ZAPISNIK
21. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke
održane 26. studenog 2015. godine
Sjednicu je u 9,35 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac.
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da su sjednici nazočna 32 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 ČaljkušićMance, 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, Duško Milovanović, Danijel
Paliska, Marijan Perica, Dorotea Pešić-Bukovac, Gordana Petrović, Vuk Prica, Vedran
Sabljak, Čedomir Salević, Jagoda Špalj, Danko Švorinić, Ana Trošelj, Walter Volk i Davor
Zubović.
Izostanak su opravdali članovi Gradskog vijeća: Hrvoje Burić, Predrag Miletić i
Sandro Vizler.
Na zapisnik 20. sjednice Gradskog vijeća održane 24. rujna 2015. godine nije bilo
primjedbi.


UVODNE OBAVIJESTI

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je obavijestila da su članovima
Vijeća, sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni odgovori na pitanja
članova Gradskog vijeća Vedrana Sabljaka i Milene Kraljević postavljena u aktualnom satu
20. sjednice Gradskog vijeća te odgovori na pisana pitanja članova Gradskog vijeća Ljubice
Dujmović Kosovac, Nikoline Milčić i Duška Milovanovića.
Članovima Vijeća dostavljena je i Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća
Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka.


AKTUALNI SAT

1. LJILJANA CVJETOVIĆ je vezano uz raspodjelu i obračun toplinske energije podsjetila
kako je bilo velikih problema s računima koje su dobivali kupci prilikom obračuna toplinske
energije. Govorilo se da će Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu
toplinsku energiju doživjeti izmjene i dopune prije sezone grijanja ili najkasnije prije prvog
obračuna, nakon početka sezone grijanja. Interesira je da li je Vlada donijela Izmjene i
dopune Pravilnika i ako je da li su suvlasnici upoznati s novim Pravilnikom? Ujedno je
zanima u kojem je to stadiju i da li se nešto učinilo po tom pitanju?
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako ne zna točno sve detalje pa
će članici Vijeća uputiti i pisani odgovor sa svim tehničkim pojedinostima. Naglasio je kako je
odmah po završetku sezone grijanja krenula intenzivna aktivnost Energa, temeljem
zaključka Gradskog vijeća i prema rezultatima provedene ankete, nakon čega su odrađeni
razgovori i sastanci s predstavnicima upravitelja zgrada odnosno ovlaštenim osobama, a
kao rezultat svih tih aktivnosti, čini mu se da je pet zgrada izišlo iz sustava grijanja s
namjerom da imaju vlastite kotlovnice.
Istovremeno je poduzet i čitav niz aktivnosti za izmjenu Pravilnika. Donesen je novi
Pravilnik koji je neke stvari promijenio, ali na žalost nije usvojio sve one sugestije koje je
Energo predlagao, a koje bi smanjile problem prevelikih računa. Sa svim upraviteljima su
održani sastanci, a održan je i sastanak na koji su pozvane sve tvrtke koje se bave prodajom

razdjelnika i očitanja utroška toplinske energije. Na žalost tom sastanku se nije odazvala
tvrtka Brunata na čiji rad ima najviše primjedbi stanara, pa se u tom kontekstu mogu
očekivati daljnji problemi.
Jedna od novina u Pravilniku je da je kupcu energije, a to je po Zakonu o toplinskoj
energiji u Rijeci TD Energo, omogućeno da u slučaju evidentiranja računa koji značajno
odudaraju od prosjeka, prije slanja računa može intervenirati prema tvrtkama koje obavljaju
očitanja na razdjelnicima kako bi se provjerilo da li su razdjelnici i mrežna čvorišta u tom
cijelom sustavu ispravna. Jedino u tom slučaju Energo može direktno intervenirati i predložiti
drugačiji način raspodjele od onoga koji je propisan Pravilnikom.
Jedna od novina u Pravilniku je mogućnost da se zgrada odluči za svoj vlastiti model
raspodjele toplinske energije, ali uz uvjet da su svi stanari odnosno da je 100% stanara
suglasno, na temelju Zakona o tržištu toplinske energije. U tom kontekstu je Energo
predložio model koji bi se bazirao na tome da se 50% utrošene toplinske energije
obračunava po površini stana, a 50% po očitanim impulsima na razdjelnicima. Na žalost nije
prihvaćena razlika u obračunu između kontinentalne i primorske Hrvatske što nije dobro jer
ipak postoji razlika u klimi.
2. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio kako se na većem području Grada Rijeke
obavljaju vrlo intenzivni i kompleksni radovi Vodovoda i kanalizacije te je zamolio
Gradonačelnika da informira Vijeće o tijeku tih radova i da li su u skladu s planiranim
rokovima?
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se u ovom trenutku izvode
radovi u vrijednosti od 127 milijuna kuna kroz dva projekta za koje je Vodovod i kanalizacija
u suradnji s Hrvatskim vodama osigurao sredstva putem kredita Europske banke za obnovu
i razvoj odnosno Europske investicijske banke. Tim projektom obuhvaćeno je preko 70 ulica
sa velikim brojem gradilišta. Ugovoreni rokovi za završetak radova su mjesec kolovoz 2016.
godine, a za sada nema naznaka da na bilo kojem gradilištu ima odstupanja od radova te se
nada da će tako i ostati iako to ovisi o meteorološkim prilikama.
Maksimalno se vodi računa da se ne ometa promet tamo gdje je to moguće. Naravno
da je u nekim uskim ulicama to nemoguće, ali se zato radi u manjim dionicama, kako bi što
manji dio ulice ostao zatvoren za promet. Bilo je prigovora da na gradilištima nema dovoljno
radnika, te naglasio da postoji određena tehnologija kada su te cijevi u pitanju jer nakon što
se iskopa rov i polože cijevi, one se najprije ispituju video nadzorom i u tom trenutku nema
radnika na ulicama. Nakon toga, kada se video nadzorom utvrdi da nema nikakvih problema
vrše se tlačne probe, također bez većeg broja radnika i na kraju se vrši dezinfekcija tih cijevi
što opet može potrajati po nekoliko dana. Znači, radi se maksimalno brzo i za sada nema
zakašnjenja u radovima. Apelirao je na razumijevanje i strpljenje kako bi građani dobili bolji
komunalni standard po pitanju vodoopskrbe i odvodnje.
3. STJEPAN DOBOVIČEK je iznio kako se krajem godine sve češće rade bilance iz raznih
grana djelatnosti koje pokazuju uspješnost. Poznato je da turizam u Rijeci nikad nije bila
primarna gospodarstvena grana te veseli činjenica o povećanju broja posjeta i noćenja
turista u Rijeci.
Poznato je da TD Rijeka plus u svom voznom parku ima namjenski katni autobus sa
79 sjedećih mjesta za panoramsko razgledavanje grada koji se ljeti često viđa kako prazan
vozi gradom, pa ga zanima koliki je prihod s osnova prevezenog broja putnika i da li postoji
ekonomska opravdanost za njegovo postojanje obzirom na ukupne godišnje troškove
održavanja i korištenja tog autobusa?
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se slaže s konstatacijom da
turizam u prijašnjem razdoblju nije bila značajna gospodarska grana u Rijeci. Međutim, u
zadnjih 5 do 10 godina došlo je do promjene, iako ni danas turizam u Rijeci ne mora biti
glavna gospodarska grana, ali se nastoji iskoristiti trend koji je prisutan svugdje u Europi, a
to je postojanje gradskog turizma koji se svodi na dolazak turista u gradove u kojima se
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zadržavaju 2-3 dana. Rijeka je u tome postigla odlične rezultate, pa je u posljednje dvije
godine ukupan broj turista povećan za 50%.
Vezano za turistički autobus iznio je da kada bi se sve gledalo samo kroz ekonomsku
isplativost, onda se puno toga ne bi imalo. Isto tako autobus Autotroleja koji vozi u
Lovransku Dragu, u kojem najčešće ima jedan do dva putnika, reklo bi se da nema
apsolutno nikakve ekonomske opravdanosti da autobus vozi na toj relaciji. Međutim, to je
dio komunalnog standarda koji se mora pružiti građanima. Isto tako je i postojanje turističkog
autobusa koji je dio turističkog standarda u gradu za koji vjeruje da će kroz određeno
vrijeme, kroz edukaciju i marketinške aktivnosti, veći dio turista prepoznati što taj autobus
pruža.
S druge strane, često se zanemaruje činjenica da je postojanje tog autobusa
omogućilo svim školama da odvoze djecu u razgled Rijeke i Opatije na dionici po kojoj taj
autobus vozi. Također brojni organizatori kongresa i raznih drugih događanja koriste taj
autobus, pri čemu nema uvijek ekonomskog opravdanja, ali se radi o ulaganju u promidžbu i
u budućnost.
4. SNJEŽANA ČOP je upitala što Grad može učiniti po pitanju ograničavanja odnosno
kontrole prometa teških kamiona u ulici Ivana Ćikovića Belog na Zametu, pogotovo noću,
kada zbog njih stanari ne mogu spavati i privatne kuće trpe oštećenja poput pucanja zidova,
a asfalt je u sve lošijem stanju?
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da bi jedna od efikasnih mjera bila
da se zatvori Luka Rijeka, pa kamioni tim pravcem ne bi dolazili u grad. Na žalost, kada se
govori o zapadnom dijelu ulaza u grad, ulica Ivana Ćikovića Belog, koja je inače državna
cesta, ostaje jedini pravac kojim se sa riječke zaobilaznice preko čvora Diračje može doći u
Centar grada odnosno u zapadni dio Luke, a tako će najvjerojatnije i ostati do izgradnje
ceste D 403 koja će omogućiti da se bržim i jednostavnijim načinom, uz manje ometanje
dnevnog života i prometa, kamioni spuste direktno u grad.
Već duži niz godina vrlo intenzivno se radi na tome da se osiguraju financijski izvori
za izgradnju te ceste, što se i ostvarilo, pa se u potpunosti financiralo projektno rješenje tako
da su u najvećoj dužini te ceste izdane građevinske dozvole tako da bi relativno skoro mogla
početi njezina izgradnja, koja će sigurno potrajati do 2017.-2018. godine. Do tada će se
stanari i svi oni koji koriste Ulicu Ivana Ćikovića Belog morati strpjeti.
Dobra je vijest da je sa Hrvatskim cestama dogovoreno da se i ta ulica uključi u
program obnove površinskog sloja u dužini od 3 km, od čvora Diračje pa do raskršća na
Krnjevu. Misli da je natječaj za izvođača radova već raspisan, a poslije Nove godine može
se očekivati početak radova.
5. MARIJAN PERICA je ukazao na neusklađenost zemljišnih knjiga sa katastarskim stanjem
u pogledu broja katastarskih čestica u Republici Hrvatskoj što iziskuje potrebu da se na
teritoriju države u cijelosti pristupi provedbi novih premjera kao podloge za novu Zemljišnu
knjigu usklađenu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakonu o zemljišnim
knjigama. Temeljem toga, Vlada Republike Hrvatske je putem Ministarstva pravosuđa i
Državne geodetske uprave 2003. godine pokrenula Nacionalni program sređivanja zemljišne
knjige i katastra pod nazivom Uređena zemlja i za tu namjenu je dobila zajam od
Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Danas zemljišne knjige ne održavaju stvarno stanje
i tako remete gospodarski napredak, investicije i mnoge reforme koje treba provesti.
Upitao je koje je sve aktivnosti Grad Rijeka poduzeo s nadležnim gradskim službama
od početka provođenja reforme zemljišnih knjiga u Republici Hrvatskoj, a koje se odnose na
usklađivanje stvarnog stanja u katastru i gruntovnici za katastarske općine na području
Grada Rijeke te koje su aktivnosti planirane u smislu pokretanja inicijative za provođenje
novih katastarskih izmjera za sve katastarske općine na području Grada Rijeke prema
Ministarstvu pravosuđa i Državnoj geodetskoj upravi te je zatražio pisani odgovor.
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako će dostaviti pisani odgovor
te iznio da se poduzima čitav niz aktivnosti i da je u većem broju katastarskih općina na
području Grada Rijeke provedena nova izmjera i usuglašavanje stanja gruntovnice i
katastra. Dio tih aktivnosti sufinancirao je Grad kako bi se ubrzale i provele u što kraćem
vremenskom roku, a pružena je i logistička potpora od osiguranja prostora pa do osiguranja
dijela zaposlenika Grada koji su radili na toj problematici.
Međutim, unatoč svemu tome cijeli postupak i dalje ide relativno sporo, ali ovisi o
službi katastra i suda koji vodi gruntovnicu. Dakle, prije svega je to njihova nadležnost i
nadležnost države.
6. IDA MAHMUTEFENDIĆ je podsjetila da je ove godine donesena i predstavljena
Strategija razvoja kulturnog turizma u Gradu Rijeci od 2015. -2020. godine koja svoj cilj
nalazi u razvoju kulture, turizma i poduzetništva u našem gradu, a svoje temelje između
ostalog na multikulturalnosti i na bogatim industrijskim i kulturnim temeljima.
Budući da je Rijeka u procesu kandidature za Europsku prijestolnicu kulture 2020.
godine zanima je na koji način će ova strategija doprinijeti osvajanju te titule i razvoju
kulture, turizma i poduzetništva u našem gradu?
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je upravo kultura prepoznata
kao jedan od osnovnih pokretača gradskog turizma u svim njezinim aspektima od
povijesnog nasljeđa, nasljeđa industrijske baštine, arhitektonskog nasljeđa pa do
organizacije čitavog niza događanja i manifestacija u kulturnoj ponudi koje grad čine
prepoznatljivim kao turističku destinaciju. To je bio razlog izrade Strategije kako bi se
atraktivnost grada u svim segmentima učinila još većom. Smatra da neće Strategija razvoja
kulturnog turizma pomoći da Rijeka postane Europska prijestolnica kulture, već obrnuto.
Upravo će dobivanje naziva Europske prijestolnice kulture i aktivnosti koje bi se provodile u
2020. godini biti jedna značajna motivacija i propagandna aktivnost u prepoznavanju Rijeke
kao turističke destinacije.
Vjeruje da će se kroz sve te aktivnosti postizati sve bolji turistički rezultati i sve bolja
prezentacija programa i povijesnog nasljeđa kojeg u Rijeci zasigurno ne nedostaje.
7. DANKO ŠVORINIĆ je iznio kako se ovaj tjedan na službenoj web stranici kandidature
Grada za Europsku prijestolnicu kulture pojavio jedan neobičan tekst pod naslovom:
"Hejtanje na maksimum". Za one koji ne znaju hate (hejt) bi se u nekom žargonu mogao
prevesti kao mržnja, pljuvanje odnosno neka vrsta govora mržnje. Anonimni autor tog teksta
je napravio svojevrsnu top listu haitova posvećenih našem gradu.
Na listi se nalaze tekstovi autora Miljenka Jerkovića koji je napisao tekst vezan uz
kandidaturu hrvatskih gradova za Europsku prijestolnicu kulture u kojem Rijeku smatra
jednim od favorita, ali navodi i maćehinski pristup grada prema kulturi. Drugi na top listi je
publicist Denis Kuljiš koji u svom tekstu problematizira jedno razdoblje u Gradu Rijeci za
vrijeme i iza II. svjetskog rata. Damir Mohorić je napisao anarhistički kontroverzni tekst o
stanju svijesti u gradu, a Kristina Posilović se osvrnula na događanja povodom otvaranja
Riječkih ljetnih noći.
Interesira ga tko je konkretan autor tog uratka budući su ljudi prozvani imenom i
prezimenom, a riječ je o službenim gradskim stranicama?
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako ne zna tko je autor teksta, ali
u njemu ne vidi ništa problematično osim poziva na otvorenu raspravu i mogućnost
prezentacije svojih promišljanja, pa između ostalih i onih koji misle upravo tako kako misle
četvorica imenovanih koji u nekim segmentima ili o nekim događajima u Rijeci imaju
negativan stav. Ne vidi da je netko pritom radio neku top listu, a sve navedene osobe su to
što su imale za reći javno i objavile u novinama, svojim blogovima i portalima, te ne vidi
nikakav problem da se s njihovim promišljanjima javno polemizira. Oni su navedeni kao
primjer i predstavljaju otvorenost gradske uprave koja ukazuje na to da ima i drugačijih
mišljenja.
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Osobno u tome ne vidi ništa problematično niti uvredljivo već smatra da je to jedan
uobičajeni način komunikacije. Što se tiče terminologije, točno je da "hate" u prijevodu s
engleskog znači "mržnja", ali se isto tako zna da se u internetskom svijetu to ne smatra
mržnjom već se to uglavnom odnosi na pitanje neslaganja. Prema tome radi se o puno
blažoj kvalifikaciji iako se ne može isključiti mogućnost da netko u tim procesima nekoga
iskreno i stvarno i mrzi, kao što možda netko kada "laik-a" nekoga stvarno i voli.
DANKO ŠVORNICIĆ je naveo da nije želio otvarati temu oko sadržaja onog što je napisano,
ali ga zanima tko je to napisao. Smatra da bi Gradonačelnik trebao saznati tko to piše na
službenim gradskim stranicama. Upitao je što će biti ako određeni tekstovi uzrokuju neke
sudske tužbe? Tko će biti odgovoran za te tekstove budući da su ljudi prozvani imenom i
prezimenom? Nema ništa protiv polemika, ali ako se već otvara polemika onda bi se trebalo
potpisati pod tekst u kojem se prozivaju ljudi.
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako su ljudi pisali tekst imenom i
prezimenom u novinama, blogovima i portalima, prema tome, tekst je javno objavljen.
Ponovio je da ne zna tko je napisao tekst, ali će saznati, a za tekstove odgovara uredništvo
stranice odnosno Odjel gradske uprave za kulturu koji vodi tu kandidaturu.
8. dr.sc. PETRA KARANIKIĆ je iznijela kako se u medijima moglo pročitati da je Grad
Rijeka dobio priznanje kao Grad budućnosti za svoj projekt Start up inkubator u kojeg je već
useljena i V. generacija. Zanima je nešto više o nagradi koju je Grad dobio za taj projekt i
rezultatima koje je taj projekt do sada postigao?
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se Start-up inkubator
pokazao kao jedan od uspješnih projekata Grada i u njega upravo ulazi peta generacija
mladih ljudi. Do sada je kroz prethodne četiri generacije prošlo oko 170 mladih ljudi koji su
samostalno ili u timovima kroz šest mjeseci promišljali svoje ideje uz pomoć mentora sa
sveučilišta, veleučilišta, poslovnih škola i drugih privatnih tvrtki.
Kao rezultat rada Start-up inkubatora do sada je osnovano 7 ili 8 tvrtki različitog
profila od obrta do d.o.o. Neki su dobili pozive da sudjeluju u različitim akceleratorima, gdje
su osigurali određena financijska sredstva za daljnje razvijanje svojih proizvoda, a nekoliko
timova je upravo sada u međunarodnim akceleratorima u Bugarskoj i Sloveniji.
Između ostalog, jučer je jednom od timova Start-up-a Njemačko-hrvatska
gospodarska komora dodijelila nagradu koja ima i financijski učinak. To dokazuje da je taj
projekt prepoznat i u okviru projekta Smart citty kojeg su zajednički organizirali Poslovni
dnevnik, Veleposlanstvo kraljevine Nizozemske i Udruga gradova i u kojem je Start-up dobio
nagradu u kategoriji ekonomija budućnosti.
Nedavno je Start-up dobio i jednu nagradu od Europske komisije za najbolju praksu
vezanu uz primjenu informatičke tehnologije u komunikaciji s građanima za projekt tzv. "ekalkulator" koji na vrlo jednostavan, koristan i zanimljiv način omogućuje da svatko, unoseći
određene podatke, vrlo jednostavno dobije informaciju da li ispunjava uvjete za korištenje
socijalnog programa ili ne, a ujedno dobije i sve potrebne podatke o socijalnom programu i
onome što je potrebno učiniti da bi mogao dobiti određenu pomoć.
9. JAGODA ŠPALJ je iznijela kako su svi mediji prije mjesec dana objavili da je u KBC
Rijeka uveden red i da su sređena parkirna mjesta, pa je interesira da li je nakon toga došlo
do rasterećenja u prometu?
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se Grad Rijeka, zajedno sa
tvrtkom RIJEKA PLUS, odazvao pozivu Kliničkog bolničkog centra Rijeka radi uvođenja reda
na parkiralištu unutar područja KBC-a lokalitet Rijeka te uvođenju autobusne linije koja bi
povezivala dva lokaliteta – Rijeka i Sušak. Nakon toga, unutrašnjost Kliničkog bolničkog
centra stavljena je pod naplatu, s time da se parkiranje za prvi sat i u vrijeme posjeta unutar
bolničkog kruga ne naplaćuje. Na taj način, omogućio se slobodan prolaz za vozila hitne
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pomoći i druga interventna vozila, te je uvedena autobusna linija mini busom koji vozi od
lokaliteta Rijeka do lokaliteta Sušak i natrag. Prema prvim informacijama za sada sve
funkcionira dobro, nema više gužvi unutar bolnice, a pacijenti i studenti koriste autobus koji
povezuje ta dva lokaliteta. Prema željama Uprave KBC-a sa sličnim programima nastavit će
se i u tijeku iduće godine na lokalitetima Sušak i Kantrida.
10. DUŠKO MILOVANOVIĆ je u svezi uređenja prometa na području trga ispred katedrale
Sv. Vida iznio kako je riječ o pješačkoj zoni u kojoj je zabranjeno parkiranje i zaustavljanje
vozila, iako dio nesavjesnih vozača i dalje ostavlja vozila na prometnoj površini što nagrđuje
vizuru navedenog trga koji je po njemu jedna od najljepših lokacija u gradu i koju obilazi sve
veći broj turista.
Interesira ga što Grad namjerava učiniti u rješavanju tog problema i da li se razmišlja
o uvođenju fizičkih barijera kako bi se onemogućio pristup toj lokaciji? Ujedno ga interesira
kakvi su planovi oko uređenja Trga Grivica koji se nalazi na samom spoju Medulićeve ulice
koja je kroz revitalizaciju Staroga grada uređena pred nekoliko godina?
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je točno da je Trg Grivica
već odavno pješačka zona što je i definirano prometnim znakovima postavljenim na prilaznoj
cesti, ali koje na žalost vozači ne poštuju i gotovo da nema dana da na Trgu Grivica nema
parkiranih vozila ili kamiona za dostavu.
Iz tih razloga pokrenut je projekt za rješavanje tog problema koji se temelji na
postavljanju pilomata odnosno pokretnih stupića na ulazu u Trg, za što se morala dobiti
suglasnost Policijske uprave obzirom da je tamo ulaz u njihovu tehničku garažu. Sve je to
riješeno i definiran je projekt te očekuje da bi do kraja 1. mjeseca Trg Grivica trebao biti
fizički zaštićen od neodgovornih vozača. Paralelno s tim poslovima, djelomično će biti
saniran i prostor samog trga. Neće se pristupiti kompletnoj sanaciji jer ona podrazumijeva
puno radova na komunalnoj infrastrukturi. To će se rješavati naknadno jer to zahtijeva puno
više vremena, prije svega u smislu izrade projekta kojim bi bio obuhvaćen i sam trg i ostale
ulice koje nisu uređene poput Medulićeve.
Znači, u ovoj fazi će biti provedena zabrana prometa te će se sanirati parter Trga
Grivica odnosno pukotine i rupe između kamenih ploča, a bit će postavljeno i nešto zelenila.
U drugoj fazi će ići kompletno uređenje Trga Grivica.
11. TEO BOŽANIĆ je, vezano uz izgradnju rotora iznio kako se u materijalima za današnju
sjednicu vidi da je planirana izgradnja nekoliko rotora što je svakako pohvalno, ali još uvijek
ima raskrižja puna nelogičnosti, a nije planirana ni izgradnja rotora na raskrižju kod kafića
Ankora na Gornjoj Vežici, a planirana je na Plumbumu pa se pita koji su tu prioriteti. Njega
osobno i građane tog dijela grada interesira što je s raskrižjem kod Ankore gdje se regulacija
već nekoliko puta mijenjala i da li je rotor na toj lokaciji planiran u nekom srednjoročnom
planu?
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je teško govoriti o prometnoj
politici grada koji je baziran na tri ili četiri prometnice koje se protežu od istoka prema
zapadu, a sve su u nadležnosti države. Grad je u nekim aktivnostima koje je provodio
samostalno izgradio poneki rotor, na Škurinjama, Vežici, Zametu i u blizini Zametskog
groblja. Hrvatskim cestama je sugerirana izgradnja nekoliko većih rotora od kojih je jedan na
Plumbumu, gdje se križaju dvije državne ceste J. P. Kamova i Šetalište XIII. divizije i na
Martinkovcu gdje je oko imovinsko-pravnih odnosa nešto zapelo, ali je u međuvremenu
riješeno, te vjeruje da će Hrvatske ceste ubrzo krenuti s izgradnjom tog rotora.
Činjenica je da se rotori na cestama grade po određenim pravilima, da treba imati
određenu širinu prometnog traka, širinu nogostupa i svega ostalog što podrazumijeva i
nenagnuti teren. Lokacije za izgradnju rotora u Rijeci su vrlo problematične jer je na puno
mjesta gdje bi rotor bio dobro rješenje to tehnički neizvedivo. Jedno od takvih mjesta je i
križanje ulice 1. maja s Brajdom gdje bi rotor sigurno bio izvrsno rješenje, ali jednostavno
nema tehničkih uvjeta za postavljanje rotora.
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Vezano za postavljanje rotora na Gornjoj Vežici, pretpostavlja da je gdin Božanić
mislio na križanje ulica Zdravka Kučića i Brdo gdje za sada nije predviđena izgradnja rotora
jer ulica Brdo pod kutom dolazi do ulice Zdravka Kučića, što bi zahtijevalo ogromne radove.
Za sada nije dobiven zahtjev ni od mjesnog odbora niti bilo koga drugog za rješavanje
prometa na neki drugi način.
TEO BOŽANIĆ je dodao da prema dobivenim informacijama, u Vijeću mjesnog odbora
postoji konsenzus vijećnika SDP-a i HDZ-a da se rotor napravi, te da je, koliko je njemu
poznato, i na Škurinjama dosta nagnut teren pa nije bilo poteškoća za izgradnju rotora.
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da to nije prepreka, te je podsjetio da je
prilikom puštanja u promet rotora na Škurinjama bilo puno problema jer su Riječani po navici
skretali ulijevo.
12. dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ - MANCE je, u svezi politike održavanja zelenila u Gradu
Rijeci, iznijela da ne zna da li tu uopće ima ikakve politike jer se građani samoorganiziraju u
svrhu zaštite pojedinih stoljetnih stabala. Konkretno, radi se o planu rušenja poznate riječke
platane Vele Ane na Brajdi u Krešimirovoj ulici. Ne zna koji je razlog rušenja, ali ako smeta
preglednosti semafora, navodi da bi se to moglo riješiti odstranjenjem jedne grane, a ne
cijele platane. Ta zona u centru Grada je ružna i siva, pa joj nije jasno zašto treba do kraja
napraviti betonizaciju i sivilo u centru grada.
Građane i nju osobno zanima da li se napravio kakav izvid fitopatologije drveta da se
ono može spasiti, da li je ono bolesno, obzirom da kažu da je tu preko noći nestalo pet
lijepih platana što je nekad pristojan drvored poprilično osivilo i ogolilo. Interesira je da li za
to postoji neki plan jer su ljudi koji se bave hortikulturom zadnjim postupcima Čistoće izrazito
revoltirani?
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako u Čistoći na zahvatima koje
treba raditi na zelenilu rade ljudi koji su završili hortikulturu na Agronomskom fakultetu ili
Pejzažnu arhitekturu i oni znaju što rade. Upravo je djelatnica koja to radi i vodi, ove godine
dobila Nagradu Hrvatske turističke zajednice za najuspješnije hortikulturno uređenje za
rješenja koja je predlagala i koja su realizirana.
Za navedeni problem oko rušenja platana doznao je sinoć kada je na e-mail dobio
čitav niz peticija i pisama. Ne zna o čemu se radi, ali sigurno zna da ako se i planira rušenje
stabla, to sigurno nije bez razloga, ali zasigurno nije iz razloga što se ne vidi semafor, jer bi
se u tom slučaju pronašlo neko drugo rješenje. Trenutno se radi projekt rekonstrukcije
Krešimirove ulice cijelom dužinom i ne zna što je u smislu zahvata sa postojećim drvoredom
predviđeno u kontekstu te rekonstrukcije koju rade Hrvatske ceste, pa će to provjeriti.
Ujedno je podsjetio da je pred nekoliko sjednica Gradskog vijeća kolega iz njihovog
Kluba tvrdio da platanu negdje treba srušiti jer postoji opasnost od rušenja, pa se postavlja
pitanje da li ih treba srušiti ili sačuvati. U svakom slučaju o tome ne odlučuje on već struka
koja procjenjuje u kakvom je stanju platana ili neko drugo stablo.
Kako se u peticiji između ostalog spominju i stoljetne platane koje su bile ispred
Kazališta, na mjestu današnjeg Kazališnog parka, podsjetio je da te platane nisu stoljetne jer
su posađene 60-tih godina i od struke su ocijenjene kao izuzetno loše hortikulturno rješenje,
nakon čega je taj trg zbog očuvanja kulturne baštine doveden u stanje kako izgledao u doba
secesije, što znači da se itekako vodi računa o struci, hortikulturnoj, konzervatorskoj i
arhitektonskoj, pa će u tom kontekst biti riješen i taj problem. Nakon što sazna o čemu se
radi dostavit će članici Vijeća i pisani odgovor na pitanje.
dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ - MANCE je dodala kako je svaka struka podložna provjeri iste te
struke. Ne dvoji da u Čistoći ima ljudi koji se bave hortikulturom, ali konkretno na području
Gornje Vežice su se građani žalili da su im ljudi zaposleni putem Ugovora porezali žbunje i
cvijeće koje su sami zasadili bez ikakvog plana te da su se rušila stabla kestena umjesto da
se zaštite voskom nakon odstranjenja bolesnih dijelova i o tome bi htjela saznati nešto više.
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNE je odgovorio da detalje ne zna, ali sasvim
sigurno zna da se sve radi pod nadzorom stručnjaka, a svaka zelena površina ili stablo koje
se ukloni odmah se zamijeni novim o čemu se izuzetno vodi računa, a između ostalog
definirano je i gradskom odlukom.
13. VEDRAN SABLJAK je iznio da se u Rebalansu Proračuna vidi da je Grad Rijeka putem
Odjela gradske uprave za komunalni sustav osigurao iznos od 5.970.000 kuna za
novootvoreni kapitalni projekt prijevoza i odlaganja komunalnog otpada na odlagališta koja
se nalaze izvan Grada Rijeke. Obzirom da KD Čistoća svoje djelatnosti obavlja i na području
drugih gradova i općina unutar riječkog prstena, zanima ga da li su i ti gradovi i općine u
svojim proračunima planirali iznose za troškove odvoza i odlaganja otpada i u kojim
iznosima, te je zatražio i pisani odgovor.
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako će članu Vijeća dostaviti
pisani odgovor, te naglasio kako je cijeli problem uzrokovan činjenicom da Centralna zona
za gospodarenje otpadom Marišćina nije započela sa probnim radom u predviđenim
rokovima. Kako su privremeni kapaciteti za odlaganje otpada bili popunjeni, našlo se
rješenje da se otpad, koji KD Čistoća sakuplja iz Rijeke i ostalih gradova i općina, deponira
na neka druga odlagališta u Republici Hrvatskoj što je Čistoća i odradila, a što je povećalo
troškove. Ti troškovi se alimentiraju iz tzv. razvojnih sredstava jedinica lokalne samouprave
na čijem području Čistoća obavlja djelatnost, a odluku o tome donijela je Skupština KD
Čistoća. Ti troškovi će de facto biti alimentirani upravo po ključu ubranih sredstava na
području određene jedinice lokalne samouprave, a najveći će biti u Rijeci, ali će i druge
jedinice lokalne samouprave u kojima Čistoća prikuplja otpad proporcionalno učestvovati u
tom trošku.
14. IVAN IVANIŠ je iznio kako KD Čistoća poduzima niz mjera (od reciklažnih dvorišta,
odvoza glomaznog otpada, posebnih kontejnera za papir, staklo, ostalog otpada, plastike i
slično) vezano za kvalitetno zbrinjavanje kućnog i ostalog otpada, te naveo kako postoji još
jedan način odlaganja kućnog otpada – kompostiranje, koje je korisno jer smanjuje količinu
otpada koji se stavlja u posebne kontejnere, a stvara se kompost koji se kasnije može
kvalitetno koristiti. U izvješću o radu komunalnih društva sa prošle sjednice, u Izvješću KD
Čistoća stoji da je nabavljeno 400 kompostera, pa ga zanima tko ih i po kojem kriteriju
dobiva te kako građani mogu do njih doći?
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je KD Čistoća već odavno
započelo s primarnom selekcijom otpada, a intenzivirano u posljednjih godinu dana, između
ostalog i Smjernicama Europske unije kojima se posebno naglašava potreba smanjenja
biološkog odnosno organskog otpada u smislu njegovog zbrinjavanja na odlagalištima. U
tom kontekstu je KD Čistoća pokrenulo projekt nabavke kompostera koji se mogu koristiti u
određenom dijelu domaćinstava koji imaju vrtove u koje se mogu postaviti komposteri. Do
sada je nabavljeno 600 kompostera, od čega je 300 podijeljeno na području općine Viškovo,
100 je planirano za područje Grada Rijeke, a ostatak za druge jedinice lokalne samouprave.
Nabavku kompostera KD Čistoća provelo je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost koji je sa 40% cijene sufinancirao nabavku. Čim Fond nastavi s tim
projektom sufinanciranja, Čistoća će se ponovno uključiti u nabavku kompostera.
Kriteriji za nabavku kompostera su jednostavni, svatko tko želi se može javiti u
Čistoću. Čistoća je objavila i javni poziv u tom smislu i svi koji se jave mogu ga dobiti
besplatno, a jedini kriterij je da imaju uvjete za kompostiranje i da se jave dok ih još ima.
Ovisno o interesu i rezultatima Čistoća će nastaviti s tim aktivnostima jer u Rijeci ima puno
obiteljskih kuća s okućnicama gdje se komposteri mogu koristiti.
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15. ANDREJ BRIŠĆIK je iznio kako je krajem mjeseca srpnja Gradonačelnik sa svojim
suradnicima u Ulici Ivana Pavla II otvorio garažu Zagrad B. Grad Rijeka je investitor, a
investicija za garažu iznosila je 56 milijuna kuna. Kapacitet garaže je 298 parkirnih mjesta.
Garaža je za svaku pohvalu, prostrana, lijepa i obojana. Međutim, već pri prvim kišama
garaža je počela prokišnjavati, pa se ta mjesta zatvaraju trakama i rampama, a pri jačim
pljuskovima broj zatvorenih parkirnih mjesta je poprilično velik, a do sada još ništa nije
sanirano.
Takvim načinom poslovanja i odnosa prema imovini odbijaju se korisnici te smanjuju
prihodi, a vlasnici više nisu sigurni za svoje vozilo, pa ga interesira da li će GP Krk platiti
penale zbog izgubljenih prihoda, koliki su gubici, tko će nadoknaditi nastalu štetu i izgubljeni
promet i kada će se oštećenja sanirati?
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako ne zna sve detalje, pa će
više detalja dostaviti pisanim putem. Osobno bi bio jako sretan kad bi se nekome mogla
naplatiti izgubljena dobit. Na žalost, Riječani nisu jako motivirani da parkiraju u garažama ili
na parkirnim mjestima koja se naplaćuju, tako da u ovoj prvoj fazi garaža radi negdje sa
otprilike 2/3 do 1/2 popunjenosti, ovisno o danu.
Ukoliko problemi postoje, sigurno će ih izvođač radova otkloniti o svom trošku, tim
više što još uvijek traje garantni rok za građevinu koja je tek nedavno otvorena. Budući da se
radi o građevini u kojoj je izvedeno puno složenih zahvata, moguće je da negdje dolazi i do
prodora vode, ali vjeruje da će to u svakom slučaju biti vrlo brzo otklonjeno.
ANDREJ BRIŠČIK se slaže da ljudi nemaju običaj parkirati u garažama jer su prekomotni.
Volio bi da se problem riješi i da se radovi obave čim prije zbog mogućih niskih temperatura
u ovo doba godine, kako ne bi došlo do pucanja betona i još veće štete.
16. ANA TROŠELJ je iznijela kako su neki dan završeni radovi na obnovi sustava
distribucije toplinske energije na Vojaku gdje su zamijenjeni dotrajali toplovodi. Gdin Kirigin
je izjavio kako će taj zahvat u kratkom vremenu dovesti do značajnog smanjenja gubitaka
toplinske energije, troškova održavanja te gubitaka vode i potrošnje struje. Zanima je hoće li
se te pogodnosti odraziti na cijenu toplinske energije odnosno da li će se i za koliko smanjiti
cijena toplinske energije?
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako će odgovor dobiti pisanim putem,
a ukoliko se ostvare značajne uštede, onda će sigurno biti i korekcije cijena po istom
principu kao i do sada, bez obzira da li se radi o korekciji cijena na više ili na niže, dakle
uprosječeno za sve potrošače. Kada bi se išlo na smanjenje cijene grijanja samo iz toplana
koje koriste lož ulje, onda bi se stvarali neravnomjerni odnosi između građana. Ukoliko bi se
ovdje ostvarile uštede, što će se vidjeti tek nakon mjesec dana funkcioniranja cijelog
sustava, sigurno će se razmišljati o korekciji cijena.
17. MILENA KRALJEVIĆ je, vezano za pitanje fiksnog troška odnosno paušala toplinske
energije, iznijela kako je Gradonačelnik na jednoj sjednici obećao da će se napraviti analiza
toga troška pa je interesira da li je takva analiza napravljena?
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je, u sklopu svih aktivnosti o
kojima je danas govorio, analiziran i taj problem odnosno sastavni dio cijene toplinske
energije te iznio da za sada kroz odluku HERE nema osnove za korekciju tog dijela cijene
toplinske energije, a ukoliko se pokaže suprotno, onda će do te korekcije doći.
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UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila da je prijedlog
dnevnog reda dostavljen članovima Vijeća uz poziv za današnju sjednicu.
Predsjednica Vijeća zatim je podsjetila da su za točku 1. predloženog dnevnog reda
Izbori i imenovanja članovima Vijeća ranije dostavljena dva materijala pod a) i b), te jučer još
jedan materijal pod c) pod nazivom: "I. Prijedlog odluke o imenovanju članova Kazališnog
vijeća HNK Ivana pl. Zajca Rijeka i II. Prijedlog odluke o imenovanju članova Kazališnog
vijeća Gradskog kazališta lutaka Rijeka".
Predsjednica Vijeća utvrdila je da na dnevni red nije podnesen prigovor te je
objavila da je Gradsko vijeće usvojilo sljedeći

DNEVNI RED
1. Izbori i imenovanja
a) Izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke
b) Prijedlog odluke o imenovanju članice Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u
Rijeci
c) I. Prijedlog odluke o imenovanju članova Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca
Rijeka
II. Prijedlog odluke o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta
lutaka Rijeka
2. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Rijeke
3. a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i
projekcije za 2016. i 2017. godinu
b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Rijeke za 2015. godinu
4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2015.
godinu
5. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015.
godinu
6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.
godini
8. Prijedlog izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2015.
godini
9. Informacija o ustrojavanju Urbane aglomeracije Rijeka
10. a) Izvješće o provedbi pripremnih aktivnosti za uspostavu sustava Riznice Grada
Rijeke
b) Prijedlog odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke
11. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog
područja Drenova - Bok
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Centra za profesionalnu
rehabilitaciju Rijeka
13. Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i imenovanju članice Kulturnog
vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke
14. a) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Rijeka
b)Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Plase
15. Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2015.
godinu za mjesec rujan 2015. godine
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TOČKA 1.
Izbori i imenovanja
a) Izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke
b) Prijedlog odluke o imenovanju članice Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta
u Rijeci
c) I. Prijedlog odluke o imenovanju članova Kazališnog vijeća HNK Ivana pl.
Zajca Rijeka
II. Prijedlog odluke o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta
lutaka Rijeka
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je pod
točkom a) Gradskom vijeću na razmatranje dostavljeno Izvješće o provjeri formalnih uvjeta
kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke s Popisom važećih
kandidatura te da Gradsko vijeće treba raspraviti Izvješće, a s Popisa važećih kandidatura
izabrati članove i zamjenike članova Savjeta mladih. Predložila je da Gradsko vijeće
raspravu pod ovom točkom dnevnog reda provede odmah, a da se glasovanje pod točkom
a) provede naknadno, za vrijeme stanke koja će biti određena kasnije tijekom sjednice.
Istodobno je izvijestila da će članovi Vijeća Teo Božanić i Snježana Čop pomagati kod
provođenja tajnog glasovanja.
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Ivan Ivaniš, predsjednik Odbora za
izbor, imenovanja i razrješenja.
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
G l a s o v a nj e:
b)
Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sijedeću
ODLUKU
o imenovanju članice Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci
I.
Za članicu Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci imenuje se Sanda
SUŠANJ, na vrijeme od četiri godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
c)
I. Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (23 za, 7 suzdržanih) donijelo
sljedeću
ODLUKU
o imenovanju članova Kazališnog vijeća
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka
I.
Za članove Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca
Rijeka od strane osnivača imenuju se:
- Nenad Šegvić,
- Snježana Prijić-Samaržija,
- Danijel Trinajstić.
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II.
Mandat članova Kazališnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine, a
teče od dana konstituiranja Kazališnog vijeća.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
II. Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (27 za, 4 suzdržana) donijelo sljedeću
ODLUKU
o imenovanju članova Kazališnog vijeća
Gradskog kazališta lutaka Rijeka
I.
Za članove Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Rijeka od strane
osnivača imenuju se:
- Davor Mišković,
- Jasna Vukonić-Žunič
- Petra Pejić Papak.
II.
Mandat članova Kazališnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine, a
teče od dana konstituiranja Kazališnog vijeća.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
a)
Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (30 za, 1 suzdržan) donijelo sljedeći
zaključak
Prihvaća se Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za članove i
zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke.
Nakon glasovanja o Informaciji, svim nazočnim članovima Gradskog vijeća ponaosob
je uručen glasački listić s imenima kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih
te se pristupilo provođenju tajnog glasovanja.
Nakon provedenog tajnog glasovanja prišlo se otvaranju glasačke kutije i utvrđivanju
rezultata glasovanja.
Predsjednica Gradskog vijeća je izvijestila Vijeće o rezultatima provedenih izbora za
članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke kako slijedi:
Članovima Gradskog vijeća predan je 31 glasački listić od ukupno 35 za izbor
članova i zamjenika članova Savjeta mladih, dok su neupotrijebljena ostala četiri glasačka
listića.
Nakon glasovanja, otvorena je glasačka kutija i nakon prebrojavanja glasačkih listića
utvrđeno je da se u glasačkoj kutiji nalazilo 30 glasačkih listića, od kojih je 29 glasačkih
listića bilo važećih, a jedan je glasački listić bio nevažeći.
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Pojedini kandidati su dobili sljedeći broj glasova:
1. IGOR ĐEKANOVIĆ – član
TOMISLAV BABIĆ - zamjenik člana
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2. JELENA IVANČEVIĆ – članica
MARINO MILETIĆ - zamjenik članice
3. MARKO JOVANOVIĆ – član
ANDREJ STARČEVIĆ - zamjenik člana
4. EMA KARMELIĆ – članica
ANTE JURJEVIĆ – zamjenik članice
5. STEFAN MATAJA-MAFRICI – član
MARINA KOSMAT - zamjenica člana
6. MATEO MATIJEVIĆ – član
LINA ERNJAK - zamjenica člana
7. STELA OJTOVIĆ – članica
MIA MIHELČIĆ - zamjenica članice
8. IVO PEKIĆ – član
ANA ČANČAREVIĆ - zamjenica člana
9. SAŠA PEŠUT – član
HRVOJE MIHOLJEVIĆ - zamjenik člana
10. LEO ŠAMANIĆ – član
FILIP MILNERŠIĆ - zamjenik člana
11. JOSIP UKALOVIĆ – član
JOSIP TABULA - zamjenik člana
12. LORENA VALENTA – članica
MARIN FILČIĆ - zamjenik članice
13. LOVRE ŽEPINA – član
ŠIMUN ŽEPINA - zamjenik člana.

21
25
27
26
10
24
21
22
25
26
23
11

Predsjednica Vijeća zatim je objavila da su u Savjet mladih Grada Rijeke
izabrani sljedeći kandidati prema redoslijedu dobivenih glasova:
1. EMA KARMELIĆ - članica
ANTE JURJEVIĆ - zamjenik članice
2. STEFAN MATAJA-MAFRICI - član
MARINA KOSMAT - zamjenica člana
3. JOSIP UKALOVIĆ - član
JOSIP TABULA - zamjenik člana
4. MARKO JOVANOVIĆ - član
ANDREJ STARČEVIĆ - zamjenik člana
5. LEO ŠAMANIĆ - član
FILIP MILNERŠIĆ - zamjenik člana
6. STELA OJTOVIĆ - članica
MIA MIHELČIĆ - zamjenica članice
7. IGOR ĐEKANOVIĆ - član
TOMISLAV BABIĆ - zamjenik člana
8. LORENA VALENTA - članica
MARIN FILČIĆ - zamjenik članice
9. SAŠA PEŠUT - član
HRVOJE MIHOLJEVIĆ - zamjenik člana
10. JELENA IVANČEVIĆ - članica
MARINO MILETIĆ - zamjenik članice
11. IVO PEKIĆ - član
ANA ČANČAREVIĆ - zamjenica člana.

Predsjednica Vijeća čestitala je svim kandidatima koji su izabrani za članove i
zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke.
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TOČKA 2.
Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Rijeke
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su
članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda te
očitovanje Gradonačelnika na prijedlog.
Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovala članica Gradskog vijeća Ljubica
Dujmović-Kosovac, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Odluku kojom je
imenovalo Ervina DUBROVIĆA za ravnatelja Muzeja Grada Rijeke, na vrijeme od četiri
godine, počev od 25. prosinca 2015. godine.
Nakon glasovanja, Ervin Dubrović se prigodnim riječima zahvalio na imenovanju.
TOČKA 3.
a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i
projekcije za 2016. i 2017. godinu
b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 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.
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ljiljana Mihić ispred Kluba SDP i ARS, dr.sc.
Tea Čaljkušić-Mance ispred Kluba HDZ-HSP AS, Danko Švorinić ispred Kluba Liste za Rijeku
i Akcije mladih, dr.sc. Nikola Ivaniš ispred Kluba PGS, dr.sc. Aleksandar Bulog, Danko
Švorinić, dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance, Milena Kraljević, dr.sc. Nikola Ivaniš, Marijan Perica,
Teo Božanić, Andrej Briščik, dr.sc. Petra Karanikić i Vuk Prica te Gradonačelnik mr.sc. Vojko
Obersnel.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA
GRADSKOG VIJEĆA donijelo:
a)
Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcije za
2016. i 2017. godinu (sa 20 glasova za i 11 glasova protiv),
b)
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke
za 2015. godinu (sa 23 glasa za, 4 glasa protiv i 4 glasa suzdržana).
TOČKA 4.
Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi 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.
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ljubica Dujmović-Kosovac i dr.sc. Nikola
Ivaniš.
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Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 11 suzdržanih)
donijelo Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2015.
godinu.
TOČKA 5.
Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente
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.
Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovao član Vijeća Duško Milovanović, Gradsko
vijeće je, VEĆINOM GLASOVA (20 za, 9 suzdržanih) donijelo Izmjene i dopune Plana
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu.
TOČKA 6.
Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture 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.
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (20 za, 9 suzdržanih)
donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu.
TOČKA 7.
Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2015. godini
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 (21 za, 7 suzdržanih)
donijelo Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.
godini.
TOČKA 8.
Prijedlog izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2015. godini
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, JEDNOGLASNO donijelo Izmjene plana
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2015. godini.
TOČKA 9.
Informacija o ustrojavanju Urbane aglomeracije 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 podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.
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Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovao član Vijeća Danko Švorinić, Gradsko
vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeći
zaključak
Prihvaća se Informacija o ustrojavanju Urbane aglomeracije Rijeka.
TOČKA 10.
a) Izvješće o provedbi pripremnih aktivnosti za uspostavu sustava Riznice
Grada Rijeke
b) Prijedlog odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke
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.
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
a)
Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (28 za, 1 suzdržan) donijelo sljedeći
zaključak
Prihvaća se Izvješće o provedbi pripremnih aktivnosti za uspostavu sustava
Riznice Grada Rijeke.
b)
Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (27 za, 2 suzdržana) donijelo Odluku o
uvođenju Riznice Grada Rijeke.
TOČKA 11.
Konačni prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja
stambenog područja Drenova – Bok
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da su
članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda.
Nadalje je izvijestila da je u pripremi materijala za ovu točku dnevnog reda došlo do dvije
pogreške, koje će biti ispravljene u tekstu Odluke koju će donijeti Gradsko vijeće. U članku
63. stavku 2. na kraju stavka nedostaje riječ: "uvjeti", na što je upozorio i Odbor za Statut,
Poslovnik i propise u svojem zaključku, a na strani 52. materijala naziv točke 5. ispravno
treba glasiti: "Uvjeti i način gradnje i rekonstrukcije".
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o donošenju
Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova – Bok.
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TOČKA 12.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Centra za profesionalnu
rehabilitaciju Rijeka
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je
predlagatelj Upravno vijeće Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka te da su članovima
Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, kao i
očitovanje Gradonačelnika na prijedlog.
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je predsjednica Upravnog vijeća Centra
za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka Jadranka Tomašić.
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo sljedeću
ODLUKU
o davanju suglasnosti na
Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
Članak 1.
Daje se suglasnost na Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
kojeg je Upravno vijeće Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, donijelo na
sjednici održanoj dana 19. studenoga 2015. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
TOČKA 13.
Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i imenovanju članice Kulturnog vijeća
za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke
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, 1 protiv) donijelo
sljedeću
ODLUKU
o razrješenju potpredsjednika i imenovanju članice
Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke
I.
Razrješuje se Darko Lukić dužnosti potpredsjednika Kulturnog vijeća za
dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke.
II.
Za članicu Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke
imenuje se Tanja Smoje.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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TOČKA 14.
a) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Rijeka
b) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Plase
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, JEDNOGLASNO donijelo:
a) Rješenje o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Rijeka,
b) Rješenje o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Plase.
TOČKA 15.
Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke
za 2015. godinu za mjesec rujan 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, JEDNOGLASNO donijelo sljedeći
zaključak
Prihvaća se Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke
za 2015. godinu za mjesec rujan.
Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: dr.sc. Tea
Čaljkušić-Mance, Stjepan Doboviček i Danijel Paliska.
Sjednica je zaključena u 14,30 sati.

Tajnica
Gradskog vijeća

Predsjednica
Gradskog vijeća

Mirna Pavlović – Vodinelić

Dorotea Pešić - Bukovac
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