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

održane 28. travnja 2016. godine 
 

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

Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno 30 članova 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, Ljiljana Cvjetović, dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance, Snježana Čop, 
Stjepan Doboviček, Ljubica Dujmović-Kosovac, Ivan Ivaniš, Sanjin Kajba, dr.sc. Petra 
Karanikić, Ana Komparić Devčić, Milena Kraljević, Sandra Krpan, Ida Mahmutefendić, 
Ljiljana Mihić, Nikolina Milčić, Duško Milovanović, Mile Opačić, Danijel Paliska, Marijan 
Perica, Dorotea Pešić-Bukovac, Gordana Petrović, Vuk Prica, Vedran Sabljak, Jagoda Špalj, 
Danko Švorinić, Sandro Vizler, Walter Volk i Davor Zubović. 

 
Izostanak su opravdali članovi Gradskog vijeća: Hrvoje Burić, dr.sc Vesna 

Buterin, dr.sc. Nikola Ivaniš, Predrag Miletić i Ana Trošelj. 
 
Na zapisnik 23. sjednice Gradskog vijeća održane 18. veljače 2016. 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 Tea Božanića i Danijela Paliske 
postavljena na aktualnom satu 23. sjednice Gradskog vijeća te odgovori na pisana 
pitanja člana Vijeća Duška Milovanovića, 

- da su članovima Vijeća dostavljene odluke: o razrješenju i imenovanju članice 
Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, o imenovanju 
predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke te 
o razrješenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vežica, 

- da je članovima Vijeća danas na klupe dostavljen dopis novinara Edita i dopis 
Gradonačelnika upućen Ministarstvu kulture odnosno ministru Hasanbegoviću. 
 

• AKTUALNI SAT 
 
1. DOROTEA PEŠIĆ-BUKOVAC je iznijela da je prije dva dana Ministarstvo kulture 
novinsko-izdavačkoj ustanovi EDIT umanjilo dotaciju za 50% te najavilo kompletno ukidanje 
dotacija za 2017. godinu, čime se krši program suradnje na području kulture i obrazovanja 
koji je potpisan između Republike Hrvatske i Republike Italije, a odnosi se na period od 
2015.-2019. godine. 

Zna se da je Edit neprofitna ustanova koja svoj program ostvaruje isključivo od 
izdavaštva na talijanskom jeziku već 72 godine te da su dotacije koje se ostvaruju iz 
Hrvatske, Italije i Slovenije pomoć za tu djelatnost. Ukidanjem dotacija iz Republike Hrvatske 
izravno se ukida mogućnost rada Edita čime bi moglo doći do prestanka tiskanja jedinih 
dnevnih novina na stranom jeziku u Hrvatskoj i to La Voce del Popolo, dvotjednih panorama, 
mjesečnog lista za djecu Arcobaleno i tromjesečnika La batana. 

Također dolazi u pitanje i tiskanje udžbenika na talijanskom jeziku za 30-tak 
osnovnih škola u Rijeci i u Istri. Radi se o izravnom udaru na opstojnost i onemogućavanju 
rada jedne od kulturno najproduktivnijih manjina u Republici Hrvatskoj, čime se krše 
bilateralni sporazumi potpisani između Italije i Hrvatske o zaštiti manjina, što narušava ugled 
Republike Hrvatske u svijetu. 
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Obzirom na zabrinutost djelatnika u Editu zbog ove situacije, upitala je 
Gradonačelnika što se može poduzeti da se riješi ovaj problem? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da, na žalost, ovo nije prvi u nizu 
sličnih poteza ministra Hasanbegovića sa potpuno nejasnim ciljem ili sa ciljem na kojeg ne bi 
želio ni pomisliti, a kamo li ga izgovoriti. Osobno smatra da se u Rijeci i u Primorsko-
goranskoj te Istarskoj županiji puno napora i političke volje uložilo da bi se dokazalo kako je 
suživot različitih pripadnika nacionalnih manjina, ljudi različite vjeroispovijest i kulturnih 
navika moguć, a posebnost je svakako i činjenica da je i u Statut Grada unijeta odredba o 
autohtonosti talijanske nacionalne manjine koja na ovim područjima živi već stoljećima. 
Upravo iz tog razloga je za njega osobno takvo promišljanje neprihvatljivo. Ne zna da li se 
sredstva za sufinanciranje Edita, u smislu izdavanja novina na talijanskom jeziku, znači La 
Voce del Popolo i drugih izdanja, trebaju osiguravati unutar razdjela Ministarstva kulture ili 
nekog drugog razdjela u Proračunu Republike Hrvatske, ali u svakom slučaju misli da je 
nedvojbeno da se unutar Proračuna Republike Hrvatske moraju naći sredstva za takvu 
djelatnost. Nadalje je iznio da je potpuno neprihvatljivo da se jedne novine nacionalne 
manjine koje izlaze na stranom jeziku u Republici Hrvatskoj promatraju isključivo kao 
komercijalni projekt koji se mora financirati isključivo kroz prodaju.  

To je jednostavno neprihvatljivo jer se radi o manjini i logičnom promišljanju da je 
obveza većine da zaštiti manjinu i da joj osigura  normalne uvjete za rad, život i promociju 
kulture i njezinog prava da se koristi talijanskim jezikom, u ovom slučaju u kontekstu 
izdavanja novina. 

Ne zna što bi drugo konkretno mogao predložiti osim da Gradsko vijeće po tom 
pitanju donese zaključak kojim izražava punu podršku novinsko-izdavačkoj ustanovi EDIT u 
kontekstu svih djelatnosti kojima osigurava autohtonoj talijanskoj nacionalnoj manjini prava 
na uporabu talijanskog jezika u informiranju i kulturi te ocijeni neprihvatljivim izrečeni stav 
ministra kulture, kao predstavnika Vlade Republike Hrvatske, o nužnosti izlaženja dnevnog 
lista "La Voce del Popolo" na isključivo komercijalnim osnovama, te s tim u vezi smanjenju i 
ukidanju sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za financiranje djelatnosti 
novinsko-izdavačke ustanove EDIT. Zaključkom treba inzistirati na stavu da se unutar 
Državnog proračuna moraju pronaći sredstva za sufinanciranje novinsko-izdavačke 
ustanove EDIT, te time za ostvarivanje prava talijanske nacionalne manjine na uporabu 
talijanskog jezika u informiranju putem dnevnog lista "La Voce del Popolo". Zaključak bi 
trebalo dostaviti Ministarstvu kulture Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade Republike 
Hrvatske. 

 
Zna da nije uobičajeno da se zaključak donosi u okviru aktualnog sata, međutim radi 

se o izvanrednoj situaciji i događaju na koji treba brzo reagirati. 
On osobno je već ministru Hasanbegoviću uputio pismo u kojem izražava svoju 

zabrinutost za Edit i sve što će neminovno uslijediti temeljem takve odluke te predložio da se 
unutar Proračuna Republike Hrvatske, ako ne unutar Ministarstva kulture, onda negdje 
drugdje, osiguraju sredstva za financiranje Edita.  

 
2. IDA MAHMUTEFENDIĆ je navela da je 24. ožujka o.g. Rijeka dobila titulu Europske 
prijestolnice kulture te je čestitala svima onima koji su imali i najmanjeg udjela u tome. 
 Budući da se radi o projektu koji nije samo lokalnog i regionalnog, već je i od 
državnog i europskog značaja, čime Republika Hrvatska dobiva priliku pozicionirati se na 
globalnoj razini, zanima je koja su očekivanja Gradonačelnika u vidu potpore od strane 
resornog ministarstva i općenito od Vlade Republike Hrvatske? Obzirom da je ova titula 
posebno važna za građane ovoga grada, zanima je na koji način će građani moći sudjelovati 
u ostvarivanju ovog projekta?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL se zahvalio svima koji su na bilo koji način 
pomogli i sudjelovali u procesu kandidiranja Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture koji je 
uspješno okončan 24. ožujka o.g. Tu prvenstveno misli na članove Gradskog vijeća koji su 
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dali potporu kandidaturi i donijeli Odluku bez koje Grad ne bi mogao niti krenuti u 
kandidaturu. 

 Jedan od bitnih elemenata u kandidaturi koji je Grad Rijeku izdvojio u odnosu 
na druge kandidate, osim  programskog dijela, je  činjenica da je kroz Proračun za ovu 
godinu i Projekcije za sljedeće dvije godine već osiguran dio novaca za realizaciju tog 
projekta što je europskom panelu bio vrlo jasan dokaz da Grad Rijeka ozbiljno promišlja o 
cijelom projektu. U postupku kandidiranja otvorena je vrlo široka rasprava u kojoj su bili 
pozvani pojedinci i udruge te predstavnici nezavisnog sektora da predlože određene 
programe. Stiglo je cca 250 programa, od kojih je jedan veliki dio prezentiran u knjizi 
kandidature. 

U postupku kandidature uspostavljeni su kontakti sa gotovo 150 europskih gradova, 
a Rijeci su potporu dali svi gradovi prijatelji. 

 U tom kontekstu i u samoj realizaciji projekta kojeg će voditi agencija, koju će 
Vijeće danas osnovati, bit će uključeni i građani kao predstavnici nezavisnog sektora koji su 
predlagali dio programa. Između ostalog, ta agencija bi trebala veliku pažnju posvetiti 
komunikaciji s građanima kako bi se što više građana uključilo u taj projekt. 

 Nadalje je iznio da su u postupku kandidiranja održani sastanci sa 
Ministarstvom kulture u kojem su sudjelovala sva četiri grada koja su ušla u završnu 
kandidaturu. Dogovoreno je da u svojim kandidaturama svi gradovi upišu isti iznos koji 
očekuju od Vlade Republike Hrvatske. Načelno je dogovoreno s prijašnjim Ministarstvom da 
to bude iznos od 6 milijuna eura te očekuje da će se taj dogovor i poštivati bez obzira što 
nije potpisan kao obveza. Činjenica je da je program Europske prijestolnice kulture program 
Hrvatske, a ne samo Rijeke, jer je Hrvatska dobila pravo da ima Europsku prijestolnicu 
kulture, a tek nakon toga je internim natječajem za grad odabrana Rijeka. 

Naveo je da sa zebnjom prati sve što se dešava u zadnje vrijeme jer je nakon 
načelne potpore i prijateljskog razgovora uslijedila gruba realnost, a to je da su već ove 
godine za programe HNK Ivana pl. Zajca smanjena sredstva za programsku djelatnost od 
strane Ministarstva, što za početak nije dobar znak. Nakon toga,  uslijedio je i ovaj slučaj sa 
Editom.  

Jedna od ključnih osnova kandidature bila je upravo različitost Rijeke koju čini 
multikulturalnost i multinacionalnost koja će ovakvim jednim potezom, ako do njega stvarno 
dođe, biti poprilično narušena. 

Ukratko, očekuje da Vlada RH-e poprati ovaj projekt sa iznosom koji je načelno 
dogovoren sa svim ostalim gradovima koji su sudjelovali u kandidaturi. U tom kontekstu ima 
i obećanje Ministra kulture da će uskoro biti organiziran sastanak sa premijerom Vlade 
Republike Hrvatske budući da se već od iduće godine trebaju planirati proračunska sredstva 
i u gradskom proračunu i u Proračunu Republike Hrvatske. 
 
3. VUK PRICA je podsjetio da pacijenti s riječkog područja gravitiraju dvjema psihijatrijskim 
bolnicama a to su Lopača i Rab. Psihijatrijska bolnica Rab je prilično udaljena i na neki način 
onemogućava obiteljima da budu u kontaktu sa svojim najbližima, dok je Psihijatrijska 
bolnica Lopača idealno pozicionirana. Međutim, u toj bolnici je na žalost premali broj 
kreveta, pogotovo onih koje financira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, pa je upitao 
Gradonačelnika da li se po pitanju broja kreveta financiranih od strane HZZO-a nešto 
promijenilo? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da su je, nakon opsežnih 
pregovora sa Ministarstvom zdravlja i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, 
postignut dogovor o povećanju broja kreveta odnosno pacijenata koje će financirati Hrvatski 
zavod za zdravstveno osiguranje i to za još dodatnih 40 kreveta, što je, uz već 10 odobrenih 
za dječju psihijatriju, ukupno 50 kreveta. Pored toga još se 10-ak kreveta pokriva iz 
sredstava Ministarstva socijale, što će bitno pomoći u zatvaranju financijske konstrukcije 
Psihijatrijske bolnice Lopača. 

 Podsjetio je da je Psihijatrijska bolnica Lopača, nekada zdravstveno-socijalna 
ustanova, Odlukom ministra Hebranga negdje 1992. godine bila zatvorena, a svi pacijenti su 



 4 

trebali završiti na cesti, a zaposlenici na birou. Tada je Grad uletio kao neformalni osnivač 
do negdje oko 2002. godine kada je postao službeno osnivač Psihijatrijske bolnice. 

 Međutim, ta bolnica nikada nije ušla u sustav Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje što znači da je funkcionirala na način da su pacijenti sami plaćali 
smještaj, a za dio pacijenata po socijalnim kriterijima smještaj je plaćan iz gradskog 
Proračuna. Krajem prošle godine je na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 
ugovoreno dodatnih 40 kreveta, čime se stvaraju uvjeti da ta bolnica može usluge pružiti 
svima, a ne samo onima koji imaju tretman i smještaj u bolnici mogu financirati. Nada se da 
će se taj broj kreveta, koji će biti dostupan u sustavu javnog zdravstva, s vremenom još više 
povećati. 
 
4. STJEPAN DOBOVIČEK je čestitao riječkom timu i Gradu Rijeci na osvojenoj prestižnoj 
tituli Europske prijestolnice kulture 2020. godine. Kako i osobno dugi niz godina aktivno 
djeluje i vodi jedno kulturno umjetničko društvo, ovu manifestaciju vidi kao priliku da se 
Europi pokaže sve izvorno bogatstvo riječke kulturne baštine koju treba sačuvati za buduće 
generacije. 

 Nadalje je iznio da su krajem 2012. i početkom 2013. godine u dnevnom tisku  
svakodnevno bile prisutne brojne izjave i napisi o rješavanju Riječkog prometnog čvora i 
niza projekata koji su planirani u gradu i regiji. Tada je bilo rečeno da je Riječki prometni 
pravac prioritet aktualne Vlade kada je riječ o investicijama. Podsjetio je na neke od 
planiranih projekata: izgradnja kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali sa završetkom 
2017. godine, uvođenje u promet gradske željeznice u funkciji javnog prijevoza, što je 
predviđeno i Generalnim urbanističkim planom Grada Rijeke, rješavanje prometovanja 
Trgom Žabica i izgradnja podzemnog tunela od Trga Žabice do kružnog raskrižja na Mlaci, 
nivelacije i proširenje ceste u Krešimirovoj ulici u zoni postojećeg podvožnjaka itd. 

 Kako je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem uključen u te aktivnosti zanima ga u kojoj se fazi realizacije danas nalaze ti 
projekti o kojima se svakodnevno govorilo, obzirom da je 2020. godina blizu? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da do 2020. godine ima još četiri 
godine te da je veliki dio spomenutih projekata definiran kroz Strategiju razvoja Grada Rijeke 
koja je usvojena upravo do 2020. godine. Dio tih projekata realizira se u smislu izvođenja 
radova, dio je u fazi izrade projektne dokumentacije, a dio čeka zatvaranje financijske 
konstrukcije. Među tim značajnim projektima je Terminal na Zagrebačkoj obali koji se gradi i 
trebao bi biti gotov negdje do 2018. godine jer su radovi započeli nešto kasnije. Nedavno je 
bio sastanak sa Svjetskom bankom oko zatvaranja financijske konstrukcije izgradnje ceste 
D-403 koja je jedan od preduvjeta za normalno funkcioniranje tog Terminala. U 
međuvremenu su izrađeni svi projekti, ishodovane su gotovo sve građevinske dozvole za tu 
cestu, skoro je u potpunosti riješen problem imovinsko-pravne pripreme, osiguran je 
zamjenski smještaj za građane čije se kuće, uglavnom ilegalno sagrađene, nalaze na trasi te 
ceste. Čim se zatvori financijska konstrukcija može se pristupiti izvođenju radova.  

Za rekonstrukciju i izgradnju teretnog željezničkog kolodvora u funkciji terminala na 
Brajdici osigurano je oko 30-tak milijuna eura te se uskoro očekuje početak radova.  

Hrvatske željeznice su krenule s izradom opsežne projektne dokumentacije na 
izgradnji II kolosijeka na dionici od Rijeke prema Zagrebu koja će zahtijevati još neko vrijeme 
radi izrade projekata i ishodovanja dozvola. 

Koliko mu je poznato konačno je ugovorena i izgradnja dionice Dugo selo-Križevci 
koja se nalazi također na tom Riječkom prometnom pravcu. 

Za izradu master plana Riječkog prometnog pravca na području Grada Rijeke kojeg 
vodi Grad Rijeka osigurana su sredstva putem Europskih fondova i u tom se kontekstu radi 
na dokumentaciji produžetka Ulice Riva i spoja sa Krešimirovom ulicom nakon čega će 
uslijediti mogućnost osiguranja financiranja putem Europskih fondova. Znači izrada master 
plana je preduvjet da bi se mogla tražiti sredstva Europske unije. 

Očekuje da će do 2020. godine većina tih projekata biti gotova ili u fazi izvođenja, 
osim pruge za koju nije siguran da će se u tom roku uspjeti riješiti svi problemi koji se nalaze 
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na trasi, nakon čega slijedi izgradnja dvokolosječne pruge kroz Rijeku koja je preduvjet za 
uvođenje brze gradske željeznice u javni gradski prijevoz. 
 
5. dr.sc. PETRA KARANIKIĆ je iznijela da je pred nekoliko dana Gradu Rijeci kroz Program 
transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014.-2020. odobreno 
sufinanciranje četiri projekta. Zanima je o kakvim se projektima radi? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je Grad Rijeka nedavno dobio 
rezultate natječaja koji je bio otvoren u sklopu interregionalne suradnje odnosno Programa 
transnacionalne suradnje INTERREG za srednju Europu u koju je uključeno 9 zemalja koje 
su se mogle javiti na taj natječaj. Na natječaj je pristiglo oko 620 prijava od kojih je u drugi 
krug ušlo oko 90, a od tih 90 Rijeka je dobila četiri projekta. Ukupna vrijednost ta četiri 
projekta je malo manje od 800.000 eura, od čega se putem fondova dobiva negdje oko 
650.000 eura, a ostalo je domaća komponenta. 

 Projekti imaju složeno ime s nekim kraticama koje je ustvari gotovo 
nemoguće zapamtiti. Uglavnom cilj projekata je poticanje inovativnosti, podizanje 
poduzetničke kulture i informiranosti o mogućem korištenju europskih fondova,  smanjenje 
misije ugljičnog dioksida, a četvrti projekt se odnosi na edukaciju i poticanje inovativnosti u 
segmentu zaštite okoliša. 

 U dosadašnjem postupku iskoristilo se oko 30 milijuna kuna za realizaciju 
različitih europskih projekata, u što nisu uračunata sredstva dobivena iz predpristupnog 
fonda, a tiču se izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom na Marišćini, u iznosu 
od oko 22-23 milijuna eura, što je ukupno oko 53 milijuna eura. 

Grad će i dalje aktivno sudjelovati u različitim natječajima. Već se prijavio na natječaj 
za program zaštite kulturne baštine s projektima u vrijednosti preko 10 milijuna eura, a 
danas su započeli pregovori vezani uz funkcioniranje i financiranje urbanih aglomeracija 
gdje se očekuje nekih 50-tak milijuna eura. 
 
6. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio da se od mjeseca studenog prošle godine, kada je 
Gradsko vijeće usvojilo Informaciju o ustrojavanju urbane aglomeracije Rijeka, već napravilo 
jako puno, od formiranja radnih tijela, participacije od javnosti do stručnih službi Grada 
Rijeke i svih ostalih predstavnika jedinica lokalne samouprave koji u aglomeraciji sudjeluju. 
Zbog važnosti ovog multidisciplinarnog pristupa upitao je Gradonačelnika što je po pitanju 
urbane aglomeracije Rijeka napravljeno u zadnje vrijeme pogotovo u domeni velikih 
europskih sredstava koja se mogu dobiti po sistemu integriranih teritorijalnih ulaganja? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je na kraju prethodnog 
odgovora spomenuo 50-tak milijuna eura koji su predviđeni za riječku urbanu aglomeraciju. 
Mnogi su sa nepovjerenjem gledali na formiranje aglomeracija procjenjujući da se radi o 
nekom političkom triku. Međutim radi se o jednoj od politika Europske unije koju je i Hrvatska 
prihvatila.   

Osnovane su četiri urbane aglomeracije i tri urbana područja koja će po određenim 
kriterijima sudjelovati u raspodijeli dijela novaca iz regionalnih fondova, socijalnog fonda i još 
nekih fondova. Prema izračunu u koji se uzima indeks razvijenosti, broj stanovnika i broj 
jedinica lokalne samouprave uključene u urbanu aglomeraciju, Riječkoj aglomeraciji bi 
trebalo pripasti oko 50-tak milijuna eura koji su raspoređeni na točno definirana područja na 
koje se ta sredstva mogu trošiti. Negdje oko 15 milijuna eura planirano je za unapređenje 
sustava toplinarstva, oko 12-15 milijuna eura za obnovu napuštenih industrijskih pogona 
odnosno bivših vojarni, oko 5 milijuna eura ili nešto više za poticanje turizma i kulture 
odnosno stavljanje u funkciju dijela objekata kulturne baštine sa ciljem promocije i turističke 
valorizacije.  

Dio projekata namijenjen je za otvaranje poduzetničkih zona, za rješavanje 
prometnih problema s posebnim naglaskom na smanjenje ugljičnog dioksida i za poticanje 
samozapošljavanja mladih. 
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 Naravno da sve aglomeracije ne dobivaju isti iznos novaca jer on ovisi o 
čitavom nizu faktora. Isto tako nemaju sve aglomeracije isti udio vlastitog sufinanciranja što 
je jedan od preduvjeta jer on ovisi o razvijenosti i gospodarskoj snazi pojedine od tih 
aglomeracija.  

Kako se u Vijeću već dosta govorilo o fenomenalnim uspjesima i rezultatima Splita, 
Zadra, Pule i drugih gradova u odnosu na Rijeku, nakon konkretnih pokazatelja o 
razvijenosti i udjela u vlastitom sufinanciranju, situacija je sljedeća. Zagreb na dobiveni iznos 
treba dati dati još 30% svojih vlastitih udjela, na drugom mjestu su Rijeka i Pula koji moraju 
dati 25%, Split i Zadar moraju dati 20%, a Osijek i Slavonski Brod moraju dati oko 15% 
vlastitih sredstava. Smatra da se iz ovih relevantnih pokazatelja o stupnju razvijenosti i 
gospodarskom potencijalu vrlo jasno vidi gdje je tu pozicija Rijeke u odnosu na ostale 
hrvatske gradove. Ponovio je da su danas započeli pregovori u Ministarstvu regionalnog 
razvoja koji će se odvijati u četiri ili pet krugova, a trajat će negdje do početka 9-tog mjeseca, 
što znači da bi se vjerojatno negdje krajem iduće godine moglo računati na korištenje prvih 
sredstava iz Fonda urbane aglomeracije. 
 
7. SNJEŽANA ČOP je iznijela problem s pritiskom vode koji imaju građani naselja Strmica 
na Trsatu. Građani tog područja obratili su se  KD Vodovod i kanalizacija gdje im je rečeno 
da će se izgradnjom Kampusa napraviti vodosprema koja bi po njihovom tumačenju trebala 
biti rješenje tog problema. Međutim, vodosprema se ne nazire, a paviljoni na Kampusu su 
skoro gotovi, pa je upitala koja su realna očekivanja za izgradnju vodospreme ukoliko je ona 
rješenje tog problema?  
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL odgovorio da je izneseni podatak djelomično 
točan, jer se zna da dio kuća na području Trsata, prije svega na području Strmice, ima 
problema s tlakom u vodoopskrbnom sustavu, a radi se o onim kućama koje su iznad 180 
metara nadmorske visine. Dugoročno i trajno rješenje za taj problem je izgradnja vodotornja 
koji će omogućiti da se poveća pritisak u vodoopskrbnom sustavu. Taj vodotoranj nije 
neophodan za izgradnju ovih paviljona odnosno Kampusa jer se on nalazi na nižoj koti od tih 
180 metara, ali je predviđen za gradnju i bit će izgrađen tijekom 2017. godine. Znači, da bi 
se riješio problem stanovnika na tom području i otvorila mogućnost za širenje stambene 
gradnje koja je tamo predviđena, trebat će riješiti taj problem vodoopskrbe. Na žalost do 
kraja 2017. godine, do kada bi vodotoranj trebao biti izgrađen, jedino rješenje je ugradnja 
hidrofora kojim će se pojačati  pritisak vode. 
 
8. MILENA KRALJEVIĆ je iznijela da se prema planu Ministarstva graditeljstva  posao 
legalizacije trebao završiti do kraja ove godine. Prema objavljenim podacima u Gradu Rijeci 
su zaprimljena 8.653 predmeta od čega je riješeno 4.438, pa je interesira kada se realno 
može očekivati kraj ovog opsežnog posla u Gradu Rijeci? 
 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako su od početka Ministarstvo 
graditeljstva upozoravali da su rokovi koji su postavljeni nerealni, ukoliko se ne misli 
značajnije povećati broj zaposlenika koji rade na toj problematici. 

 Njegov osobni stav, kojeg je više puta i javno isticao, je da ne misli povećavati 
broj zaposlenih obzirom da bi to značilo trošiti proračunska sredstva svih građana Grada 
Rijeke da bi se riješio problem onih koji su na nelegalan način, bez plaćanja svega onoga 
što su trebali platiti, izgradili svoje objekte. Ne vidi nikakve potrebe da se taj projekt tako 
žurno provede. Prema podacima koji su dostupni na stranicama Ministarstva graditeljstva, 
Grad Rijeka je negdje među boljim sredinama i vjeruje da će u roku od narednih godinu i pol 
dana taj proces privesti kraju. 

 Naravno, prioritet je rješavanje novih zahtjeva za izdavanje određenih dozvola 
sukladno postojećim zakonima, u odnosu na legalizaciju objekata koji su izgrađeni mimo 
postojećeg zakona. Smatra da ne postoji nekakva posebna žurba da se riješi problem onih 
koji su problem uzrokovali sami svojim neodgovornim ponašanjem. 
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9. VEDRAN SABLJAK je iznio kako Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar 
Programa javnih potreba sporta smatra generalno dobrim, ali postoji par nejasnoća. Jedna 
od njih je dodjela 402.512,00 kuna javnih financijskih sredstava Ženskom košarkaškom 
klubu Kvarner. Svi su iz medija mogli vidjeti na koji način je funkcionirao taj klub u 2015. 
godini, kao i nalaze inspekcije koji su bili javno dostupni. Činjenica je da je taj klub, 
prvenstveno u 1. košarkaškoj ligi, nastupao protupropisno je nije imao prijavljenu niti jednu 
sekciju pomlatka, što je obveza prema Zakonu. Nadalje, prema dostupnim podacima vidi se 
da su postojala velika dugovanja i velike obveze tog kluba i prema hotelima, vjerovnicima, 
treneru i košarkašicama što je na kraju dovelo i do toga da je klub izbačen iz 1. košarkaške 
lige jer se igračice nisu pojavile na dvije uzastopne utakmice.  

Također, većina košarkašica zatražila je raskid ugovora sa svojim matičnim klubom 
što znači da je klub ugašen ili će se ugasiti. Nakon svega toga, Grad putem Riječkog 
sportskog saveza tom klubu dodjeljuje 402.512,00 kn za 2016. godinu. Zanima ga koga ili 
što se financira s tim financijskim sredstvima obzirom da je Klub izbačen iz 1. lige i praktički 
će se ugasiti te tko će odgovarati zbog toga što je u prošloj godini taj Klub dobio određena 
financijska sredstva, a nije trebao i kako Grad misli stati na kraj ovakvoj situaciji i u obranu 
javnog interesa ovakve slučajeve smanjiti na najmanju moguću mjeru? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako je danas na dnevnom redu točka 
koja se bavi ovom problematikom, pa nema razloga da puno obrazlaže u svom odgovoru 
ono što je bio predmet pitanja. Činjenica je da su sportski klubovi udruge građana i da 
unatoč javnom mijenju Grad Rijeka ne određuje niti može određivati tko će biti u Upravi 
nekog kluba i na koji način će Klub raditi. 

Skupština Riječkog sportskog saveza određuje sredstva Klubu po definiranim 
kriterijima, a Grad određuje okvirni iznos novca koji je na raspolaganju za financiranje 
priprema i takmičenja, a ostalo je u nadležnosti Riječkog sportskog saveza pa pretpostavlja 
da će o tome moći dobiti više informacije u okviru današnje točke dnevnog reda. 

Točno je da se u tom klubu dešavalo svašta, ali teško je bez kompletne analize 
inspekcijskih nalaza odgovoriti što je uzrok, a što je posljedica. Njegov osobni stav je da 
Klub postoji zbog igrača, a ne zbog uprave. Nadalje je priznao da je u ovih 16 godina koliko 
se bavi ovim poslom prvi puta doživio da Uprava eliminira kompletan igrački sastav. Zašto 
su u 2016. godini predviđena sredstva odnosno da li uopće jesu, vjeruje da će gdin Barać 
moći dati kompetentniji odgovor u raspravi pod tom točkom dnevnog reda. 

 
10. SANDRO VIZLER je iznio da se, osim skandalozne odluke oko ukidanja sredstava 
izdavačkoj kući Edit, iz medija moglo pročitati da je Ministarstvo kulture smanjilo otprilike 
30% sredstva za programe HNK Ivana pl. Zajca, pa ga interesira da li Gradonačelnik ima 
ikakvih saznanja o razlozima zbog kojih je do toga došlo i kakve će to posljedice imati za 
financiranje Kazališta? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da je o tome već jednim dijelom 
govorio odgovarajući na pitanje o programu Europske prijestolnice kulture. Čudi ga takav 
pristup, da se u prvoj godini nakon što je Rijeka postala Europska prijestolnica kulture, 
smanji sufinanciranje Programa HNK Ivana pl. Zajca. Nakon saznanja o takvoj raspodijeli 
uputio je pismo Ministru Hasanbegoviću, izražavajući svoje nezadovoljstvo i tražeći nekakve 
razloge zbog čega je to učinjeno, jer financiranje nije smanjeno svim kazalištima linearno 
već se odnosi isključivo na HNK Ivana pl. Zajca, ali odgovor na to pismo još nije dobio.  

Vidio je da je iz Ministarstva odgovoreno na novinarski upit u smislu da Kazalište ne 
ispunjava svoje programske smjernice što smatra apsolutno neprimjerenim i netočnim jer je 
Kazalište u svom programu imalo zastupljene i velike svjetske autore u svim segmentima od 
domaćih pa do svjetskih. Jednako tako imalo je na repertoaru i relevantne domaće autore i 
dio programa koji je vezan za regionalni karakter, među kojima je i predstava Sušak, Sušak, 
pa ako ona nije regionalnog karaktera, onda ne zna što je. Isto tako ako sudjelovanje u 
Matetićevim danima i promocija Ivana Matetića Ronjgova nije pitanje regionalnog karaktera, 
ne zna što je? Ako Krleža nije relevantni hrvatski pisac ne zna tko je? Ako djela Žorža  
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Bizea,  Korsakova i neka druga koja su izvedena tijekom prošle sezone u Kazalištu nisu 
relevantni svjetski autori, onda ne zna koji jesu.  

Odgovor na novinarsko pitanje ga sigurno ne zadovoljava, a nakon dobivenog 
odgovora moći će dalje ući u raspravu s Ministarstvom kulture. Za Kazalište će to značiti 
smanjenje prihoda Kazališta koje se ili mora nadoknaditi iz drugih izvora, kojih baš i nema, ili 
će morati doći do smanjenja opsega programa, što misli da nije dobra poruka u prvoj sezoni 
nakon što je Rijeka proglašena Europskom prijestolnicom kulture. 

 
11. DUŠKO MILOVANOVIĆ je podsjetio kako su od 1. ožujka 2014. godine svi članovi 
Gradskog vijeća dobili na korištenje tablete u cilju povećanja kvalitete rada Gradskog vijeća i 
racionalizacije troškova. Kako dio novinara nije podržao takvu odluku, smatrajući je socijalno 
neosjetljivom, zanima ga kakvi su učinci te odluke vezano na spomenute kriterije. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da će u pisanom obliku dostaviti 
točne brojke, te iznio da se nakon uvođenja tableta i prestanka umnožavanja materijala 
značajno smanjio dio troškova vezanih za umnožavanje materijala. Prije uvođenja tableta za 
umnožavanje materijala samo za Gradsko vijeće troškovi su bili negdje između 110-
150.000,00 kn, ovisno o tome koliko je bilo sjednica Vijeća u tijeku godine i koliko su opsežni 
bili materijali za pojedinu sjednicu. 

 Uvođenjem tableta taj se trošak sveo na nekakvih 30.000,00 kn, što znači da 
je ostvarena ušteda od nekih 70%. Već u prvoj godini nakon uvođenja tableta otplaćeni su 
tableti i ostvarena je ušteda. 

 Pored ove uštede, Ured grada je preuzeo obvezu da više ne plaća tiskanje 
Službenih novina u kojima se objavljuju svi akti koje donosi Gradsko vijeće jer je sve to 
riješeno putem gradske web stranice te je ostvarena ušteda od nekih dodatnih 100-
150.000,00 kn. 

 Ujedno je podsjetio na činjenicu da se od 2004. godine sjednice nekadašnjeg 
Poglavarstva, a sada Kolegija Gradonačelnika, također održavaju bez papira jer su svi 
dokumenti u elektroničkom obliku. Na temelju navedenih podataka, prosječna godišnja 
ušteda bila bi sigurno i veća, jer ako se na sjednicama Vijeća koje se održavaju jedanput 
mjesečno uštedjelo oko 100.000,00 kn, onda za Kolegij Gradonačelnika se taj iznos 
višestruko povećava, obzirom da se kolegiji u pravilu održavaju svaki tjedan ili barem svaki 
drugi tjedan.  

Smatra da je uvođenjem elektronskih sjednica Kolegija i Gradskog vijeća te 
objavljivanjem Službenih novina na web stranici, na godišnjoj razini ostvarena ušteda od oko 
cca 500.000,00 kn. 

 
12. ANDREJ BRIŠĆIK se pridružio čestitki Gradu Rijeci na dobivenoj kandidaturi za 
Europsku prijestolnicu kulture 2020. i svim udrugama koje su sudjelovale u izradi projekta. 

Naveo je da je pred kraj prošle godine Gradonačelnik iznio da su ostvareni preduvjeti 
za početak gradnje Sveučilišne bolnice odnosno da je Vlada odobrila jamstvo za kredit u 
iznosu od 400 milijuna kuna. Zanima ga što je s tim projektom, odnosno koje je trenutno 
stanje obzirom da se Sveučilišna bolnica čeka 60-tak godina.  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je sve točno što je rekao. Znači 
točno je da je Vlada izdala jamstvo za osiguranje 400 milijuna kuna kod Hrvatske banke za 
obnovu i razvoj, da je još prije toga dala načelno jamstvo za gotovo 700 milijuna kuna koliko 
košta projekt ove faze koji se tiče izgradnje zgrade za majku i dijete, koja bi pokrivala 
pedijatriju, dječju kirurgiju, ginekologiju, porodništvo, laboratorij i dr.  

Točno je da su riješeni svi imovinsko pravni odnosi i da je zemljište na kojem je bila 
prije Vojarna na Trsatu, kao i gradsko zemljište na kojem su bile kazališne radionice 
prepušteno KBC-u. Na zahtjev KBC-a iseljene su kazališne radionice i srušeni su objekti, a 
KBC je raspisao Natječaj za iskop građevinske jame što je preduvjet za početak građenja.  

Nakon toga je došao novi ministar i sve je stalo. Nada se da će se ta priča nastaviti i 
da ona neće biti predmet daljnjih prepucavanja koalicijskih partnera unutar Vlade Republike 
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Hrvatske, jer ako je nešto u sustavu zdravstva negdje u Hrvatskoj potrebno, onda je to 
izgradnja nove bolnice u Rijeci. Znači, potez je na ministru i Vladi koji moraju dati suglasnost 
da se sklopi ugovor i započnu radovi. 

 
13. SANDRO VIZLER je upitao, budući da se bliži sezona kupanja, da li se zna tko bi ovoga 
ljeta mogao upravljati Plažom Ploče i kakva je situacija sa sporom? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je na žalost situacija  
nepromijenjena te ponovio da je još pred dvije godine raskinut Ugovor o koncesiji s 
postojećim koncesionarom, na što je on uložio žalbu. Ministarstvo je njegovu žalbu 
prihvatilo, a Grad se putem Upravnog suda ponovno žalio. To je još uvijek u proceduri, a do 
pravomoćnosti rješenja koncesionar ima pravo obavljati djelatnost na toj plaži. 

Prošle godine je Grad, na temelju Izvješća Povjerenstva koje prati rad koncesionara, 
zbog neizvršavanja ugovornih obveza vezanih na ulaganje u plažu ponovno raskinuo 
ugovor. Koncesionar se ponovo žalio i dok se ne dobije rješenje po toj žalbi on i dalje 
sukladno našim zakonima može raspolagati plažom.  

Prema tome, očekuje da će ove sezone situacija biti kao i prošle godine, što znači da 
će dijelom plaže koja je dana u koncesiju upravljati koncesionar o kojem će se voditi računa 
da poštuje koncesijski ugovor, a dijelom plaže koji je izvan koncesijskog ugovora upravljat 
će Grad Rijeka putem Odjela za komunalni sustav. U svakom slučaju plaža će biti spremna 
za sezonu kupanja. 

 
Na kraju aktualnog sata, Gradsko vijeće je, na prijedlog Gradonačelnika, 

VEĆINOM GLASOVA (25 za, 4 protiv) donijelo sljedeći 
 

z a k l j u č a k 
 
Gradsko vijeće Grada Rijeke izražava punu podršku novinsko-izdavačkoj 

ustanovi EDIT u kontekstu svih djelatnosti kojima osigurava autohtonoj talijanskoj 
nacionalnoj manjini prava na uporabu talijanskog jezika u informiranju i kulturi. 

Gradsko vijeće Grada Rijeke smatra neprihvatljivim izrečeni stav ministra 
kulture, kao predstavnika Vlade Republike Hrvatske, o nužnosti izlaženja dnevnog 
lista "La Voce del Popolo" na isključivo komercijalnim osnovama, te s tim u vezi 
smanjenju i ukidanju sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske  za 
financiranje djelatnosti novinsko-izdavačke ustanove EDIT. 

Gradsko vijeće Grada Rijeke inzistira na stavu da se unutar Državnog 
proračuna moraju pronaći sredstva za sufinanciranje novinsko-izdavačke ustanove 
EDIT, te time za ostvarivanje prava talijanske nacionalne manjine na uporabu 
talijanskog jezika u informiranju putem dnevnog lista "La Voce del Popolo". 

Ovaj zaključak dostavit će se Ministarstvu kulture Republike Hrvatske i 
predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. 
 
 

• UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila da na prijedlog 

dnevnog reda koji je dostavljen uz poziv za sjednicu nije podnesen prigovor. Predsjednica 
Vijeća zatim je izvijestila da je, sukladno odredbi članka 125. stavka 1. Poslovnika Gradskog 
vijeća, dostavljen prijedlog za dopunu dnevnog reda sjednice točkom: "Prijedlog plana 
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini". Uz prijedlog za dopunu dnevnog reda 
dostavljen je i materijal po predloženoj dopuni dnevnog reda. 
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Predsjednica Vijeća stavila je na glasanje prijedlog da se dnevni red sjednice 
dopuni točkom: "Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. 
godini", koju bi Gradsko vijeće razmatralo kao točku 12., odnosno posljednju točku 
dnevnog reda. 
 

Nakon što je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO usvojilo prijedlog za dopunu 
dnevnog reda, predsjednica Gradskog vijeća je objavila da je Gradsko vijeće usvojilo 
sljedeći 

D N E V N I  R E D 
 

1. Izbori i imenovanja 
a) Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za izbor, 
imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za nacionalne manjine 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 

2. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka 
3. a) Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. 

godinu 
b) Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu 

4. a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2015. godinu 
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. 
godinu 
c) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 
području mjesnih odbora za 2015. godinu 

5. Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 
financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 
2016. godinu 

6. a) Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za provedbu 
projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. godine 
b) Prijedlog društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 
d.o.o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. godine 

7. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana za smanjenje onečišćenja 
prizemnim ozonom za grad Rijeku 

8. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke 

9. Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
Proračuna Grada Rijeke 

10. Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih 
poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 

11. a) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Srdoči 
b) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Pašac 
c) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Drenova 

12. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini 
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TOČKA 1. 
Izbori i imenovanja 

a) Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za izbor, 
imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za nacionalne manjine 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 

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

predlagatelj Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.  
 
Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeće odluke: 

 
a) 
 

O  D  L  U  K  U  
o razrješenju člana i izboru članice Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja 

Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

I. 
Razrješuje se Lucian Vukelić dužnosti člana Odbora za izbor, imenovanja i 

razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
 

II. 
Za članicu Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada 

Rijeke bira se Nada Rupčić. 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

b) 
 

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

Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

I. 
 Razrješuje se Čedomir Salević dužnosti člana Odbora za nacionalne manjine 
Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

II. 
 Za člana Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se 
Walter Volk. 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
TOČKA 2. 

Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da je 
predlagatelj Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka te da su članovima Vijeća dostavljeni 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, kao i očitovanje Gradonačelnika 
na prijedlog.  
 

Uvodno usmeno izlaganje imala je predsjednica Upravnog vijeća Gradske knjižnice 
Rijeka Sandra Krpan. 
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Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (26 za, 3 suzdržana) 
donijelo sljedeću 

ODLUKU 
o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka 

 
I. 

Imenuje se Niko Cvjetković za ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka na vrijeme od 
četiri godine. 

II. 
Imenovani će započeti s obavljanjem dužnosti od 1. lipnja 2016. godine. 

 
III. 

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

 
Nakon glasovanja, Niko Cvjetković se prigodnim riječima zahvalio na imenovanju. 

 
 

TOČKA 3. 
a) Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. 
godinu 
b) Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja 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 dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance ispred Kluba 

HDZ-HSP AS, dr.sc. Petra Karanikić ispred Kluba SDP i ARS i Milena Kraljević te 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA 

GRADSKOG VIJEĆA donijelo:  
a) 
 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu (sa 20 
glasova za, 7 glasova protiv i 1 suzdržanim glasom), 

 
b) 
 

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu (sa 23 glasa za i 5 
suzdržanih glasova). 
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TOČKA 4. 
a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2015. godinu 
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. 
godinu 
c) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 
području mjesnih odbora 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. 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
• G l a s o v a n j e: 
 

a) Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 1 suzdržan) donijelo sljedeći 
 

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2015. godinu. 

 
 b) Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 2 suzdržana) donijelo sljedeći 
 

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2015. godinu. 
 
 c) Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (22 za, 2 protiv) donijelo sljedeći 
 

z a k l j u č a k 
 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne 

prioritete na području mjesnih odbora za 2015. godinu. 
 
 

TOČKA 5. 
Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 
financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke  

za 2016. godinu 
 

 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je predsjednik Riječkog sportskog saveza 
Samir Barać.  
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 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo sljedeću 
 

O D L U K U 
o davanju naknadne suglasnosti na 

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava 
unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu 

 
I. 

 Daje se naknadna suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava 
unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu, kojega je 
donijela Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez" 
na sjednici održanoj 29. veljače 2016. godine. 
 

II. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

TOČKA 6. 
a) Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za provedbu 
projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. godine 
b) Prijedlog društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 
d.o.o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. godine 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da su 
članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda te 
dodatni zaključak Gradonačelnika kojim se predlaže izmjena u tekstu članka 19. Prijedloga 
društvenog ugovora.  

 
U raspravi su sudjelovale članice Vijeća Sandra Krpan ispred Kluba SDP i ARS i Ida 

Mahmutefendić. 
 
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 RIJEKA 2020 d.o.o. za 

provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. godine. 
2. Prihvaća se Prijedlog društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva 

RIJEKA 2020 d.o.o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. 
godine, uz izmjene u tekstu Prijedloga društvenog ugovora kako slijedi: 

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi: 
"Odluke iz stavka 1. točke 1., 2., 4., 10., 11., 13., 14. i 21. ovoga članka donose 

se većinom danih glasova." 
Stavak 3. mijenja se i glasi:  
"Odluke iz stavka 1. točke 3., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 15., 16., 17., 18., 19. i 20. ovoga 

članka donose se ¾ (slovima: tročetvrtinskom) većinom danih glasova." 
 
 

TOČKA 7. 
Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana za smanjenje onečišćenja  

prizemnim ozonom za grad Rijeku 
 

 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
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Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovao član Vijeća Duško Milovanović, Gradsko 

vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Akcijski plan za smanjenje onečišćenja prizemnim 
ozonom za grad Rijeku. 

 
 

TOČKA 8. 
a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Generalnog urbanističkog plana 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. 
 

Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo sljedeće odluke: 
 

 a) Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja grada Rijeke, 

 
b) Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna 

Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke.  
 
 

TOČKA 9. 
Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju  

iz Proračuna 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. 
 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o određivanju 
poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke. 
 
 

TOČKA 10. 
Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova 

održavanja javnih površina na temelju ugovora na području 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. 
 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o izboru 
osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina 
na temelju ugovora na području Grada Rijeke. 

 
 

TOČKA 11. 
a) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Srdoči 
b) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Pašac 
c) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Drenova 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je 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: 
 
a) Rješenje o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Srdoči 
b) Rješenje o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Pašac, 
c) Rješenje o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Drenova. 
 
 

TOČKA 12. 
Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini 

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

Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Plan rashoda za 
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini. 

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

Čaljkušić-Mance, Stjepan Doboviček, Ivan Ivaniš, Sanjin Kajba i Danko Švorinić. 
 

 
Sjednica je zaključena u 13,10 sati.  

 
 
 
 

Tajnica       Predsjednica 
Gradskog vijeća     Gradskog vijeća 

 
Mirna Pavlović - Vodinelić, v.r.        Dorotea Pešić - Bukovac, v.r. 

http://www.rijeka.hr/lgs.axd?t=16&id=60792
http://www.rijeka.hr/lgs.axd?t=16&id=60792
http://www.rijeka.hr/lgs.axd?t=16&id=60792

	1. DOROTEA PEŠIĆ-BUKOVAC je iznijela da je prije dva dana Ministarstvo kulture novinsko-izdavačkoj ustanovi EDIT umanjilo dotaciju za 50% te najavilo kompletno ukidanje dotacija za 2017. godinu, čime se krši program suradnje na području kulture i obra...
	Zna se da je Edit neprofitna ustanova koja svoj program ostvaruje isključivo od izdavaštva na talijanskom jeziku već 72 godine te da su dotacije koje se ostvaruju iz Hrvatske, Italije i Slovenije pomoć za tu djelatnost. Ukidanjem dotacija iz Republike...
	Također dolazi u pitanje i tiskanje udžbenika na talijanskom jeziku za 30-tak osnovnih škola u Rijeci i u Istri. Radi se o izravnom udaru na opstojnost i onemogućavanju rada jedne od kulturno najproduktivnijih manjina u Republici Hrvatskoj, čime se kr...
	Obzirom na zabrinutost djelatnika u Editu zbog ove situacije, upitala je Gradonačelnika što se može poduzeti da se riješi ovaj problem?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da, na žalost, ovo nije prvi u nizu sličnih poteza ministra Hasanbegovića sa potpuno nejasnim ciljem ili sa ciljem na kojeg ne bi želio ni pomisliti, a kamo li ga izgovoriti. Osobno smatra da se u Rijec...
	To je jednostavno neprihvatljivo jer se radi o manjini i logičnom promišljanju da je obveza većine da zaštiti manjinu i da joj osigura  normalne uvjete za rad, život i promociju kulture i njezinog prava da se koristi talijanskim jezikom, u ovom slučaj...
	Ne zna što bi drugo konkretno mogao predložiti osim da Gradsko vijeće po tom pitanju donese zaključak kojim izražava punu podršku novinsko-izdavačkoj ustanovi EDIT u kontekstu svih djelatnosti kojima osigurava autohtonoj talijanskoj nacionalnoj manjin...
	Zna da nije uobičajeno da se zaključak donosi u okviru aktualnog sata, međutim radi se o izvanrednoj situaciji i događaju na koji treba brzo reagirati.
	On osobno je već ministru Hasanbegoviću uputio pismo u kojem izražava svoju zabrinutost za Edit i sve što će neminovno uslijediti temeljem takve odluke te predložio da se unutar Proračuna Republike Hrvatske, ako ne unutar Ministarstva kulture, onda ne...
	2. IDA MAHMUTEFENDIĆ je navela da je 24. ožujka o.g. Rijeka dobila titulu Europske prijestolnice kulture te je čestitala svima onima koji su imali i najmanjeg udjela u tome.  Budući da se radi o projektu koji nije samo lokalnog i regionalnog, već je i...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL se zahvalio svima koji su na bilo koji način pomogli i sudjelovali u procesu kandidiranja Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture koji je uspješno okončan 24. ožujka o.g. Tu prvenstveno misli na članove Gradskog vi...
	Jedan od bitnih elemenata u kandidaturi koji je Grad Rijeku izdvojio u odnosu na druge kandidate, osim  programskog dijela, je  činjenica da je kroz Proračun za ovu godinu i Projekcije za sljedeće dvije godine već osiguran dio novaca za realizaciju t...
	U postupku kandidature uspostavljeni su kontakti sa gotovo 150 europskih gradova, a Rijeci su potporu dali svi gradovi prijatelji.
	U tom kontekstu i u samoj realizaciji projekta kojeg će voditi agencija, koju će Vijeće danas osnovati, bit će uključeni i građani kao predstavnici nezavisnog sektora koji su predlagali dio programa. Između ostalog, ta agencija bi trebala veliku pažn...
	Nadalje je iznio da su u postupku kandidiranja održani sastanci sa Ministarstvom kulture u kojem su sudjelovala sva četiri grada koja su ušla u završnu kandidaturu. Dogovoreno je da u svojim kandidaturama svi gradovi upišu isti iznos koji očekuju od ...
	Naveo je da sa zebnjom prati sve što se dešava u zadnje vrijeme jer je nakon načelne potpore i prijateljskog razgovora uslijedila gruba realnost, a to je da su već ove godine za programe HNK Ivana pl. Zajca smanjena sredstva za programsku djelatnost o...
	Jedna od ključnih osnova kandidature bila je upravo različitost Rijeke koju čini multikulturalnost i multinacionalnost koja će ovakvim jednim potezom, ako do njega stvarno dođe, biti poprilično narušena.
	Ukratko, očekuje da Vlada RH-e poprati ovaj projekt sa iznosom koji je načelno dogovoren sa svim ostalim gradovima koji su sudjelovali u kandidaturi. U tom kontekstu ima i obećanje Ministra kulture da će uskoro biti organiziran sastanak sa premijerom ...
	3. VUK PRICA je podsjetio da pacijenti s riječkog područja gravitiraju dvjema psihijatrijskim bolnicama a to su Lopača i Rab. Psihijatrijska bolnica Rab je prilično udaljena i na neki način onemogućava obiteljima da budu u kontaktu sa svojim najbližim...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da su je, nakon opsežnih pregovora sa Ministarstvom zdravlja i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, postignut dogovor o povećanju broja kreveta odnosno pacijenata koje će financirati Hrvatski za...
	Podsjetio je da je Psihijatrijska bolnica Lopača, nekada zdravstveno-socijalna ustanova, Odlukom ministra Hebranga negdje 1992. godine bila zatvorena, a svi pacijenti su trebali završiti na cesti, a zaposlenici na birou. Tada je Grad uletio kao nefor...
	Međutim, ta bolnica nikada nije ušla u sustav Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje što znači da je funkcionirala na način da su pacijenti sami plaćali smještaj, a za dio pacijenata po socijalnim kriterijima smještaj je plaćan iz gradskog Prorač...
	4. STJEPAN DOBOVIČEK je čestitao riječkom timu i Gradu Rijeci na osvojenoj prestižnoj tituli Europske prijestolnice kulture 2020. godine. Kako i osobno dugi niz godina aktivno djeluje i vodi jedno kulturno umjetničko društvo, ovu manifestaciju vidi ka...
	Nadalje je iznio da su krajem 2012. i početkom 2013. godine u dnevnom tisku  svakodnevno bile prisutne brojne izjave i napisi o rješavanju Riječkog prometnog čvora i niza projekata koji su planirani u gradu i regiji. Tada je bilo rečeno da je Riječki...
	Kako je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem uključen u te aktivnosti zanima ga u kojoj se fazi realizacije danas nalaze ti projekti o kojima se svakodnevno govorilo, obzirom da je 2020. godina blizu?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da do 2020. godine ima još četiri godine te da je veliki dio spomenutih projekata definiran kroz Strategiju razvoja Grada Rijeke koja je usvojena upravo do 2020. godine. Dio tih projekata realizira se u smi...
	Za rekonstrukciju i izgradnju teretnog željezničkog kolodvora u funkciji terminala na Brajdici osigurano je oko 30-tak milijuna eura te se uskoro očekuje početak radova.
	Hrvatske željeznice su krenule s izradom opsežne projektne dokumentacije na izgradnji II kolosijeka na dionici od Rijeke prema Zagrebu koja će zahtijevati još neko vrijeme radi izrade projekata i ishodovanja dozvola.
	Koliko mu je poznato konačno je ugovorena i izgradnja dionice Dugo selo-Križevci koja se nalazi također na tom Riječkom prometnom pravcu.
	Za izradu master plana Riječkog prometnog pravca na području Grada Rijeke kojeg vodi Grad Rijeka osigurana su sredstva putem Europskih fondova i u tom se kontekstu radi na dokumentaciji produžetka Ulice Riva i spoja sa Krešimirovom ulicom nakon čega ć...
	Očekuje da će do 2020. godine većina tih projekata biti gotova ili u fazi izvođenja, osim pruge za koju nije siguran da će se u tom roku uspjeti riješiti svi problemi koji se nalaze na trasi, nakon čega slijedi izgradnja dvokolosječne pruge kroz Rijek...
	5. dr.sc. PETRA KARANIKIĆ je iznijela da je pred nekoliko dana Gradu Rijeci kroz Program transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014.-2020. odobreno sufinanciranje četiri projekta. Zanima je o kakvim se projektima radi?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je Grad Rijeka nedavno dobio rezultate natječaja koji je bio otvoren u sklopu interregionalne suradnje odnosno Programa transnacionalne suradnje INTERREG za srednju Europu u koju je uključeno 9 zemal...
	Projekti imaju složeno ime s nekim kraticama koje je ustvari gotovo nemoguće zapamtiti. Uglavnom cilj projekata je poticanje inovativnosti, podizanje poduzetničke kulture i informiranosti o mogućem korištenju europskih fondova,  smanjenje misije uglj...
	U dosadašnjem postupku iskoristilo se oko 30 milijuna kuna za realizaciju različitih europskih projekata, u što nisu uračunata sredstva dobivena iz predpristupnog fonda, a tiču se izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom na Marišćini, u iznos...
	Grad će i dalje aktivno sudjelovati u različitim natječajima. Već se prijavio na natječaj za program zaštite kulturne baštine s projektima u vrijednosti preko 10 milijuna eura, a danas su započeli pregovori vezani uz funkcioniranje i financiranje urba...
	6. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio da se od mjeseca studenog prošle godine, kada je Gradsko vijeće usvojilo Informaciju o ustrojavanju urbane aglomeracije Rijeka, već napravilo jako puno, od formiranja radnih tijela, participacije od javnosti do stru...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je na kraju prethodnog odgovora spomenuo 50-tak milijuna eura koji su predviđeni za riječku urbanu aglomeraciju. Mnogi su sa nepovjerenjem gledali na formiranje aglomeracija procjenjujući da se radi ...
	Osnovane su četiri urbane aglomeracije i tri urbana područja koja će po određenim kriterijima sudjelovati u raspodijeli dijela novaca iz regionalnih fondova, socijalnog fonda i još nekih fondova. Prema izračunu u koji se uzima indeks razvijenosti, bro...
	Dio projekata namijenjen je za otvaranje poduzetničkih zona, za rješavanje prometnih problema s posebnim naglaskom na smanjenje ugljičnog dioksida i za poticanje samozapošljavanja mladih.
	Naravno da sve aglomeracije ne dobivaju isti iznos novaca jer on ovisi o čitavom nizu faktora. Isto tako nemaju sve aglomeracije isti udio vlastitog sufinanciranja što je jedan od preduvjeta jer on ovisi o razvijenosti i gospodarskoj snazi pojedine o...
	Kako se u Vijeću već dosta govorilo o fenomenalnim uspjesima i rezultatima Splita, Zadra, Pule i drugih gradova u odnosu na Rijeku, nakon konkretnih pokazatelja o razvijenosti i udjela u vlastitom sufinanciranju, situacija je sljedeća. Zagreb na dobiv...
	7. SNJEŽANA ČOP je iznijela problem s pritiskom vode koji imaju građani naselja Strmica na Trsatu. Građani tog područja obratili su se  KD Vodovod i kanalizacija gdje im je rečeno da će se izgradnjom Kampusa napraviti vodosprema koja bi po njihovom tu...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL odgovorio da je izneseni podatak djelomično točan, jer se zna da dio kuća na području Trsata, prije svega na području Strmice, ima problema s tlakom u vodoopskrbnom sustavu, a radi se o onim kućama koje su iznad 180...
	8. MILENA KRALJEVIĆ je iznijela da se prema planu Ministarstva graditeljstva  posao legalizacije trebao završiti do kraja ove godine. Prema objavljenim podacima u Gradu Rijeci su zaprimljena 8.653 predmeta od čega je riješeno 4.438, pa je interesira k...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako su od početka Ministarstvo graditeljstva upozoravali da su rokovi koji su postavljeni nerealni, ukoliko se ne misli značajnije povećati broj zaposlenika koji rade na toj problematici.
	Njegov osobni stav, kojeg je više puta i javno isticao, je da ne misli povećavati broj zaposlenih obzirom da bi to značilo trošiti proračunska sredstva svih građana Grada Rijeke da bi se riješio problem onih koji su na nelegalan način, bez plaćanja s...
	Naravno, prioritet je rješavanje novih zahtjeva za izdavanje određenih dozvola sukladno postojećim zakonima, u odnosu na legalizaciju objekata koji su izgrađeni mimo postojećeg zakona. Smatra da ne postoji nekakva posebna žurba da se riješi problem o...
	9. VEDRAN SABLJAK je iznio kako Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba sporta smatra generalno dobrim, ali postoji par nejasnoća. Jedna od njih je dodjela 402.512,00 kuna javnih financijskih sredstava Ženskom ko...
	Također, većina košarkašica zatražila je raskid ugovora sa svojim matičnim klubom što znači da je klub ugašen ili će se ugasiti. Nakon svega toga, Grad putem Riječkog sportskog saveza tom klubu dodjeljuje 402.512,00 kn za 2016. godinu. Zanima ga koga ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako je danas na dnevnom redu točka koja se bavi ovom problematikom, pa nema razloga da puno obrazlaže u svom odgovoru ono što je bio predmet pitanja. Činjenica je da su sportski klubovi udruge građana i da...
	Skupština Riječkog sportskog saveza određuje sredstva Klubu po definiranim kriterijima, a Grad određuje okvirni iznos novca koji je na raspolaganju za financiranje priprema i takmičenja, a ostalo je u nadležnosti Riječkog sportskog saveza pa pretposta...
	Točno je da se u tom klubu dešavalo svašta, ali teško je bez kompletne analize inspekcijskih nalaza odgovoriti što je uzrok, a što je posljedica. Njegov osobni stav je da Klub postoji zbog igrača, a ne zbog uprave. Nadalje je priznao da je u ovih 16 g...
	10. SANDRO VIZLER je iznio da se, osim skandalozne odluke oko ukidanja sredstava izdavačkoj kući Edit, iz medija moglo pročitati da je Ministarstvo kulture smanjilo otprilike 30% sredstva za programe HNK Ivana pl. Zajca, pa ga interesira da li Gradona...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da je o tome već jednim dijelom govorio odgovarajući na pitanje o programu Europske prijestolnice kulture. Čudi ga takav pristup, da se u prvoj godini nakon što je Rijeka postala Europska prijestolnica kult...
	Vidio je da je iz Ministarstva odgovoreno na novinarski upit u smislu da Kazalište ne ispunjava svoje programske smjernice što smatra apsolutno neprimjerenim i netočnim jer je Kazalište u svom programu imalo zastupljene i velike svjetske autore u svim...
	Odgovor na novinarsko pitanje ga sigurno ne zadovoljava, a nakon dobivenog odgovora moći će dalje ući u raspravu s Ministarstvom kulture. Za Kazalište će to značiti smanjenje prihoda Kazališta koje se ili mora nadoknaditi iz drugih izvora, kojih baš i...
	11. DUŠKO MILOVANOVIĆ je podsjetio kako su od 1. ožujka 2014. godine svi članovi Gradskog vijeća dobili na korištenje tablete u cilju povećanja kvalitete rada Gradskog vijeća i racionalizacije troškova. Kako dio novinara nije podržao takvu odluku, sma...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da će u pisanom obliku dostaviti točne brojke, te iznio da se nakon uvođenja tableta i prestanka umnožavanja materijala značajno smanjio dio troškova vezanih za umnožavanje materijala. Prije uvođenja ta...
	Uvođenjem tableta taj se trošak sveo na nekakvih 30.000,00 kn, što znači da je ostvarena ušteda od nekih 70%. Već u prvoj godini nakon uvođenja tableta otplaćeni su tableti i ostvarena je ušteda.
	Pored ove uštede, Ured grada je preuzeo obvezu da više ne plaća tiskanje Službenih novina u kojima se objavljuju svi akti koje donosi Gradsko vijeće jer je sve to riješeno putem gradske web stranice te je ostvarena ušteda od nekih dodatnih 100-150.00...
	Ujedno je podsjetio na činjenicu da se od 2004. godine sjednice nekadašnjeg Poglavarstva, a sada Kolegija Gradonačelnika, također održavaju bez papira jer su svi dokumenti u elektroničkom obliku. Na temelju navedenih podataka, prosječna godišnja ušte...
	Smatra da je uvođenjem elektronskih sjednica Kolegija i Gradskog vijeća te objavljivanjem Službenih novina na web stranici, na godišnjoj razini ostvarena ušteda od oko cca 500.000,00 kn.
	12. ANDREJ BRIŠĆIK se pridružio čestitki Gradu Rijeci na dobivenoj kandidaturi za Europsku prijestolnicu kulture 2020. i svim udrugama koje su sudjelovale u izradi projekta.
	Naveo je da je pred kraj prošle godine Gradonačelnik iznio da su ostvareni preduvjeti za početak gradnje Sveučilišne bolnice odnosno da je Vlada odobrila jamstvo za kredit u iznosu od 400 milijuna kuna. Zanima ga što je s tim projektom, odnosno koje j...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je sve točno što je rekao. Znači točno je da je Vlada izdala jamstvo za osiguranje 400 milijuna kuna kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj, da je još prije toga dala načelno jamstvo za gotovo 700 mil...
	Točno je da su riješeni svi imovinsko pravni odnosi i da je zemljište na kojem je bila prije Vojarna na Trsatu, kao i gradsko zemljište na kojem su bile kazališne radionice prepušteno KBC-u. Na zahtjev KBC-a iseljene su kazališne radionice i srušeni s...
	Nakon toga je došao novi ministar i sve je stalo. Nada se da će se ta priča nastaviti i da ona neće biti predmet daljnjih prepucavanja koalicijskih partnera unutar Vlade Republike Hrvatske, jer ako je nešto u sustavu zdravstva negdje u Hrvatskoj potre...
	13. SANDRO VIZLER je upitao, budući da se bliži sezona kupanja, da li se zna tko bi ovoga ljeta mogao upravljati Plažom Ploče i kakva je situacija sa sporom?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je na žalost situacija  nepromijenjena te ponovio da je još pred dvije godine raskinut Ugovor o koncesiji s postojećim koncesionarom, na što je on uložio žalbu. Ministarstvo je njegovu žalbu prihvati...
	Prošle godine je Grad, na temelju Izvješća Povjerenstva koje prati rad koncesionara, zbog neizvršavanja ugovornih obveza vezanih na ulaganje u plažu ponovno raskinuo ugovor. Koncesionar se ponovo žalio i dok se ne dobije rješenje po toj žalbi on i dal...
	Prema tome, očekuje da će ove sezone situacija biti kao i prošle godine, što znači da će dijelom plaže koja je dana u koncesiju upravljati koncesionar o kojem će se voditi računa da poštuje koncesijski ugovor, a dijelom plaže koji je izvan koncesijsko...
	Gradsko vijeće Grada Rijeke izražava punu podršku novinsko-izdavačkoj ustanovi EDIT u kontekstu svih djelatnosti kojima osigurava autohtonoj talijanskoj nacionalnoj manjini prava na uporabu talijanskog jezika u informiranju i kulturi.
	Gradsko vijeće Grada Rijeke smatra neprihvatljivim izrečeni stav ministra kulture, kao predstavnika Vlade Republike Hrvatske, o nužnosti izlaženja dnevnog lista "La Voce del Popolo" na isključivo komercijalnim osnovama, te s tim u vezi smanjenju i uki...
	Gradsko vijeće Grada Rijeke inzistira na stavu da se unutar Državnog proračuna moraju pronaći sredstva za sufinanciranje novinsko-izdavačke ustanove EDIT, te time za ostvarivanje prava talijanske nacionalne manjine na uporabu talijanskog jezika u info...
	Ovaj zaključak dostavit će se Ministarstvu kulture Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade Republike Hrvatske.
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