neće biti pokriven na teret Proračuna Grada Rijeke. 

 
12. IVAN BOGDANIĆ je iznio kako se na radost svih građana Grada Rijeke, kao i navijača 
HNK Rijeka, kamp na Rujevici privodi kraju i svakodnevno dobiva konačne obrise čemu 
svjedoče i mnogobrojni građani koji svakodnevno obilaze Pehlin i navedeni kamp.  

Uza sve pohvale, Vijeće Mjesnog odbora Pehlin svakodnevno dobiva upite građana 
naselja Blažićevo kada se može očekivati projektiranje i izgradnja ceste između kampa i 
naselja budući je ona uvjet za izgradnju kanalizacije, plina i ostalog. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ne zna kada će biti izgrađena 
ta prometnica obzirom da se u ovom trenutku rješava potrebna dokumentacija i pokušava 
zatvoriti financijska konstrukcija za izgradnju ceste koja će prije svega biti u funkciji Kampa 
Rujevica s mogućnošću produženja prema navedenim naseljima. Iznio je kako su sva 
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naselja planirana za izgradnju kanalizacijskog sustava obuhvaćena projektom, kojeg je 
prezentirao na jednoj od sjednica Gradskog vijeća, kojeg će prijaviti za financiranje iz 
sredstava Europske unije u okviru Operativnog programa zaštite okoliša. Obzirom da je rok 
za završetak radova najkasnije do kraja 2018. godine sigurno je da će ta cesta s 
pripadajućom kanalizacijskom mrežom do tada biti izgrađena. 

 
13. SANDRA KRPAN je iznijela kako su na prošloj sjednici Gradskog vijeća doznali o 
preseljenju dijela Središnjeg odjela Gradske knjižnice Rijeka u prostor bivše VBZ knjižare na 
Korzu te vjeruje da će to biti uskoro i da će svi imati razumijevanja za tehničke i 
organizacijske uvjete koje treba osigurati od strane knjižnice. Međutim, od 2008. godine 
kada je zatvoren ogranak Gradske knjižnice na Sušaku, na istočnom dijelu Grada više nema 
knjižnice. Upoznata je s inicijativom građana Trsata, pa je interesira da li će se ponovno 
otvoriti ogranak i na kojoj lokaciji? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako će ogranak knjižnice na 
Sušaku biti otvoren u sklopu Dvorane mladosti u bivšem prostoru trgovine auto dijelova gdje 
su već započeli pripremni radovi, a radovi prilagodbe tog prostora za potrebe ogranka 
gradske knjižnice u punom opsegu započet će tijekom idućeg tjedna. Vjeruje da će Knjižnica 
biti otvorena u 9.-tom ili 10.-tom mjesecu čime će Sušak dobiti svoj ogranak koji je odavno 
zatvoren. Taj prostor je bio zatvoren jer je u procesu denacionalizacije vraćen vlasnicima koji 
nisu imali interes da taj prostor i dalje ostane u funkciji knjižnice. Na području Sušaka ima 
malo objekata u vlasništvu Grada, pa se pokušavalo naći razna rješenja, ali vlasnici nisu 
iskazivali za to interes.  

Preseljenje dijela Centralnog odjela Gradske knjižnice u Filodramaticu odnosno 
prostor bivše VBZ knjižare je započeo. VBZ je ispraznio prostor koji je vraćen Gradu i 
započeli su građevinski radovi adaptacije te vjeruje da će Knjižnica uskoro funkcionirati u 
tom prostoru. 

 
14. ANA TROŠELJ je iznijela kako u Rijeci sva djeca nemaju mogućnost ostvariti pravo na 
predškolski odgoj zbog nedovoljnih kapaciteta dječjih vrtića. Iako se po tom pitanju nešto 
poduzima, to očito nije dovoljno, pa je interesira hoće li se ubrzati tempo rješavanja tog 
problema i na koji način? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako će se točan broj neupisane 
djece znati čim završe upisi, odnosno kada budu obrađeni svi rezultati provedenih upisa. 
Prema neslužbenim informacijama kojima on raspolaže, situacija je upravo suprotna od one 
koju je članica Vijeća iznijela, ukoliko se govori o kategoriji roditelja koji imaju prioritet za 
smještaj djece u vrtić, a to su obitelji gdje su oba roditelja zaposlena. 

Nadalje je iznio da bi s pedagoškog aspekta bilo izvrsno da su sva djeca smještena u 
dječje vrtiće, ali to je standard koji si u Hrvatskoj nitko ne može priuštiti, a ima relativno malo 
i europskih zemalja koje si to mogu priuštiti. Ne zna da li se izgradnja jednog vrtića godišnje, 
što Grad radi zadnje 4 godine, može okvalificirati kao da "Grad ipak nešto poduzima". 
Izgradnja vrtića podrazumijeva investiciju u objekt koja uvijek iznosi oko 16-25 milijuna kuna, 
ovisno o veličini, prostoru, riješenim imovinsko-pravnim odnosima i slično te zapošljavanje 
oko 16 djelatnika za rad u dječjem vrtiću, što je dodatno izdvajanje od nekoliko milijuna 
kuna. 

Prošle godine otvoren je dječji vrtić na Pehlinu, prije godinu dana u Srdočima, a 
godinu prije izgrađen je novi dio vrtića na Drenovi čime su se kapaciteti tog vrtića 
udvostručili. Ujedno je uređen vrtić kraj škole Turnić, a uz to, izvršene su još neke adaptacije 
kojima je u zadnje 4 godine povećan kapacitet Dječjeg vrtića Rijeka za cca 500 djece. 

Činjenica je da najveći problem postoji u jasličkoj dobi, ali ne zbog povećanja 
nataliteta, već zbog toga što poslodavci nisu voljni tolerirati porodiljske dopuste ili obitelji ne 
koriste porodiljski dopust u potpunosti, a radni i životni vijek je sve duži pa većina današnjih 
baka još uvijek radi. 
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Treći segment je činjenica da je smještaj djece u vrtić još uvijek najjeftinije i 
najkvalitetnije rješenje za većinu roditelja, pogotovo što oko 1/3 roditelja ne plaća vrtić ili 
plaća 50% cijene jer ispunjava uvjete iz gradskog Socijalnog programa. 

U dogovoru s Talijanskom unijom radi se na izgradnji vrtića za talijanske skupine, za 
cca 120 djece. Grad je za tu svrhu otkupio zemljište, a Talijanska unija je preuzela obvezu 
izgraditi vrtić, dok će Grad financirati zaposlene. Izgradnjom tog vrtića oslobodit će se 120 
mjesta u drugim vrtićima u kojima su smještena djeca koja pohađaju vrtić u talijanskim 
skupinama. 

Nadalje, Grad je u pregovorima s vlasnicima bivšeg Instalatera kako bi mogao 
otkupiti dio lokacije na Kozali odnosno na Rastočinama radi izgradnje vrtića s puno većim 
kapacitetom umjesto sadašnjeg neadekvatnog vrtića na Rastočinama. 

 
15. WALTER VOLK je kazao kako se posljednjih nekoliko dana iz medija doznalo da su 
Hrvatske pošte prodale zgradu Centralne pošte na Korzu. Pretpostavlja da novi vlasnik to 
nije učinio kako bi nastavio s poštanskom djelatnošću, pa ga zanima kakve su namjere 
novog vlasnika s tim objektom te da li Grad može i koliko utjecati na odabir djelatnosti i 
cjelokupnu namjenu zgrade?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako na žalost onaj tko ima objekt 
u svom vlasništvu može raditi što god hoće i Grad nema nikakvog utjecaja na to što će neko 
trgovačko društvo učiniti sa svojim vlasništvom. Grad službeno nije ni znao da se ta zgrada 
prodaje, pa nije u tom kontekstu mogao niti intervenirati, a da se i znalo to ne bi imalo 
nikakvih zakonskih posljedica. Jednako tako Grad ne može intervenirati niti definirati kakva 
će biti namjena i koja će se djelatnost obavljati u toj zgradi. 

Iznio je kako u ovom trenutku ne zna ni da li je cijeli proces završen, odnosno da li je 
potpisan ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem, a u zadnjem razgovoru kojeg je imao s 
predsjednikom uprave Pošta upozorio ga je da se mora voditi računa da se nađe adekvatna 
zamjenska lokacija za poštanski ured u centru Grada jer nije u redu da Riječane i ostale 
ostave bez usluge poštanskog ureda koji je do sada bio smješten, po njegovoj ocjeni, na 
idealnoj lokaciji i u konačnici u zgradi koja je i građena upravo kao poštanska zgrada. 

 
16. IVANA IVANIŠA zanima da li su riječke plaže, kao i uvijek do sada, pripremljene za 
dolazak velikog broja kupača i kakva je kvaliteta mora na riječkim plažama?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je ove godine u Proračunu 
za uređenje riječkih plaža i nabavku opreme, došljunčavanje, čitav niz građevinskih radova, 
nabavu kabina za presvlačenje, WC-a, raznih sportskih rekvizita i sl., osigurano četiri 
milijuna kuna. Aktivnosti na uređenju su na nekim lokacijama započele odmah nakon 
prošlogodišnje sezone kupanja. Na Kantridi su izvršene sanacije stijenskih pokosa, a 
najveća investicija je bila na plaži Grčevo gdje su uređeni stijenski pokosi, betoniran dio 
površina, uređeni putovi, molići, čime je značajno povećan kapacitet te plaže.  

Značajna sredstva uložena su i za sanaciju šteta nastalih od juga na plaži za invalide 
u Uvali Kostanj. Postavljene su nove kabine za presvlačenje i trajno su otvoreni natječaji za 
koncesijska odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga do ispunjenja uvjeta, pa na to 
podsjeća zainteresirane poduzetnike. 

Krenulo se sa generalnim jednokratnim čišćenjem plaža negdje u mjesecu svibnju, a 
od 1. lipnja se svakodnevno čiste plaže i prazne košare za smeće.  

Što se tiče kvalitete mora, zahvaljujući investicijama u kolektor, od Preluke do Grčeva 
odnosno Martinšćice, gotovo svi kanalizacijski ispusti su priključeni na taj kolektor, a samo 
na ponekim mjestima ostao je problem sa izvorima, tako da su generalno riječke plaže 
ocijenjene izvanredno. Na većini plaža je more izvrsne kakvoće, a niti na jednoj plaži nije 
zabilježeno ozbiljnije zagađenje koje bi ukazivalo na nemogućnost korištenja mora u 
rekreacione svrhe. 

 
 



 9

 UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 
  
Potpredsjednik Gradskog vijeća Čedomir Salević je izvijestio da je prijedlog dnevnog 

reda dostavljen članovima Vijeća uz poziv za današnju sjednicu Vijeća te da su za točku 1. 
predloženog dnevnog reda Izbori i imenovanja naknadno dostavljena dva materijala: a) 
"Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednice i razrješenju člana i izboru članice 
Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke" i b) "Prijedlog 
odluke o razrješenju i izboru potpredsjednice i razrješenju i izboru članice Odbora za 
ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke". 

Nadalje je izvijestio da je dana 8. lipnja zaprimljen dopis člana Vijeća Bojana Kurelića 
kojim, pozivom na članak 124. Poslovnika Gradskog vijeća, podnosi pisani prigovor na 
predloženi dnevni red 18. sjednice Gradskog vijeća, budući da po njegovoj ocjeni Prijedlog 
godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu nije podnesen u roku 
utvrđenom Zakonom o proračunu te stoga traži izostavljanje te točke iz dnevnog reda 
sjednice. Potpredsjednik Gradskog vijeća Čedomir Salević je izvijestio da prigovor nije 
podnesen sukladno članku 124. Poslovnika Gradskog vijeća, budući da se temeljem članka 
124. stavka 3. prigovor na predloženi dnevni red može podnijeti ako predsjednik Vijeća nije 
uvrstio u prijedlog dnevnog reda teme koje su upućene u postupak na način propisan 
Poslovnikom. Nadalje je izvijestio da je, što se tiče rokova utvrđenih Zakonom o proračunu, 
Godišnje izvješće podneseno u rokovima utvrđenim tim Zakonom. 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Čedomir Salević je utvrdio da na prijedlog dnevnog 
reda 18. sjednice Gradskog vijeća nije podnesen prigovor sukladno članku 124. Poslovnika 
Gradskog vijeća te da se dnevni red smatra utvrđenim kako je predloženo.  

 
Zatim je potpredsjednik Gradskog vijeća Čedomir Salević objavio da je 

Gradsko vijeće usvojilo sljedeći  
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Izbori i imenovanja 
a) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednice i razrješenju člana i 
izboru članice Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća 
Grada Rijeke  
b) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru potpredsjednice i razrješenju i izboru 
članice Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke  

2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. 
godinu 

3. Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje grada 
Rijeke 

4. Prijedlog izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke 
5. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 

Dječjeg vrtića Rijeka 
6. Prijedlozi odluka o davanju prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola 

čiji je osnivač Grad Rijeka 
7. Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Drenova 
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TOČKA 1. 
Izbori i imenovanja 

a) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednice i razrješenju člana i 
izboru članice Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća 
Grada Rijeke  
b) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru potpredsjednice i razrješenju i izboru 
članice Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke  

 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Čedomir Salević uvodno je izvijestio da je 

predlagatelj Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja. 
 

Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA donijelo sljedeće odluke: 
 

a) 
 

O D L U K U  
o razrješenju i izboru predsjednice i razrješenju člana i izboru članice Odbora za 

urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

I. 
 Razrješuje se Nikolina Milčić dužnosti predsjednice Odbora za urbanizam i 
prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

 
II. 

 Za predsjednicu Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća 
Grada Rijeke bira se Milena Kraljević. 

III. 
 Razrješuje se Sandro Vizler dužnosti člana Odbora za urbanizam i prostorno 
uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

IV. 
 Za članicu Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada 
Rijeke bira se Miomira Milovanović. 

V. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

(sa 26 glasova za, 2 glasa protiv, 3 glasa suzdržana),  
 

b) 
 

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

ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

I. 
 Razrješuje se Any Velnić Perkić dužnosti potpredsjednice Odbora za 
ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

 
II. 

 Za potpredsjednicu Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada 
Rijeke bira se Snježana Petrinić. 

III. 
 Razrješuje se Snježana Petrinić dužnosti članice Odbora za ravnopravnost 
spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
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IV. 
 Za članicu Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke bira 
se Nikolina Milčić. 

V. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

(sa 28 glasova za, 2 glasa protiv, 1 glasom suzdržanim).  
 

TOČKA 2. 
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke  

za 2014. godinu 
 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Čedomir Salević uvodno je izvijestio da su zaključci 

odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća još na prošloj 
sjednici Vijeća te da je naknadno dostavljen zaključak Odbora za mjesnu samoupravu koji je 
materijal razmatrao naknadno. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 
U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Ana Trošelj ispred Kluba PGS, 

Hrvoje Burić ispred Kluba HDZ-HSP AS, Bojan Kurelić ispred Kluba Liste za Rijeku i Akcije 
mladih i Ana Komparić Devčić ispred Kluba SDP i ARS. 

 
Ana Trošelj je, ispred Kluba PGS, iznijela da Gradonačelnik kao predlagatelj prije 

podnošenja odnosno obrazlaganja svog prijedloga, koji na prethodnoj sjednici nije 
prihvaćen, ima obvezu razmotriti i obrazložiti mišljenja, primjedbe i prijedloge iznesene u 
prethodnoj raspravi. Kako Gradonačelnik očito nema intenciju to učiniti, izvijestila je da Klub 
PGS-a dalje neće sudjelovati u raspravi i glasovanju. 

 
Hrvoje Burić je, ispred Kluba HDZ-HSP AS, iznio da se o ovoj točki već raspravljalo i 

glasovalo na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća te izvijestio da će članovi tog Kluba napustiti 
sjednicu jer ne žele sudjelovati u lakrdiji i šlamperaju Gradonačelnika i onih koji su ponovno 
predložili tu točku dnevnog reda. 

 
Bojan Kurelić je, ispred Kluba Liste za Rijeku i Akcije mladih, iznio da mu nije jasno 

zbog čega nije provedena rasprava o prigovoru podnesenom s osnova činjenice da se na 
ovoj sjednici ponovno raspravlja i glasuje o istoj točki dnevnog reda o kojoj se raspravljalo i 
glasovalo i na prošloj sjednici Vijeća te izvijestio da članovi Kluba Liste za Rijeku i i Akcije 
mladih neće sudjelovati u daljnjoj raspravi niti u glasanju po ovoj točki dnevnog reda. 

 
Ana Komparić Devčić je, ispred Kluba SDP i ARS, podsjetila da je sukladno 

odredbama Zakona o proračunu Gradonačelnik bio u obvezi podnijeti Gradskom vijeću 
Izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja, što je Gradonačelnik učinio još u mjesecu svibnju, 
dakle u zakonskom roku. Što se tiče podnesenog prigovora, navela je da se pisani prigovor, 
sukladno odredbama Poslovnika Gradskog vijeća, može podnijeti ako predsjednik Vijeća nije 
uvrstio u Prijedlog dnevnog reda teme koje su upućene u postupak na način propisan 
Poslovnikom, a oporba je na današnjoj sjednici tražila da se s dnevnog reda skine točka 
koja je podnesena u zakonskom roku, što bi predstavljalo kršenje Poslovnika. Slijedom 
navedenog, predložila je da Vijeće nastavi s radom po ovoj točki dnevnog reda. 

 
Napomena: prije prelaska na glasovanje, kao što je tijekom rasprave i najavljeno, sjednicu 
su napustili članovi Kluba PGS-a, Kluba HDZ-HSP AS-a te Kluba Liste za Rijeku i Akcije 
mladih. Sjednicu su napustili i članovi Gradskog vijeća iz reda Hrvatskih laburista – stranke 
rada. 
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Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA 
GRADSKOG VIJEĆA (19 za, 1 suzdržan) donijelo Godišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu. 

 
 

TOČKA 3. 
Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja  

za područje grada Rijeke 
 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o donošenju 
Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke. 

 
 

TOČKA 4. 
Prijedlog izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke 

 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Izmjenu Plana mreže 
dječjih vrtića na području grada Rijeke. 

 
 

TOČKA 5. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 

Dječjeg vrtića Rijeka 
 

 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o davanju 
prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Rijeka. 
 
 

TOČKA 6. 
Prijedlozi odluka o davanju prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola  

čiji je osnivač Grad Rijeka 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
Prije prelaska na glasovanje, potpredsjednik Gradskog vijeća Čedomir Salević je 

predložio da Vijeće donese zaključak da će o davanju prethodne suglasnosti na statute 
osnovnih škola glasovati odjednom, nakon čega će biti izrađene zasebne odluke o davanju 
suglasnosti na svaki od predloženih tekstova statuta. 

 
I. Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

O davanju prethodne suglasnosti na sve statute osnovnih škola čiji je osnivač 
Grad Rijeka, glasovat će se odjednom. 

 
II. Zatim je  Gradsko vijeće, JEDNOGLASNO donijelo odluke o davanju 

prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka, kako 
slijedi: 

1. na Statut Osnovne škole – Scuola elementare Belvedere, u tekstu kojeg je 
utvrdio Školski odbor Osnovne škole na sjednici održanoj dana 25. svibnja 
2015. godine,  

2. na Statut Osnovne škole Brajda, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor 
Osnovne škole na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2015. godine,  
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3. na Statut Osnovne škole Centar Rijeka, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor 
Osnovne škole na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2015. godine,  

4. na Statut Osnovne škole – Scuola elementare Dolac, u tekstu kojeg je utvrdio 
Školski odbor Osnovne škole na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2015. 
godine,  

5. na Statut Osnovne škole Eugen Kumičić, u tekstu kojeg je utvrdio Školski 
odbor Osnovne škole na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2015. godine,  

6. na Statut Osnovne škole Fran Franković Rijeka, u tekstu kojeg je utvrdio 
Školski odbor Osnovne škole na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2015. 
godine,  

7. na Statut Osnovne škole – Scuola elementare Gelsi, u tekstu kojeg je utvrdio 
Školski odbor Osnovne škole na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2015. 
godine,  

8. na Statut Osnovne škole Gornja Vežica, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor 
Osnovne škole na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2015. godine,  

9. na Statut Osnovne škole Ivana Zajca, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor 
Osnovne škole na sjednici održanoj dana 1. lipnja 2015. godine,  

10. na Statut Osnovne škole Kantrida, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor 
Osnovne škole na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2015. godine,  

11. na Statut Osnovne škole Kozala, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor 
Osnovne škole na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2015. godine,  

12. na Statut Osnovne škole Nikola Tesla, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor 
Osnovne škole na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2015. godine,  

13. na Statut Osnovne škole Pećine, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor 
Osnovne škole Pećine na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2015. godine, 

14. na Statut Osnovne škole Pehlin, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor 
Osnovne škole na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2015. godine,  

15. na Statut Osnovne škole Podmurvice, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor 
Osnovne škole na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2015. godine,  

16. na Statut Osnovne škole – Scuola elementare San Nicolo, u tekstu kojeg je 
utvrdio Školski odbor Osnovne škole na sjednici održanoj dana 27 svibnja 
2015. godine,  

17. na Statut Osnovne škole Srdoči, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor 
Osnovne škole na sjednici održanoj dana 29. svibnja 2015. godine,  

18. na Statut Osnovne škole Škurinje Rijeka, u tekstu kojeg je utvrdio Školski 
odbor Osnovne škole na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2015. godine,  

19. na Statut Osnovne škole Trsat u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne 
škole na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2015. godine,  

20. na Statut Osnovne škole Turnić, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor 
Osnovne škole na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2015. godine,  

21. na Statut Osnovne škole Vladimir Gortan, u tekstu kojeg je utvrdio Školski 
odbor Osnovne škole na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2015. godine,  

22. na Statut Osnovne škole Vežica, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor 
Osnovne škole na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2015. godine,  

23. na Statut Osnovne škole Zamet Rijeka, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor 
Osnovne škole na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2015. godine,  

24. na Statut Centra za odgoj i obrazovanje, u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor 
Centra na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2015. godine. 
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TOČKA 7. 
Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Drenova 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Rješenje o promjeni 

namjene javnog dobra u k.o. Drenova.  
  
 
 

Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Ivan Bogdanić, 
Hrvoje Burić, dr.sc. Vesna Buterin, dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance, Stjepan Doboviček, Sanjin 
Kajba, Milena Kraljević, Bojan Kurelić, Predrag Miletić, Danijel Paliska, Vedran Sabljak i Ana 
Trošelj. 

 
 
 
Sjednica je zaključena u 11,30 sati.  
 
 
 
 
 

      Tajnica        Potpredsjednik  
Gradskog vijeća      Gradskog vijeća 

 
Mirna Pavlović - Vodinelić, v.r.        Čedomir Salević, v.r. 

 


