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

održane 24. rujna 2015. 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: Teo Božanić, Andrej Briščik, 

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

 
Izostanak je opravdao član Gradskog vijeća: Hrvoje Burić.  
 
Na zapisnik 19. sjednice Gradskog vijeća održane 9. srpnja 2015. godine nije bilo 

primjedbi. 
 

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

vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila Vijeće o prestanku mandata članova Gradskog 
vijeća i početku mandata zamjenika članova Gradskog vijeća kako slijedi: 

 
 Član Gradskog vijeća Bojan Kurelić dostavio je obavijest da je dana 15. srpnja 2015. 

godine promijenio prebivalište odnosno prijavio prebivalište na području druge jedinice 
lokalne samouprave, slijedom čega više ne može obavljati dužnost člana Gradskog 
vijeća Grada Rijeke.  

S obzirom na činjenicu prestanka prebivališta na području Grada Rijeke, temeljem 
odredbe članka 80. stavka 1. podstavka 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne 
novine” broj 144/12) članu Vijeća Bojanu Kureliću je prestao mandat u Gradskom vijeću 
Grada Rijeke.  

Bojan Kurelić je izabran za člana Gradskog vijeća Grada Rijeke s kandidacijske liste 
političkih stranaka PRIMORSKO-GORANSKI SAVEZ - PGS, AKCIJA MLADIH-AM. 

Na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima, političke stranke 
PRIMORSKO-GORANSKI SAVEZ - PGS i AKCIJA MLADIH-AM, dogovorno su odredile 
Andreja Briščika za zamjenika člana Gradskog vijeća Bojana Kurelića kojem je prestao 
mandat.  

Andrej BRIŠČIK neizabrani je kandidat pod rednim brojem 6. kandidacijske liste 
političkih stranaka PGS-AM.  

 
 Član Gradskog vijeća Ivan Bogdanić podnio je ostavku na dužnost člana Gradskog 

vijeća. Ostavka člana Gradskog vijeća Ivana Bogdanića je dostavljena sukladno Zakonu 
dana 11. rujna 2015. godine, s kojim danom je članu Vijeća Ivanu Bogdaniću prestao 
mandat u Gradskom vijeću Grada Rijeke.  

Ivan Bogdanić je izabran u Gradsko vijeće Grada Rijeke s kandidacijske liste 
političkih stranaka Hrvatska demokratska zajednica – HDZ, Hrvatska seljačka stranka – 
HSS i Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević – HSP AS.  

Za zamjenika člana Gradskog vijeća Ivana Bogdanića političke stranke Hrvatska 
demokratska zajednica – HDZ, Hrvatska seljačka stranka – HSS i Hrvatska stranka 



prava dr. Ante Starčević – HSP AS, na temelju članka 81. stavka 3. Zakona, dogovorno 
su odredile Marijana Pericu.  

Marijan Perica neizabrani je kandidat pod rednim brojem 10. kandidacijske liste 
političkih stranaka HDZ – HSS – HSP AS. 

 
Predsjednica Vijeća zaključno je izvijestila Vijeće da su ispunjeni uvjeti za početak 

obnašanja dužnosti članova Gradskog vijeća Andreja Briščika i Marijana Perice. 
 
Nakon što je Gradsko vijeće primilo na znanje obavijest, predsjednica Gradskog 

vijeća je pročitala tekst svečane prisege, a članovi Gradskog vijeća Andrej Briščik i 
Marijan Perica dali su pred Vijećem prisegu i tekst svečane prisege potpisali. 

 
 Predsjednica Vijeća zatim je obavijestila Gradsko vijeće da je članovima Vijeća, 

sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljen odgovor na pisano pitanje 
člana Gradskog vijeća Sandra Vizlera. 

 
 AKTUALNI SAT 

 
1. PREDRAG MILETIĆ je iznio kako je na sjednici Gradskog vijeća od 12. lipnja 2014. 
godine Gradonačelniku postavio pitanje zašto se kulturne manifestacije održavaju u 
ruševnim objektima nekadašnje Tvornice papira, na što je Gradonačelnik odgovorio da 
objekti nisu ruševni, da ovlašteni statičari svake godine pregledavaju objekte te da je 
postavljena zaštitna mreža. Međutim, pred neki dan upravo u tzv. koncertnoj dvorani pali su 
betonski blokovi i skoro ubili ljude, ali na svu sreću nitko nije povrijeđen. 

U svezi toga je upitao kakvi su to statičari koje Grad Rijeka angažira kad nisu vidjeli 
ruševnost objekta na Marganovu i kako je moguće da se ruševni objekt u kompleksu Benčić 
daje u upotrebu kao zamjenska lokacija za glazbene manifestacije, umjesto neke sigurnije 
dvorane? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da je on tada dao informaciju kakvu je 
imao i kako stoji u Nalazu statičara odnosno stručnog vještaka koji je izvršio pregled zgrade 
u Harteri. U 2012. godini učinjen je jedan opsežni elaborat utvrđivanja stanja upravo 
centralne dvorane u Marganovu. Tada je temeljem Nalaza investirano oko 250.000,00 kuna 
u statičko osiguranje cijele zgrade, nakon čega je od strane vještaka utvrđeno da je stanje 
zgrade zadovoljavajuće za njeno korištenje i preporučen je detaljni statički pregled u roku od 
5 godina, uz obvezu da se izvrši vizualni pregled svake godine kako bi se utvrdila moguća 
oštećenja. To je učinjeno i ove godine, ali na žalost dogodilo se da je na jednom mjestu 
došlo do pucanja betonske obloge oko armirane konstrukcije na krovu na jednoj gredi u 
dužini manjoj od 1 metra, pri čemu su komadići grede veličine 10-20 cm pali na pozornicu. Iz 
sigurnosnih razloga odlučeno je da se ta dvorana ne koristi dok se ne napravi novi pregled i 
provede sanacija, a u kojoj mjeri će sanacija biti potrebna pokazat će nalaz stručnjaka 
građevinske struke. 

Prema tome, ne stoji primjedba da se bilo koga svjesno dovelo u opasnost jer se na 
žalost nepredviđene okolnosti događaju svugdje pa i u novogradnjama. Na svu sreću ovo je 
prošlo bez ikakvih posljedica. 

Detaljni pregled će utvrditi da li treba sanirati samo taj dio konstrukcije ili će trebati 
opsežnija sanacija cjelokupne konstrukcije. 

 
PREDRAG MILETIĆ je iznio da mu Gradonačelnik nije odgovorio na pitanje zašto je Grad 
odobrio da se ta manifestacija održi u kompleksu Benčić, gdje su ljudi i dalje u potencijalnoj 
opasnosti, a ne u nekom sigurnijem prostoru kao što je to Dvorana na Zametu, dvorana 
Dinko Lukarić na Kozali ili Dvorana mladosti? 
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako Hartera nije održana u 
Benčiću, te je očito da gdin Miletić ne zna o kojoj se manifestaciji radi. Nakon ovog događaja 
u Marganovu i nakon dogovora sa čitavim nizom sudionika od Lučke uprave, Policije, 
gradskih trgovačkih društava i ostalih nadležnih službi Grada, završna večer Hartere 
održana je na Gatu Karoline riječke, a ne u Benčiću. 

Ako je gdin Miletić mislio na ZUM festival, odgovorio je da će se on održati u Benčiću 
gdje su se održale i mnoge druge manifestacije, jer za održavanje takve jedne višednevne 
manifestacije spomenuti prostori odnosno sportske dvorane nisu primjereni. 

 
2. LJILJANA CVJETOVIĆ je, u ime građana i Vijeća mjesnog odbora Luka, upitala 
Gradonačelnika da li će se i kada izvršiti preregulacija prometa u Ulici Riva Boduli iz 
jednosmjernog u dvosmjerni promet kao što je to bilo prije uređenja priključnih cesta za 
pomorski putnički terminal u sklopu projekta Riječkog prometnog pravca. Na kraju 2011. 
godine obavljeni su radovi nakon kojih je od zgrade Transadrie, Rivom Boduli, Demetrovom i 
Venzelovom ulicom, pa do semafora iza Kazališta, izmijenjena regulacija prometa u 
jednosmjerni. Prije su građani imali jedan ulaz i dva izlaza, a sada vozila moraju obići sve 
navedene ulice do semafora iza Kazališta jednosmjerno, što znači da imaju jedan ulaz i 
jedan izlaz. Promet zaustavljaju dostavna vozila za opskrbu tržnice u Demetrovoj ulici i slaba 
protočnost semafora iza Kazališta što stvara prometne čepove, pa niti interventna vozila ne 
mogu proći. Iz tih razloga građani zahtijevaju ponovno vraćanje dvosmjernog prometa u ulici 
Riva Boduli. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ako prilaz interventnim 
vozilima koče parkirana dostavna vozila, onda će ona kočiti prilaz neovisno o tome kakav će 
biti promet kroz ulicu Riva boduli. Svjestan je problema, a preregulacija prometa napravljena 
je u želji da se osigura normalan pristup i parkiranje vozilima dok je još u funkciji bila 
dužobalna linija Rijeka-Dubrovnik, koja je u međuvremenu prestala funkcionirati. 
Procijenjeno je da se tom zahvatu može pristupiti i trenutno se radi analiza postojećeg stanja 
koja bi trebala dovesti do poboljšanja situacije. U narednih nekoliko mjeseci to će sigurno biti 
riješeno te se nada da će građani biti zadovoljni.  

 
3. ANDREJ BRIŠČIK je iznio kako mu je poznato da Gradonačelnik u okviru svojih 
zakonskih ovlasti može samostalno odlučivati do visine od 1 milijun kuna. Početkom 
mjeseca rujna Gradonačelnik, koji je ujedno predsjednik Skupštine KD Čistoća i predsjednik 
Skupštine KD Vodovoda i kanalizacije, donio Odluku o kupnji nekretnina propalog Teri-
Croteka u Ulici Milutina Barača u visini od 16 milijuna kuna. Ne ulazeći u raspravu o tome da 
li se radi o dobrom poslovnom potezu, činjenica je da je Gradonačelnik u konkretnom 
slučaju odlučio o kupnji nekretnina u visini od 1 milijun kuna kao zakonski zastupnik Grada 
te kao zakonski predstavnih komunalnih društava u visini od 15 milijuna kuna, bez obzira na 
činjenicu da ta komunalna društva svoju nelikvidnost rješavaju kratkoročnim kreditima.  

Zatražio je da mu se objasniti zbog čega se kod donošenja takvih odluka ne uključi i 
Gradsko vijeće te je upitao kakve veze ima kultura s komunalnim društvima koja su većinski 
vlasnici navedenog objekta, obzirom da je najavljeno da će prostor biti namijenjen za 
potrebe kulture? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je on učinio ono što mu Zakon 
dozvoljava, a to je raspolaganje prilikom kupovine ili prodaje nekretnina do iznosa od 1 
milijun kuna. Prema tome, Grad je u kupnji prostora Teri-Croteka sudjelovao s iznosom od 1 
milijun kuna, točno onoliko koliko mu to Zakon dozvoljava. Ostatak prodajne cijene platila su 
komunalna društva Vodovod i kanalizacija i Čistoća, a odluku o tome nije donio on kao 
predsjednik skupština tih društava, jer inače odluke donose skupštine društava koje se 
sastoje od više članova, a u ovom slučaju čak niti skupštine nego sukladno Zakonu nadzorni 
odbori komunalnih društava. 

Nikada nije rečeno da je namjena kupoprodaje kultura, nego da je interes Grada da 
sudjeluje u toj kupoprodaji iz razloga jer će jedan manji dio tog prostora, od cca 18.000 m2 
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zemljišta i cca 12.000 m2 površine izgrađenih objekata, dakle u svakom slučaju manji dio od 
svega nekoliko tisuća m2, biti namijenjen za kazališne radionice koje se sada nalaze na 
području Trsata i koje će biti uklonjene u postupku izgradnje novog KBC-a. Naime, zemljište 
na kojem se nalaze te kazališne radionice su gradsko vlasništvo koje je Grad prepustio 
KBC-u za potrebe izgradnje Kliničkog bolničkog centra i mora se naći zamjenska lokacija za 
kazališne radionice. U tom kontekstu je ocijenjeno da je to dobra prilika i za rješavanje 
problema kazališnih radionica, s obzirom da se radi o objektima koji se vrlo brzo mogu staviti 
u funkciju, i potreba komunalnih društava za novim prostorima u kojima će na jednom mjestu 
objediniti neke od svojih djelatnosti. 

Zaključno je naveo da je on kao Gradonačelnik učinio točno ono što mu Zakon 
dozvoljava i da je cijela transakcija provedene sukladno Zakonu. 

 
ANDREJ BRIŠČIK je zaključio da ako Grad u kupoprodaji sudjeluje sa udjelom od 1/16, 
tada bi za potrebe kulture trebalo biti izdvojeno 1.125 m2. Ne osporava činjenicu da je 
Gradu Rijeci potrebno više prostora za kulturu, ali mu nije jasno kakve veze imaju 
komunalna društva sa kulturom te bi volio da na narednoj sjednici Gradskog vijeća dobije 
zapisnik sa skupština komunalnih društava na kojima je tako nešto bilo usvojeno. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je u dodatnom odgovoru ponovio da 
komunalna društva nemaju nikakve veze s kulturom, da će ta društva prostor koristiti za 
svoje potrebe, a u onom djelu u kojem je će Grad Rijeka biti vlasnik, odnosno suvlasnik dok 
se ne razvrgne suvlasnička zajednica, bit će smještene kazališne radionice. Znači, radi se o 
zamjenskom prostoru kojeg je bilo potrebno osigurati da bi se moglo pristupiti građenju 
Kliničkog bolničkog centra. Nadalje je iznio da i ukoliko članu Vijeća dostavi zapisnike sa 
sjednica skupština neće nikako moći vidjeti ono što ga zanima, jer o tome, kao što je već 
naveo, ne odlučuju skupštine, nego nadzorni odbori trgovačkih društava. 

 
4. TEO BOŽANIĆ je iznio da Gradonačelnik u svom polugodišnjem izvješću spominje kako 
je Vodovod i kanalizacija nastavio s aktivnostima u svrhu poboljšanja kvalitete vodnih 
usluga, što i on osobno podržava. Njega i stanovnike Pulca zabrinjava priključak na 
vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, obzirom da cijevi idu uz cestu, pa sve one kuće koje su 
ispod ceste da bi se priključile na sustav, temeljem Zakona o vodama, moraju investirati u 
pumpe koje nisu ni jeftine ni pouzdane. Najjeftinija pumpa dođe oko 15.000 kuna, pa ga 
interesira što će biti s građanima koji za takvu investiciju nemaju novaca te su samim time u 
situaciji da krše Zakon o vodama? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je upoznat s tim problemom 
koji je na žalost prisutan već duži niz godina i koji još uvijek nije riješen putem Zakona o 
vodama koji ne prepoznaje činjenicu da bi priključak, pa tako i pumpa koja se nalazi ispod 
razine ceste, trebali biti dio javne kanalizacije i na taj način ugrađeni u trošak komunalnog 
društva koje obavlja tu uslugu. 

Pripremajući aplikaciju za taj veliki europski projekt o tome se puno puta razgovaralo 
sa predstavnicima Europske komisije koji apsolutno podržavaju stav za koji se Vodovod i 
kanalizacija već dugo zalaže i koji su pristali da u okviru projekta osiguraju jedan dio 
sredstava za nabavku pumpi. Nije mu poznato što se trenutno dešava na području Pulca, ali 
problem će u svakom slučaju biti razriješen i u narednom razdoblju će takve pumpe i dio 
mreže do pumpe postati dio javnog sustava odvodnje. 

 
TEO BOŽANIĆ se zahvalio na odgovoru te iznio da se nada da će se to tako i riješiti. 
Nadalje je iznio da je u Lukovićima, na području istog mjesnog odbora, predviđen jedan 
sabirni kolektor odnosno kanalizacijska crpna stanica za sva domaćinstva. Upitao je zašto 
se o takvoj varijanti nije razmišljalo i na Pulcu za ona domaćinstva koja nisu u mogućnosti 
spojiti se na kanalizaciju. Kada se govori o gradnji i rekonstrukciji komunalnih vodnih 
građevina, vodoopskrbe i odvodnje na području Mjesnog odbora Brašćine-Pulac, govori se o 
ugovorenoj vrijednosti od oko 24 milijuna kuna bez PDV-a. Nije mu jasno, budući se već 
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uzimao kredit od Europske banke za obnovu i razvoj od ukupno 104 milijuna kuna za 
područje Grada Rijeke, da se nije mogao uzeti i za još jednu kanalizacijsku crpnu stanicu na 
Pulcu. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da iako današnja  tehnologija 
dozvoljava da je u fazi izvođenja gotovo sve moguće izvesti, ostaje pitanje cijene i 
racionalnosti. Gdje god je bilo  moguće da se crpne stanice planiraju u funkciji nekoliko 
domaćinstava odnosno kuća to je projektom i predviđeno. Međutim na lokaciji Pulca i 
Brašćina, zbog specifičnosti terena, nije bilo moguće planirati samo jednu crpnu stanicu koja 
bi opskrbljivala veliki broj kuća. Svjesni su tog problema koji će biti riješen zahvaljujući 
razumijevanju stručnjaka iz Europske komisije koji smatraju da upravo takav pristup za koji 
se Vodovod i kanalizacija zalaže već godinama, ali koji na žalost nema osnove u Zakonu o 
vodnom gospodarstvu, treba primijeniti u realizaciji ovih projekata. 

 
5. SANDRO VIZLER je iznio kako je protekle godine grupa entuzijasta pokrenula projekt 
Battleship Fiume u svrhu promocije i očuvanja lansirne rampe Torpeda koja je, iako u 
derutnom stanju, još uvijek najočuvaniji objekt takve vrste u Europi. Taj projekt je imao 
pozitivan odjek u javnosti jer je pokazao da je Riječanima stalo do očuvanja njihove baštine. 
Zanima ga u kojoj je fazi projekt obnove lansirne lampe Torpeda i da li se u novije vrijeme 
radila procjena troškova, s obzirom da je zadnja procjena prema kojoj bi trošak obnove 
iznosio 8,5 milijuna kuna, rađena prije 6 do 7 godina?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je nepobitna činjenica da je 
Lansirna rampa smještena na pomorskom dobru kojim upravlja Republika Hrvatska odnosno 
Županija, a taj dio pomorskog dobra smješten je u lučkom području kojim u ime države 
upravlja Lučka uprava Rijeka. Formalno Grad Rijeka s time nema nikakve veze osim što je 
zainteresiran da do sanacije i obnove tog objekta dođe što je prije moguće. 

U proteklih nekoliko godina izrađen je nacrt postojećeg stanja i svega onog što bi 
trebalo napraviti s tom lansirnom rampom. U ovom se trenutku, zajedno s Lučkom upravom 
koja će biti nositelj projekta, radi na pripremi dokumentacije za natječaj koji bi trebao biti 
otvoren u narednih nekoliko mjeseci, a možda i prije. Riječ je o natječaju iz strukturnih 
fondova Europske unije koji će biti namijenjeni za revitalizaciju i obnovu spomenika ili 
dijelova kulturne baštine koji imaju potencijal u podizanju turističke atraktivnosti neke 
destinacije. 

 
6. DANIJEL PALISKA smatra da bi svi navijači Nogometnog kluba Rijeka trebali imati 
parkirna mjesta u sklopu zamjenskog stadiona na Rujevici pa ga interesira kada se očekuje 
najavljena izgradnja od 500 parkirnih mjesta? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je u ovom trenutku na 
inzistiranje Grada osiguran određeni broj parkirnih mjesta u sklopu stadiona Rujevica, ali koji 
još uvijek nije dovoljan. Radi se na projektu kako bi se taj broj parkirnih mjesta povećao. 
Međutim, ne može se očekivati da svaki navijač koji dolazi na utakmicu ima svoje parkirno 
mjesto. Sadašnji kapacitet stadiona na Rujevici je 5000 mjesta, što znači da bi trebalo imati 
2500 parkirnih mjesta ako bi dvoje ljudi došlo s jednim autom, a ako bi ih došlo četvoro onda 
bi trebalo imati oko 1300 parkirnih mjesta. Radi se na tome da se broj parkirnih mjesta 
poveća, ali je nemoguće da bude toliki broj parkirnih mjesta, pa će se građani morati više 
orijentirati na javni gradski prijevoz.  

Mnogi stadioni u Europi u puno većim gradovima smješteni su praktično u središtu 
grada ili u urbanim sredinama i nemaju parkirna mjesta, osim za službene osobe i VIP 
posjetitelje, a ostali su orijentirani na javni gradski prijevoz. Ne misli da to mora biti model, ali 
se ne može očekivati da će u okolici stadiona biti dovoljno parkirnih mjesta za sve one koji 
žele doći autom. 
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Prema tome, broj parkirnih mjesta će se povećati, a s druge strane će se pokušati 
putem Autotroleja organizirati dodatne linije u dane održavanja utakmica kako bi se smanjio 
dolazak velikog broja autmobila na lokaciju stadiona Rujevica, a uskoro i stadiona Kantrida.  

 
7. NIKOLINA MILČIĆ je iznijela kako je Grad Rijeka ove godine prepoznat kao turistička 
destinacija te je činjenica da je Turistička zajednica u suradnji s Gradom učinila dobar posao 
i da je ostvaren dobar rezultat. Ove godine je bilo 25% više noćenja nego prošle godine od 
čega su 90% turista bili stranci, pa čak i najžešći kritičari ne mogu na ovaj podatak reći da je 
Grad Rijeka mrtav grad u kojem se ništa ne događa. 

Upitala je Gradonačelnika što čini u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Rijeke 
da se taj pozitivan trend zadrži i u posezoni jer smatra da to utječe na društveni život i na 
imidž Grada Rijeke na lokalnoj i državnoj razini, a utječe i na gradski proračun? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ovi rezultati nisu došli sami od 
sebe i da nisu došli slučajno. Istaknuo je da se brojke koje su iskazane u izvještajima 
Turističke zajednice ne odnose samo na ljetno razdoblje već se povećao broj dolaska i broj 
noćenja za oko 20% kroz cijelu godinu, zahvaljujući čitavom nizu sportskih, kulturnih, 
zabavnih, poduzetničkih i drugih manifestacija koje Grad nastoji stalno povećavati, među 
kojima je i Karneval kada je u Rijeci i široj okolici nemoguće naći slobodno mjesto, te čitav 
niz ostalih događanja koja nisu toliko javno poznata. 

Već nekoliko godina u Rijeci se organizira jedna od Europskih ocjenjivačkih izložbi 
pasa na koju dolazi velik broj stranaca i u te dane je u Rijeci, Opatiji i široj okolici nemoguće 
naći slobodno mjesto. Isto tako jedno od događanja koje okuplja frizere iz Rijeke i okolnih 
zemalja također je u javnosti gotovo nezamijećeno, ali popuni sve kapacitete u Rijeci i 
Opatiji. Postoji još čitav niz drugih događanja koje Grad i Turistička zajednica nastoje 
zajednički organizirati među kojima su Dani Sv. Vida, Fiumanka, Hartera te čitav niz drugih 
aktivnosti koje se planiraju i koje će povećati smještajne kapacitete. 

Iako je u zadnjih nekoliko godina u Rijeci otvoreno 13 hostela trebalo bi povećati 
hotelske kapacitete, tako da se do kraja ove godine ili početkom sljedeće godine očekuje 
početak investicije jednog velikog resorta na području Kostabele, vrijedne oko 50-tak 
milijuna kuna. 

 
8. IDA MAHMUTEFENDIĆ je iznijela kako su 12. Riječke ljetne noći ove godine održane od 
18. lipnja do 18. srpnja, a najvažnija novost je njihov revidirani koncept u organizacijskom i u 
programskom smislu. O tome, kao i o problemima s kojima su se susretali organizatori 
festivala i nepovoljnim financijskim okolnostima s kojima se susrela nova uprava HNK Ivana 
pl.Zajca, su u više navrata obavještavali mediji. Međutim, ono o čemu mediji nisu 
obavještavali, su financijski rezultati koji su bili postignuti i broj posjetitelja na Riječkim 
ljetnim noćima pa je zatražila od Gradonačelnika detaljnije izvješće. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da su Riječke ljetne noći, unatoč 
smanjenim sredstvima koja su bila na raspolaganju za organizaciju Riječkih ljetnih noći, uz 
ovaj koncept u kojem je sudjelovala većina gradskih ustanova, imale vrlo dobar prijam kod 
publike, a sva događanja pogledalo je nešto manje od 8.000 ljudi. Obzirom da su neke 
manifestacije održane bez naplate, pretpostavlja da je taj broj bio i veći. Prihod od prodanih 
ulaznica ostvaren je u iznosu većem od 200.000 kuna, što je izuzetno pohvalno, ne samo 
zbog zatvaranja financijske konstrukcije, nego je to i pokazatelj interesa publike za Riječke 
ljetne noći. Vjeruje da će Grad, u suradnji s Kazalištem i Turističkom zajednicom, pripremiti 
dobar koncept i za naredno ljeto, te je napomenuo kako su Riječke ljetne noći jedna od 
manifestacija koja sigurno podiže atraktivnost Rijeke kao turističke destinacije. 

 
9. MILENA KRALJEVIĆ je, u svezi korištenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke u skladu s 
Odlukom o najmu stanova, iznijela da se nakon nedavnih nemilih događanja oko deložacije 
iz stana u vlasništvu Grada Rijeke na adresi Ratka Petrovića 32, kojeg je najmoprimac dao u 
podnajam, postavlja pitanje opravdanosti i zloupotrebe članka 50. Odluke o najmu stanova 
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temeljem koje se uz određene uvjete od strane najmoprimca može takav stan dati u 
podnajam. 

Interesira je da li je u konkretnom slučaju Direkcija za upravljanje objektima 
stambene namjene dala najmoprimcu za to pisanu suglasnost u skladu s člankom 50. 
Odluke, da li je podnajmoprimac bio podnositelj zahtjeva sa Liste prioriteta te da li je uz 
zahtjev za davanje stana u podnajam bio priložen prijedlog Centra za socijalnu skrb ili je 
zahtjev podnio sam Centar?  

Upitala je kako se može dozvoliti da netko dugi niz godina zarađuje na imovini Grada 
koja mu je dodijeljena radi rješavanja problema stambenog zbrinjavanja, kolika je visina 
slobodno ugovorene najamnine u konkretnom slučaju i da li je ona od najmoprimca uredno 
naplaćena, da li nadležni Odjel obavlja kontrolu korištenja dodijeljenih stanova u najam i 
koliko se takvih stanova u stvarnosti koristi u skladu s Ugovorom i Odlukom? 

Smatra da Odluku u tom dijelu treba pod hitno revidirati jer je neprihvatljivo da netko 
kome se dodjeljuje gradski stan za potrebe njegove obitelji taj stan može iznajmljivati radi 
vlastite koristi i zarade jer mu onda u tom slučaju gradski stan nije ni potreban. 

Zatražila je pisani odgovor. 
 

Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da Grad Rijeka u svom vlasništvu ima 
negdje nešto manje od 2.000 stanova i oni se dodjeljuju sukladno spomenutoj Odluci. Prva 
kontrola se obavlja prilikom sastavljanja liste po kriterijima koji postoje, a druga se kontrola 
obavlja neposredno prije same dodjele stana. Naravno, nakon toga se obavljaju povremene 
kontrole da li korisnik stana ustvari stan koristi sukladno Ugovoru. Objektivna je činjenica da 
se 2000 stanova ne može kontrolirati stalno jer bi to značilo da bi samo na tom poslu trebalo 
biti zaposleno jako puno ljudi koji bi obavljali mjesečne kontrole i otkrivali ovakve slučajeve 
neodgovornih pojedinaca koji cijelu tu priču zloupotrebljavaju. 
Nakon što se saznalo za ovaj slučaj, Grad je pokrenuo određene mjere, odnosno upozorio 
najmoprimca da stan mora koristiti u skladu s Ugovorom. Kako on to nije ispoštovao, upućen 
mu je otkaz Ugovora o najmu stana, što podrazumijeva da mora Gradu vratiti stan slobodan 
od osoba i stvari, slijedom čega je najmoprimac pokrenuo sudski postupak za iseljenje 
ženske osobe kojoj je dozvolio da stanuje u tom stanu. Na žalost to nije jedinstveni slučaj.  
Što se tiče najamnine, slobodno ugovorena najamnina u Rijeci iznosi 8,71 kunu, dok 
istovremeno država stanove kojima ona raspolaže dodjeljuje putem javnih licitacija na 
kojima se postižu cijene od minimalno 22 ili 23 kune po m2 pa sve do 190 kuna po m2. 
Dakle, najniža cijena najamnine je tri puta veća od najamnine koju naplaćuje Grad. 
Dakle, prvenstveni je cilj u Gradu Rijeci kroz taj program i kroz slobodno ugovorenu 
najamninu osigurati stanove za one ljude koji ne mogu kupiti stan, ni na tržištu ni putem 
Programa poticane stanogradnje.  
Naveo je da će članica Vijeća dobiti i pisani odgovor na postavljeno pitanje.  
 
MILENA KRALJEVIĆ je dodatno navela da je pohvalno da Grad Rijeka brine o socijalnim 
slučajevima i da je normalno da takvim ljudima ta najamnina bude pristupačna i najniža 
moguća. Naglasila je da je pitanje išlo u smjeru da se povede kontrola o korištenju takvih 
stanova koje netko od Grada dobije da bi riješio svoj stambeni problem, a taj netko onda 
takav stan dalje iznajmi.  
 
10. DAVOR ZUBOVIĆ je ponovno podsjetio da umirovljenici nemaju na raspolaganju 
nikakav prostor u kojem bi se mogli okupljati i održavati plesove i zabave te je upitao da li im 
Grad Rijeka može osigurati korištenje nekog prostora za tu namjenu jednom do dva puta 
mjesečno? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je naveo da smatra da je Grad Rijeka kroz 
socijalni program i socijalnu politiku općenito, umirovljenicima posvetio izuzetno značajnu 
pažnju, dakle od sufinanciranja ručkova i organizacije klubova za provođenje slobodnog 
vremena, pa sve do besplatnih ili gotovo besplatnih autobusnih karata za javni gradski 
prijevoz. Prostor je nešto što je uvijek na neki način problematično u Rijeci, ali kao što je i 
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obećao u nekoliko navrata, obavljeni su neki razgovori s upravom Hotela Jadran i ima 
naznake da bi mogli tamo organizirati to što je u ovom trenutku tako nepremostiv problem. 
 
11. VEDRAN SABLJAK je podsjetio na slučaj koji datira još iz 2005. godine, kada je privatni 
investitor prilikom građevinske investicije u ulici Markovići na Srdočima protupravno 
uzurpirao dio prometnice, konkretno pješačku stazu i dio kolnika te ih je prisvojio svojoj 
okućnici. Na taj način onemogućio je sigurno kretanje pješaka po tom dijelu prometnice i 
dvosmjerni protok vozila na tom dijelu ceste. O tom slučaju Gradonačelnik je bio 
obaviješten, a obećao je da će, ukoliko investitor ne dovede prometnicu u prvobitno stanje, 
Grad to učiniti, a račun za obavljene radove ispostavit će investitoru. Do danas se po tom 
pitanju nije puno napravilo, pješaci koji prolaze tim dijelom prometnice još uvijek su u 
opasnosti, a zbog nemogućnosti mimoilaženja vozila dolazi i do prometnih nezgoda.  

Zanima ga do kada bi se ovaj problem mogao riješiti i da li u Gradu postoje 
povlašteni investitori koji mogu raditi što žele? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da u Gradu Rijeci ne postoje 
povlašteni investitori. Siguran je da je Grad, ukoliko se radi o gradskoj imovini, poduzeo sve 
mjere koje je mogao poduzeti. Nasilno ulaženje u nečiji posjed bez obzira na vlasništvo nije 
moguće tako da se takvi slučajevi, ako je Grad uopće vlasnik i ako se radi o javnoj površini 
kojom upravlja Grad, mogu riješiti isključivo sudskim putem. Opširniji i detaljniji odgovor o 
konkretnom slučaju dostavit će pisanim putem. 
 
Napomena:  
Nakon odgovora Gradonačelnika mr.sc. Vojka Obersnela, Gradsko vijeće je, na prijedlog 
predsjednice Gradskog vijeća Dorotee Pešić-Bukovac, jednoglasno donijelo odluku da će se 
trajanje aktualnog sata produžiti kako bi pitanja mogli postaviti svi prijavljeni članovi 
Gradskog vijeća. 
 
12. STJEPAN DOBOVIČEK je iznio da u neposrednoj blizini Lansirne rampe Torpeda 
postoji velika željeznička polukružna remiza sa okretaljkom, u svijetu vrlo rijetka i izuzetna 
građevina kojoj bi za budućnost sigurno trebalo odrediti nekakvu namjenu jer Hrvatske 
željeznice jednostavno više nisu zainteresirane za nju, a općepoznato je koliko je željeznica 
učinila za Grad Rijeku i Riječku luku u samom razvoju. Upitao je da li Grad Rijeka ima viziju 
revitalizacije tog prostora koji predstavlja vrijednu industrijsku baštinu našeg grada ili sve 
ostaje na planovima GUP-a, gdje je to područje označeno kao poslovno trgovačka zona.  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je bez obzira koja je namjera 
definirana kroz GUP, ta namjena dosta široka i da ako je nešto zaštićeno kao kulturno dobro 
ili ako se nalazi u području koje je zaštićeno kao arhitektonsko urbanistička cjelina, a ovaj 
prostor to nesumnjivo je, onda se u bilo kakvim daljnjim planovima i aktivnosti o tome treba 
voditi računa. U konkretnom slučaju važno je i pitanje vlasništva. Zgrada je u vlasništvu 
Hrvatskih željeznica i Grad je pregovarao oko mogućnosti da zgradu preuzme u vlasništvo, 
međutim cijena koju u ovom trenutku Hrvatske željeznice traže je previsoka da bi se to 
moglo smatrati opravdanom investicijom. U konačnici, željeznica je, kao i svaki drugi pravni 
subjekt, dužna zaštititi nešto što je definirano kao kulturno dobro, bilo u urbanističkoj cjelini ili 
kao pojedinačno kulturno dobro. 
 
13. VUK PRICA je ustvrdio da se u medijima, a naročito u Novom listu svakodnevno može 
čitati o uspjesima riječkih liječnika koje, na žalost, ne prati i zadovoljavajuća infrastruktura. 
Iako je Grad Rijeka uložio velike novce u KBC pa tako u zadnje vrijeme i u dječju bolnicu 
Kantrida, jedino moguće i jedino trajno rješenje je izgradnja nove Sveučilišne bolnice. 
Zanima ga da li Gradonačelnik ima neke informacije kada bi se mogla očekivati sljedeća 
faza izgradnje bolnice.  
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da priča o novoj riječkoj bolnici 
sigurno traje dugo, čak predugo. Izmijenilo se poprilično ministara koji su obećavali i 
potpisivali sporazume, ugovore, dogovore, a da u konačnici nije učinjeno ništa konkretno. 
Pred otprilike nešto više od godinu dana Ministarstvo zdravlja, Centar za praćenje 
poslovanja energetskog sektora i investicija, KBC i Grad Rijeka potpisali su sporazum kojim 
je definiran model gradnje Kliničkog bolničkog centra. U međuvremenu je u tom ugovoru 
izmijenjen jedan dio koji je definirao da bi se I faza Kliničkog bolničkog centra, koja 
podrazumijeva zgradu Klinike za ginekologiju i porodništvo, zgradu Klinike za dječje bolesti i 
Dječju kirurgiju, gradila izdvojeno, odnosno ne bi se čekalo Model javnog privatnog 
partnerstva, nego bi se gradila financiranjem iz kreditnih sredstava koje bi osigurala 
Hrvatska vlada. Prije otprilike mjesec dana je Vlada donijela Odluku o načelnom 
odobravanju zaduženja KBC-u, odnosno davanju jamstva na iznos od 750 milijuna kuna, 
koliko bi bilo dovoljno za završetak te I faze za koju postoji već izdana Građevinska dozvola 
od strane gradskog ureda. A evo upravo danas je na Vladi Odluka o davanju jamstva 
Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj, za dvije investicije vezano za bolnicu. Jedna je jamstvo 
na 70 milijuna kuna za izgradnju građevinske jame, a drugo je 330 milijuna kuna za 
građevinske radove. 
Prije je govorio o preseljenju kazališnih radionica na kojima će se upravo graditi ova 
građevina o kojoj sada priča, što znači da su stvoreni preduvjeti za početak gradnje. Novci 
su osigurani, građevinska dozvola postoji, teren postoji i vlasnički je sve riješeno. Koliko mu 
je poznato, KBC je već izabrao izvođača radova za rušenje objekata koji se nalaze na tom 
području. Isto tako, iz stalnih kontakata sa Upravom KBC-a zna da će isto tako ovih dana biti 
raspisan Natječaj za izvođača te I. faze, dakle iskop građevinske jame. 
Procjenjuje da će to otprilike trajati jedno godinu dana, nakon čega bi se pristupilo samom 
građenju. Objektivno je za očekivati da bi u razdoblju od nekih dvije do tri godine mogao biti 
dovršen ovaj dio u koji bi se mogle preseliti Klinika za ginekologiju i porodništvo, Klinika za 
pedijatriju i Klinika za dječju kirurgiju. U međuvremenu se radi na pripremi za ostatak bolnice 
koji je puno veći i građevinski i financijski, a koji bi išao po Modelu javnog privatnog 
partnerstva. Tu je Agencija angažirala AFS – dakle dio Svjetske banke koja bi imala ulogu 
savjetnika u pripremi tendera odnosno natječaja za odabir privatnog partnera. 
 
14. SANDRA KRPAN je vezano za provođenje projekta asistenata u nastavi, upitala 
Gradonačelnika da li su na početku nove školske godine zbrinuta sva djeca koja trebaju ovaj 
vid pomoći? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je projekt asistenata u nastavi  
u Rijeci pokrenut prije sedam godina. Misli da je Grad Rijeka tada bio prvi u Hrvatskoj, 
naravno u okvirima mogućnosti gradskog Proračuna i svjestan činjenice da praktično 
svakom djetetu s određenim poremećajima je taj asistent u nastavi odnosno pomoćnik u 
nastavi od izuzetno velikog značaja. 
 Zadnje dvije godine su za provođenje tog projekta na raspolaganju sredstva iz 
Europskog socijalnog fonda i već su drugu godinu za redom temeljem natječaja dobivena 
sredstva iz tog fonda. Ove godine je to nešto više od 2 milijuna kuna što je omogućilo da se 
angažiraju 54 pomoćnika koji će raditi sa nešto više djece u 19 riječkih osnovnih škola. Po 
njegovim saznanjima time su pokrivena sva djeca kojima su pomoćnici potrebni. 
 Naravno da ta sredstva neće biti dostatna za sve pomoćnike jer prilikom prijave na 
natječaj se nije moglo točno znati koliko će biti djece s teškoćama upisano u prvi razred 
osnovnih škola, tako da će za prvašiće troškovi za asistente biti pokriveni iz Proračuna.  

Iako je Natječaj Ministarstva za osiguranje sredstava nešto kasnio, Grad je ipak 
proveo postupak Javnog natječaja za odabir pomoćnika u nastavi i oni su svi počeli raditi 
pred 10-tak dana, tako da misli da su u ovom trenutku sva djeca koja po stručnoj procjeni 
trebaju pomoćnika, tog pomoćnika i dobili. 
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15. DUŠKO MILOVANOVIĆ je postavio pitanje vezano za općepoznate aktivnosti na 
uređenju glavne gradske prometnice Rive. Naime, iznio je da se činjenica da je došlo do 
određenog pomaka u početku radova drastično loše odrazila na stanje u prometu u Gradu 
Rijeci. Zanima ga kako napreduju radovi, kada se očekuje završetak radova na 
rekonstrukciji same ulice Riva, te kakvo je mišljenje stručnjaka jer je bilo govora da će stanje 
betonske podloge utjecati na rokove završetka radova.  
Također ga zanima kakvo je stanje i kakav je stav oko rekonstrukcije Ulice Ivana Zajca kao 
logičnog nastavka Ulice Riva i spoja sa cestom D 404, te nastavka ulice Riva prema zapadu, 
i koje se aktivnosti provode na toj budućoj prometnici.  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je naveo da su radovi koji se odvijaju na Rivi 
puno složeniji i puno zahtjevniji od samog asfaltiranja odnosno stavljanja novog asfaltnog 
sloja. Radi se o jednoj od glavnih riječkih prometnica koja sigurno nije obnavljana i 
rekonstruirana na ovakav način više od 20-tak godina. Sada je, dakle, trebalo riješiti neke 
zahvate vezano za infrastrukturu koja prolazi kroz tu ulicu, prije svega cijevi vezane za 
odvodnju, pri čemu je trebalo u potpunosti ispitati betonsku podlogu na kojoj leži asfalt koja 
je u nekim dijelovima bila dosta oštećena.  
Na svu sreću ta oštećenja ipak nisu toliko velika koliko se pretpostavljalo da će biti, ali je na 
nekim mjestima ipak betonsku podlogu trebalo popravljati, što naravno produžuje rok 
trajanja radova jer beton ima nekakvu svoju tehnologiju u fazi sušenja da bi se na kraju 
moglo sve i asfaltirati. 
Prema ugovoru izvođač radova bi trebao radove završiti do kraja 10-tog mjeseca. S obzirom 
na tijek radova, dio do križanja sa Ulicom Riva boduli vjerojatno će i biti riješen u ovom roku, 
ukoliko na samom gradilištu ne bude nekih iznenađenja koja će zahtijevati opsežnije radove, 
ili eventualno nekih većih poremećaja vezanih uz vrijeme koji bi eventualno onemogućili 
odvijanje nekih radova. 
Nakon toga slijedi isto to na Ulici Ivana Zajca, dakle produžetku Rive do Mrtvog kanala. 
Očekuje da bi ti radovi trebali biti barem ugovoreni negdje prije Nove godine, a ovisno o 
tome kada će biti ugovoreni, počet će i ranije ako mogu biti završeni do Božića ili nakon 
Božićnih blagdana, da se tim radovima ne opterećuje ionako povećan promet. 
Ne bi se složio s tvrdnjom da su ti radovi izazvali nekakve veće poremećaje i smatra da se 
promet odvija relativno normalno, iako situacija naravno zahtjeva malo strpljenja vozača i 
čekanja, budući da za sada druge tehnologije za odvijanje tih radova nema. 
Na žalost, Rijeka je po svojoj konfiguraciji takva da objektivno gledajući ima dvije prometnice 
ili dvije značajne prometnice koje se protežu u pravcu istok-zapad, dakle u glavnom 
pružanju grada i naravno da svaki zahvat na tim prometnicama izaziva određene gužve. 
Misli da su one podnošljive i da je dakle nešto malo čekanja u prolasku gradom u kontekstu 
jednog dugoročnog rješenja koje će građani imati kada radovi budu dovršeni.  
 
16. dr.sc. TEI ČALJKUŠIĆ-MANCE nije jasno kako je moguće da se uoči državnog 
praznika obljetnice Oluje na Hrvatskom narodnom kazalištu pojavila hrvatska državna 
zastava na pola koplja, a nije primijetila do dana današnjeg da je Gradonačelnik zatražio 
odgovornost uprave Kazališta i ogradio se od tog sramotnog čina. Takvo je što nezamislivo 
u državama uređene i stabilne demokracije na koju se rado pozivamo, a prisutno je i 
eklatantno kršenje Zakona o državnoj zastavi, grbu i himni te smatra da se taj zakon dok je 
na snazi može promijeniti samo demokratskim metodama te da se protiv takvog očitog 
kršenja hrvatskih zakona treba ograditi i odrediti sankcije za one koji na tako neumjestan 
način provociraju građane svojega grada.  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da je bilo kršenja zakona da bi on na to 
reagirao. Nije mu jasno zašto se na tome stalno inzistira kada je on na vrlo jasan način na to 
reagirao već drugi dan. Dakle, sve o čemu članica Vijeća govori dešavalo se 2. ili 3. i nije se 
radilo ni o nikakvoj namjeri. Zastava nije bila spuštena na pola koplja, nego je skliznula za 
otprilike metar sa svog postolja, o čemu naravno postoje i fotografije. Radilo se isključivo o 
slučaju, točnije tehničkom problemu sa učvršćivanjem zastave. Nakon što je to utvrđeno, 

 10



zastava je dignuta na svoje mjesto gdje se i inače nalazi. Osim toga, sam izraz zastava na 
pola koplja označava zastavu na pola koplja, a u ovom slučaju zastava se nije nalazila na 
pola koplja. Interesantno mu je kako je to smeta i zgražava u demokratskom ozračju 
Republike Hrvatske, a u isto vrijeme je ne zgražavaju ljudi koji u crnim odorama i sa 
ustaškim znakovljem šeću po Korzu, koji nasilno vješaju plakate na kojima se nalaze kukasti 
križevi i zvijezde i koji javno zazivaju na genetsko čišćenje. I to isto spada u nekakve 
demokratske standarde i za to vrijede zakoni koji definiraju kako se postupa prema onima 
koji pozivaju na rasnu, vjersku ili političku netrpeljivost.  
 
dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ-MANCE dodatno je pojasnila da ona nije dužna izjašnjavati se o 
tome što nju zanima jer ona nije Gradonačelnik, a nije ni nadležna za nikog od onih koji su 
šetali Korzom i kao on kaže vješali plakate. Inzistira na činjenici da je zastava bila na pola 
koplja i vjetar pri tom nije igrao nikakvu ulogu jer temeljem mišljenja pomorskih kapetana i 
fizičara nema tog vjetra koji bi zastavu koja se veže zastavnim čvorom, koji je vrlo čvrst, 
slučajno spustio na pola koplja, već bi olujni vjetar u najgorem slučaju zastavu potrgao. 
To što je on drugi dan naložio da se zastava podigne, to je zato jer je vidio da je "vrag uzeo 
šalu". 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je dodatno naveo da je njezino pravo da u 
demokratskom društvu ne govori o nečemu o čemu ne želi, kao što je njezino pravo da 
govori o nečemu o čemu želi. Naravno, na temelju toga sama šalje poruku o svom 
svjetonazoru, kao što i on u svojim istupima šalje poruku o svom svjetonazoru. Što se tiče 
čvorova, o kojima on podosta zna jer je 30-tak godina bio aktivni član i planinarske i 
izviđačke organizacije te je prošao podosta planinskih masiva u Europi i Hrvatskoj vežući i 
sebe i svoje kolege, poziva njezine pomorske kapetane i stručnjake da dođu i zavežu taj 
zastavni čvor na sajli. 
 
17. dr.sc. VESNA BUTERIN je, temeljem brojnih upita odnosno e-mailova koje je dobila od 
strane građana, ali i temeljem odgovora kojeg je Gradonačelnik dao u mjesecu lipnju članu 
Vijeća Milovanoviću, upitala Gradonačelnika ima li kakvih novosti po pitanju cijene grijanja, 
odnosno hoće li se ta cijena smanjivati i biti adekvatnija naravno realnoj potrošnji građana, 
ali i njihovim mogućnostima plaćanja?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je naveo da prije svega mora reći da su 
predstavnici Energa od prestanka sezone grijanja, praktično cijelo ljeto kontinuirano u 
kontaktima i sa predstavnicima upravitelja zgrada koje opskrbljuju toplinskom energijom i sa 
ovlaštenim predstavnicima stanara kako bi našli zadovoljavajuća rješenja koja se prije svega 
tiču pravičnosti raspodjele toplinske energije. 
Dakle, cijena je utvrđena sukladno zakonskoj proceduri od strane za to nadležnog tijela – 
Hrvatske energetske regulatorne agencije, a definirana je na temelju cijene sirovine i teško 
je za očekivati da će biti neke značajnije korekcije cijena. Ne isključuje i takvu mogućnost, ali 
sigurno ne u nekakvim značajnijim iznosima. 
U međuvremenu su odrađeni brojni sastanci na kojima se pokušalo naći rješenje za 
pravičniju raspodjelu kako bi se izbjeglo da netko dobiva astronomske račune za koje je 
stvarno teško pretpostaviti da je moguće da je i potrošio toliko toplinske energije. 
 
dr. sc. VESNA BUTERIN je dodatno u ime građana zamolila da se doista pronađe način da 
im se pomogne u rješenju tog problema, budući da su građani ovom financijskom krizom 
dovedeni na rub prosjačkog štapa. Mnogi građani, posebice umirovljenici, nemaju odakle 
plaćati te visoke cijene grijanja odnosno potrošnje energije, a mnogi će umirovljenici na 
žalost, ukoliko ostane situacija kao što je do sada, morati birati između toga hoće li plaćati 
cijenu grijanja odnosno račun kojeg dobiju ili će biti u hladnim stanovima i kupiti hranu.  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je dodatno pojasnio da svi oni koji su stvarno 
socijalno ugroženi i koji ispunjavaju uvjete gradskog socijalnog programa, bez obzira da li su 
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umirovljenici ili nezaposlene radno sposobne osobe, kroz socijalni program de facto imaju 
osigurano besplatno grijanje na račun gradskog proračuna. 
 Što se tiče ostalog, dakle ponovio je da se radi o čistoj manipulaciji kada se 
uspoređuju cijene grijanja u Rijeci sa primjerice cijenom grijanja u Zagrebu i Sisku. Ako će 
se govoriti o usporedbi cijene grijanja, onda cijenu grijanja u Rijeci treba uspoređivati sa 
cijenom grijanja primjerice u Vukovaru ili u još nekim gradovima gdje distributeri toplinske 
energije nisu vezani na sustav HEP-a koji kroz svoju neodgovornu politiku prema svim 
građanima Republike Hrvatske pokriva troškove centralnog grijanja odnosno distribucije 
toplinske energije na račun troškova struje, što drugim riječima znači da svi koji plaćaju 
struju jednim dijelom pokrivaju i troškove grijanja onih koji imaju jeftino grijanje zahvaljujući 
upravo takvoj politici. 
 On bi volio da je i Grad Rijeka u tom sustavu jer onda ne bi bilo ovog problema, ali 
misli da je to važno reći jer se uporno uspoređuje nešto što je neusporedivo. Cijena grijanja 
je u Rijeci iste razine kao i u svim ostalim gradovima koji nisu u sustavu HEP toplinarstva. 
 Svjestan je da su i te cijene prevelike za jedan veći dio građana i pokušava se 
pronaći najbolje rješenje da grijanje bude dostupno svima. 

 
 UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

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

dnevnog reda dostavljen članovima Vijeća uz poziv za današnju sjednicu. 
Nadalje je izvijestila da je dana 18. rujna zaprimila od strane članice Vijeća Milene 

Kraljević dopis u kojem se traži da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti kao zasebna 
točka materijal pod nazivom Izvješće o poslovanju TD ENERGO koje bi trebalo u dnevni red 
uvrstiti kao točku 4c)., uz napomenu da je u konkretnom slučaju riječ o razdvajanju točaka 
dnevnog reda te da ovakav slučaj nije uređen Poslovnikom. Budući da ovo nije prvi put da se 
šalju dopisi koji se nazovu prigovorom kako bi se o njima raspravljalo, obavijestila je Vijeće da 
ubuduće neće obavještavati Vijeće o dopisima koji nisu prigovori podneseni temeljem članka 
124. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća kojim je propisano da se 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. 

S obzirom na navedeno, utvrdila je da na prijedlog dnevnog reda nije podnesen 
prigovor sukladno članku 124. Poslovnika Gradskog vijeća. 

 
U nastavku je podsjetila da su za točku 1. predloženog dnevnog reda Izbori i 

imenovanja dostavljena tri materijala: a) Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor 
članova Savjeta mladih Grada Rijeke javnim pozivom, pod b) I. Prijedlog odluke o 
razrješenju i izboru predsjednika Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke i II. 
Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za ravnopravnost spolova 
Gradskog vijeća Grada Rijeke i c) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i izboru 
predsjednice Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

 
Predsjednica Vijeća zatim je izvijestila da su naknadno, sukladno odredbi članka 125. 

stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni prijedlozi za dopunu dnevnog reda 
sjednice točkama:  

 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente i 
 Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o izgradnji dječjeg vrtića Krnjevo. 

 Uz prijedlog za dopunu dnevnog reda dostavljeni su i materijali po predloženoj 
dopuni dnevnog reda. 
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Predsjednica Vijeća stavila je na glasovanje prijedloge za dopunu dnevnog 
reda sjednice kako slijedi: 

 
1. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: "Prijedlog odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente" koju bi Vijeće razmatralo 
kao točku 10. predloženog dnevnog reda. 

Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO. 
 

2. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: "Prijedlog zaključka o 
davanju mišljenja o izgradnji dječjeg vrtića Krnjevo" koju bi Vijeće razmatralo kao 
točku 11. predloženog dnevnog reda. 

Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO. 
 
Zatim je predsjednica Gradskog vijeća objavila da je Gradsko vijeće usvojilo 

sljedeći  

D N E V N I  R E D 
 

1. Izbori i imenovanja 
a) Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih 
Grada Rijeke javnim pozivom 
b) I. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za kulturu 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 
II. Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za ravnopravnost 
spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke 
c) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za 
nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke 

2. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine  
3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. 

godinu 
4. a) Izvješće o poslovanju KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, KD ČISTOĆA d.o.o. 

Rijeka,TD ENERGO d.o.o. Rijeka, KD KOZALA d.o.o. Rijeka, KD VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka i TD RIJEKA PROMET d.d. za 2014. godinu 
b) Izvješće o poslovanju TD RIJEKA SPORT d.o.o. za 2014. godinu 

5. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o osnivanju Centra za profesionalnu 
rehabilitaciju Rijeka  

6. a) Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva CEKOM Brodogradnja d.o.o. za 
istraživanje i širenje znanja 
b) Prijedlog izjave o osnivanju trgovačkog društva CEKOM Brodogradnja d.o.o. za 
istraživanje i širenje znanja 

7. a) Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za upravljanje i 
strateški razvoj 
b) Prijedlog izjave o osnivanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za upravljanje i 
strateški razvoj 

8. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja grada Rijeke 
9. Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu 

za mjesec lipanj i srpanj 2015. godine 
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente 
11. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o izgradnji dječjeg vrtića Krnjevo. 
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TOČKA 1. 
Izbori i imenovanja 

a) Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Grada 
Rijeke javnim pozivom 
b) I. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za kulturu Gradskog 
vijeća Grada Rijeke 
II. Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za ravnopravnost 
spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke 
c) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za 
nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

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

materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen naknadno. 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

a) 
 

Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeći 
 

z a k l j u č a k 
 

1. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Rijeke javnim 
pozivom. 

2. Javni poziv će se objaviti u lokalnom dnevnom tisku i na web stranicama 
Grada Rijeke dana 28. rujna 2015. godine.- 

3. Tekst javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova 
Savjeta mladih Grada Rijeke čini sastavni dio ovog zaključka.  

 
b) 
 

Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeće odluke: 
 
I. 

O D L U K U  
o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za kulturu 

Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

I. 
Razrješuje se Bojan Kurelić dužnosti predsjednika Odbora za kulturu Gradskog 

vijeća Grada Rijeke. 
II. 

Za predsjednika Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se 
Andrej Briščik. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
II. 

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

Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

I. 
Razrješuje se Andrej Briščik dužnosti člana Odbora za ravnopravnost spolova 

Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
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II. 
Za članicu Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke 

bira se Anet Trope. 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

c) 
 

Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeću  
 

O D L U K U  
o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za nacionalne manjine 

Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

I. 
Razrješuje se Ivan Bogdanić dužnosti predsjednika Odbora za nacionalne 

manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
II. 

Za predsjednicu Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke 
bira se dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

TOČKA 2. 
Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine 

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

članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance ispred Kluba 

HDZ-HSP AS, Sandra Krpan ispred Kluba SDP i ARS, Teo Božanić, Predrag Miletić, Dorotea 
Pešić-Bukovac, Duško Milovanović, Milena Kraljević, dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance, dr.sc. 
Vesna Buterin, Jagoda Špalj, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno dr.sc. Tea 
Čaljkušić-Mance ispred Kluba HDZ-HSP AS i Ana Komparić Devčić ispred Kluba SDP i ARS. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (23 za, 8 protiv, 1 

suzdržan) donijelo sljedeći  
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2015. 

godine. 
 

TOČKA 3. 
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke 

za 2015. godinu 
 

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

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
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U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća dr.sc. Vesna Buterin ispred Kluba HDZ-HSP 
AS, Ljiljana Mihić ispred Kluba SDP i ARS, Teo Božanić, Milena Kraljević, Predrag Miletić, 
Ljubica Dujmović-Kosovac i dr.sc. Aleksandar Bulog te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (22 za, 5 protiv, 4 

suzdržana) donijelo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 
2015. godinu. 

 
TOČKA 4. 

a) Izvješće o poslovanju KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, KD ČISTOĆA d.o.o. 
Rijeka, TD ENERGO d.o.o. Rijeka, KD KOZALA d.o.o. Rijeka, KD VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka i TD RIJEKA PROMET d.d. za 2014. godinu 
b) Izvješće o poslovanju TD RIJEKA SPORT d.o.o. za 2014. godinu 
  
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da su 

članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća dr.sc. Vesna Buterin ispred Kluba HDZ-HSP 

AS, Danko Švorinić ispred Kluba Liste za Rijeku i Akcije mladih, Ivan Ivaniš ispred Kluba SDP 
i ARS, Milena Kraljević, Dorotea Pešić-Bukovac, Marijan Perica, Ida Mahmutefendić, Ivan 
Ivaniš, Snježana Čop i Danijel Paliska te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
a) 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (19 za, 12 protiv, 1 

suzdržan) donijelo sljedeći 
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće o poslovanju KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, KD 

ČISTOĆA d.o.o. Rijeka, TD ENERGO d.o.o. Rijeka, KD KOZALA d.o.o. Rijeka, KD 
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka  i TD RIJEKA PROMET d.d. za 2014. godinu.  

 
b) 

 
Zatim je Gradsko vijeće također VEĆINOM GLASOVA (27 za, 6 suzdržanih) 

donijelo sljedeći 
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće o poslovanju TD RIJEKA SPORT d.o.o. za 2014. godinu. 
 

TOČKA 5. 
Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o osnivanju Centra za profesionalnu 

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

članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za 

zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat. 
 
U raspravi su sudjelovale članice Vijeća Ana Komparić Devčić ispred Kluba SDP i 

ARS, Ida Mahmutefendić i Nikolina Milčić te pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb Ankica Perhat. 
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Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeći 
 

z a k lj u č a k 
 

1. U cilju organiziranja i izvođenja profesionalne rehabilitacije osoba s 
invaliditetom te posredovanja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, Republika 
Hrvatska i Grad Rijeka  osnivaju Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka. 

2. Prihvaća se Prijedlog ugovora o osnivanju Centra za profesionalnu 
rehabilitaciju Rijeka, u predloženom tekstu.  

3. Za osnivanje i početak rada Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, 
Grad Rijeka će iz Proračuna Grada Rijeke osigurati sredstva u iznosu od 100.000,00 
kuna. 

4. Gradonačelnik Grada Rijeke, sklopit će, u ime Grada Rijeke, Ugovor o 
osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka sa Republikom Hrvatskom. 

5. Ovaj zaključak objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke". 
 

 
TOČKA 6. 

a) Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva CEKOM Brodogradnja d.o.o. za 
istraživanje i širenje znanja 
b) Prijedlog izjave o osnivanju trgovačkog društva CEKOM Brodogradnja d.o.o. 
za istraživanje i širenje znanja 

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

članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je pročelnik Odjela gradske uprave za 

poduzetništvo Andrija Vitezić, koji je pod ovom točkom dnevnog reda ujedno obrazložio i 
prijedlog pod sljedećom, 7. točkom dnevnog reda. 

 
U raspravi su sudjelovale članice Vijeća dr.sc. Petra Karanikić ispred Kluba SDP i 

ARS i Snježana Čop. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeći 
 

z a k l j u č a k 
 
1. Prihvaća se Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva CEKOM 

Brodogradnja d.o.o. za istraživanje i širenje znanja. 
2. Prihvaća se Prijedlog izjave o osnivanju trgovačkog društva CEKOM 

Brodogradnja d.o.o. za istraživanje i širenje znanja, u predloženom tekstu. 
  

 
TOČKA 7. 

a) Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za upravljanje i 
strateški razvoj 
b) Prijedlog izjave o osnivanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za 
upravljanje i strateški razvoj 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da su 

članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
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Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo sljedeći 
 

z a k l j u č a k 
 
1. Prihvaća se Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za 

upravljanje i strateški razvoj. 
2. Prihvaća se Prijedlog izjave o osnivanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. 

za upravljanje i strateški razvoj, u predloženom tekstu. 
 

TOČKA 8. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti  

na Statut Muzeja grada Rijeke 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je 
predlagatelj Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke, da je očitovanje Gradonačelnika na 
prijedlog dostavljeno u materijalima te da su članovima Vijeća dostavljeni i zaključci odbora 
koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je predsjednik Upravnog vijeća Muzeja 

dr.sc. Marijan Bradanović. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti na 

Statut Muzeja grada Rijeke 
 

I. 
Daje se prethodna suglasnost na Statut Muzeja grada Rijeke, u tekstu koji je 

utvrdilo Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke na sjednici održanoj 14. rujna 2015. 
godine. 

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

novinama Grada Rijeke". 
 

TOČKA 9. 
Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu za 

mjesec lipanj i srpanj 2015. godine 
 

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

Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (27 za, 3 suzdržana) 
donijelo sljedeći 

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke 
za 2015. godinu za mjesec lipanj i srpanj 2015. godine. 
 

TOČKA 10. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama  

Odluke o visini spomeničke rente 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da su 
članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
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Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o izmjenama 
i dopunama Odluke o visini spomeničke rente. 

 
TOČKA 11. 

Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o izgradnji dječjeg vrtića Krnjevo 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da su 

članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je pročelnik Odjela gradske uprave za 

razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca koji je ispred 
predlagatelja izvijestio da u prijedlogu teksta zaključka koji je dostavljen Gradskom vijeću na 
usvajanje umjesto teksta: "Daje se pozitivno mišljenje da se Vladi Republike Hrvatske uputi 
prijedlog za utvrđivanje interesa Republike Hrvatske... " ispravno treba stajati: "Daje se 
pozitivno mišljenje na prijedlog za utvrđivanje interesa Republike Hrvatske...", a s obzirom 
na činjenicu da je slijedom zakonskih obaveza taj predmet već upućen Vladi na odlučivanje. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (29 za, 1 suzdržan) 

donijelo sljedeći 
z a k l j u č a k 

 
Daje se pozitivno mišljenje na prijedlog za utvrđivanje interesa Republike 

Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića Krnjevo na lokaciji planske oznake D4-17 na 
zemljištu oznake k.č.1150/2 površine 113 m2 u k.o. Zamet, temeljem lokacijske 
dozvole KLASA:UP/I-350-05/14-05/17, URBROJ:2170/01-13-01-15-11/ŽS/ od 22. svibnja 
2015. izdane sukladno Generalnom urbanističkom planu grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 7/07 i 14/13 i ''Službene novine Grada 
Rijeke'' broj 8/14).  

 
 
 
Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: dr.sc. Vesna 

Buterin, dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance i Milena Kraljević. 
 
 
Sjednica je zaključena u 16,00 sati.  
 
 
       Tajnica           Predsjednica 
Gradskog vijeća      Gradskog vijeća 
 

Mirna Pavlović - Vodinelić         Dorotea Pešić - Bukovac 
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