
ZAPISNIK 
25. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke  

održane 21. prosinca 2011. godine 
 
 Sjednicu je u 9,35 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac. 
 
 Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da su sjednici nazočna 34 člana Gradskog 
vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 
 Sjednici su bili nazočni članovi Gradskog vijeća: Dinko Beaković, Predrag Blečić, 
Ivan Bogdanić, Hrvoje Burić, mr.sc. Vesna Buterin, mr.sc. Ernest Cukrov, Ljiljana Cvjetović, 
Tea Čaljkušić-Mance, Marko Filipović, Lidija Flas, mr.sc. Željko Glavan, Ivan Ivaniš, mr.sc. 
Nikola Ivaniš, mr.sc. Šime Jagičić, Ivana Jurčić, Sanjin Kajba, Ana Komparić Devčić, Sandra 
Krpan, Ismet Mešanović, Ljiljana Mihić, Bože Mimica, Dorotea Pešić-Bukovac, Nada 
Pindulić, Vuk Prica, Branko Rađa, Josip Rupčić, Dušan Sekulić, Oskar Skerbec, Danko 
Švorinić, Mate Tomljanović, Ana Turak, Walter Volk, Irena Vukosavljević i Tomislava Zečević 
Pedić. 
 
 Izostanak je opravdao član Gradskog vijeća mr.sc. Bojan Šober. 
 
 Na zapisnik 24. sjednice Gradskog vijeća održane 10. studenog 2011. godine nije 

bilo primjedbi. 
 
 UVODNE OBAVIJESTI: 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila da su, sukladno 
članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni pisani odgovori na pitanja člana Vijeća 
Predraga Blečića i članice Vijeća mr.sc. Vesne Buterin postavljena u aktualnom satu 24. 
sjednice Gradskog vijeća. 

 
 UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

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

dnevnog reda koji je dostavljen uz poziv za sjednicu Gradskog vijeća nije podnesen prigovor 
tako da se dnevni red smatra usvojenim kako je predloženo. 
 Predsjednica Vijeća zatim je podsjetila da su uz točku 1. Izbori i imenovanja 
dostavljena ukupno tri materijala: najprije Informacija o provedenom Ponovljenom javnom 
pozivu za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Rijeke (koju će Vijeće 
razmatrati pod točkom a) Izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke) pa zatim danas na 
klupe još dva materijala i to: "Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog 
suda u Rijeci" (pod b) i "Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora 
Osnovne škole "Turnić" (pod c). 

 
Zatim je predsjednica Gradskog vijeća objavila da je Gradsko vijeće usvojilo 

slijedeći  
D N E V N I  R E D 

1. Izbori i imenovanja: 
a) Izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u 
Rijeci 
c) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora 
Osnovne škole "Turnić" 

2. a) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. 
godinu 
b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu 



3. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu 
4. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu 
5. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2012. 

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

2012. godinu 
7. Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 

mjesnih odbora u 2012. godini 
8. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini 
9. Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini 
10. Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu 
11. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o nagrađivanju sportaša, 

sportskih radnika i sportskih udruga za ostvarena postignuća na 
međunarodnim i državnim natjecanjima  

12. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2012. godinu 

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

14. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu 
Rijeci u 2012. godini  

15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju plaće i drugih prava 
Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke 

16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi 
17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini 

spomeničke rente 
18. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 

financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini 
b) Prijedlog izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini 

19. a) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA 
ŽCGO Marišćina 
b) Prijedlog odluke o davanju jamstva za dugoročno zaduživanje TD EKOPLUS 
d.o.o. Rijeka 

20. Prijedlog odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge 
energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom 
energijom  

21. a) Prijedlog odluke o razrješenju ravnatelja Muzeja moderne i suvremene 
umjetnosti 
b) Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja moderne i 
suvremene umjetnosti  

22. Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za 
gospodarsko korištenje kulturnog dobra m/b Galeb  

23. Prijedlozi odluka o određivanju imena ulica na području grada Rijeke  
24. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg doma "Tić" 

Rijeka 
25. Prijedlog odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina 
26. Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje grada 

Rijeke 
27. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih 

poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada 
Rijeke 
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28. a) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (na lokaciji 
Marčeljeva Draga)  
b) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (na lokaciji u 
k.o. Zamet)  

29. a) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Srdoči  
b) Prijedlog rješenja o promjeni namjene  javnog dobra u k.o. Hosti 

 
TOČKA 1. 

Izbori i imenovanja 
a) Izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u 
Rijeci 
c) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora 
Osnovne škole "Turnić" 
 

 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je podsjetila da je 
predlagatelj Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja te da je pod točkom a) Gradskom 
vijeću upućena na razmatranje Informacija o provedenom Ponovljenom javnom pozivu za 
predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Rijeke, koju je dostavio Odbor za 
izbor, imenovanja i razrješenja. Nadalje je izvijestila da je pod tom točkom dnevnog reda 
potrebno provesti tajno glasovanje o izboru članova Savjeta mladih Grada Rijeke. Predložila 
je da Gradsko vijeće raspravu pod točkom a) provede odmah, a da se tajno glasovanje 
provede naknadno, za vrijeme kratke stanke koja će biti određena kasnije tijekom sjednice. 
Gradsko vijeće je jednoglasno prihvatilo taj prijedlog. 
 

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 n j e: 
 
 I. Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeće zaključke: 
 

a) 
 

z a k l j u č a k 
Prihvaća se Informacija o provedenom Ponovljenom javnom pozivu za 

predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Rijeke. 
 

b) 
 

z a k l j u č a k 
1. Predlaže se da Županijska skupština Primorsko-goranske županije za suce 

porotnike Županijskog suda u Rijeci imenuje: 
1. VLADIMIRA CUCULIĆA 
2. VLADISLAVA CESARCA 
3. ALDA VOLKA 
4. TONIJA MLINARA 
5. KARMELU TOMAŠ 
6. GORDANA RUBEŠU 
7. IVICU PAĐENA 
8. BLANKU ROMAN 
9. ROŽU BUTKOVIĆ 
10. ANTU PERIŠU 
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11. SNEŽANU TRTANJ 
12. MARTINU GRUBEŠIĆ 
13. MARIJANA TURINU 
14. BRANKA VRCELJA 
15. ADRIJANU ŠOKČIĆ 
Podaci o predloženim kandidatima čine sastavni dio ovoga zaključka.  

 2. Ovaj zaključak prosljeđuje se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i 
priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.  

 
 II. Zatim je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO donijelo sljedeću  

 
c) 

O D L U K U  
o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora  

Osnovne škole "Turnić" 
 

I. 
 Razrješuje se članica Školskog odbora Osnovne škole “Turnić" Irena GRUBIŠA. 

 
II. 

Za članicu Školskog odbora Osnovne škole “Turnić" iz reda osnivača, imenuje 
se Snježana JOVANIĆ, na vrijeme do isteka mandata članova Školskog odbora. 

 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

TOČKA 2. 
a) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. 
godinu 
b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu 

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

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

 
 U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Hrvoje Burić ispred Kluba vijećnika 
HDZ-a, Ljiljana Mihić ispred Kluba članova Gradskog vijeća SDP, IDS, ARS, HSLS, HSS i 
SDA, mr.sc. Nikola Ivaniš ispred Kluba PGS-a, mr.sc. Šime Jagičić ispred Kluba HNS i HSU, 
Tomislava Zečević Pedić, Ernest Cukrov, Danko Švorinić, Lidija Flas, Hrvoje Burić, Dinko 
Beaković, mr.sc. Vesna Buterin, mr.sc. Željko Glavan, Predrag Blečić, Josip Rupčić, Ivana 
Jurčić, Ana Komparić Devčić i Tea Čaljkušić Mance, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel, 
te završno Hrvoje Burić ispred Kluba vijećnika HDZ-a i mr.sc. Nikola Ivaniš ispred Kluba 
PGS-a. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA 
GRADSKOG VIJEĆA donijelo:  

a) 
Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu (sa 

20 glasova za i 14 glasova protiv), 
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b) 
Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu 
(sa 23 glasa za, 8 glasova protiv i 3 suzdržana glasa). 
 

 Napomena: Nakon glasovanja pod ovom točkom dnevnog reda, predsjednica 
Vijeća je dala članovima Vijeća upute o provođenju postupka tajnog glasovanja za 
izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke, propisanom odredbama Odluke o 
osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke te 
je, sukladno svom ovlaštenju, odredila da će joj prilikom tajnog glasovanja pomagati i 
članice Vijeća Sandra Krpan i Tomislava Zečević Pedić. 
 

Nakon što je svakom od članova Gradskog vijeća tajnica Gradskog vijeća ponaosob 
uručila glasački listić s imenima kandidata za članove Savjeta mladih, pristupilo se tajnom 
glasovanju. 
 Nakon provedenog tajnog glasovanja prišlo se otvaranju glasačke kutije i utvrđivanju 
rezultata glasovanja. 
 

TOČKA 3. 
Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je pročelnik Odjela gradske uprave za 
kulturu Ivan Šarar. 
 
 Predsjednik Odbora za kulturu Bože Mimica je dodatno izvijestio Gradsko vijeće o 
zaključcima tog Odbora.  
 
 U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Hrvoje Burić ispred Kluba vijećnika 
HDZ-a, Vuk Prica i Hrvoje Burić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (23 za, 6 protiv, 3 
suzdržana) donijelo Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu. 
 
 Napomena: Nakon glasovanja pod ovom točkom dnevnog reda, predsjednica 
Vijeća je izvijestila Gradsko vijeće o rezultatima provedenih izbora za članove Savjeta 
mladih Grada Rijeke. 
 
 Rezultati glasovanja za izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke: 
 
 Članovima Gradskog vijeća predana su 34 glasačka listića od ukupno 35 za izbor 
članova Savjeta mladih Grada Rijeke, dok je neupotrijebljen ostao jedan glasački listić. 

Nakon glasovanja, otvorena je glasačka kutija i nakon prebrojavanja glasačkih listića 
utvrđeno je da su se u glasačkoj kutiji nalazila 33 glasačka listića te da su svi glasački listići 
bili važeći. 

 
Pojedini kandidati su dobili slijedeći broj glasova: 

1. Hadi Aji       26  
2. Dino Božanić       10  
3. Teo Božanić         26 
4. Vojko Braut       25  
5. Marin Filčić       27  
6. Aleksandra Ignatoski      11 
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7. Igor Košir       31 
8. Marija Krapić       28 
9. Marko Mataja-Mafrici      26 
10. Gordan Pavlin       25 
11. Saša Pešut        25 
12. Petar Petrinić         8 
13. Iva Sušić       26 
14. Lea Šarunić       23 
15. Bojan Šikanjić        9 

 
 Predsjednica Vijeća zatim je objavila da su u Savjet mladih Grada Rijeke 
izabrani sljedeći kandidati prema redoslijedu dobivenih glasova: 

1. Igor Košir 
2. Marija Krapić 
3. Marin Filčić 
4. Hadi Aji 
5. Teo Božanić 
6. Marko Mataja-Mafrici 
7. Iva Sušić 
8. Vojko Braut 
9. Gordan Pavlin 
10. Saša Pešut 
11. Lea Šarunić. 
 

 Predsjednica Vijeća čestitala je svim kandidatima koji su izabrani za članove Savjeta 
mladih Grada Rijeke. 

 
TOČKA 4. 

Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke  
za 2012. godinu 

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

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

 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je Glavna tajnica Riječkog sportskog 
saveza Verica Mance. 
 

Predsjednik Odbora za sport i tehničku kulturu Josip Rupčić je izvijestio Gradsko 
vijeće da Odbor za sport i tehničku kulturu nije prihvatio prijedlog pod ovom točkom dnevnog 
reda. 
 
 U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Dinko Beaković ispred Kluba PGS  -
a, Josip Rupčić ispred Kluba vijećnika HDZ-a, Ana Komparić Devčić, Ivan Bogdanić, Josip 
Rupčić i Dinko Beaković te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.    
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (23 za, 6 protiv, 2 
suzdržana) donijelo Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu. 
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TOČKA 5. 
Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke 

za 2012. godinu 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (23 za, 4 protiv, 2 

suzdržana) donijelo Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2012. 
godinu.  

 
TOČKA 6.  

Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
za 2012. godinu 

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

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

 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (25 za, 2 suzdržana) 
donijelo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu. 
 

 
TOČKA 7.  

Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području  
mjesnih odbora u 2012. godini 

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

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
 
 Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovao član Vijeća Josip Rupčić,  Gradsko vijeće 
je JEDNOGLASNO donijelo Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 
području mjesnih odbora u 2012. godini. 

 
 

TOČKA 8. 
Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture  

u 2012. godini 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Program održavanja 

komunalne infrastrukture u 2012. godini.  
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TOČKA 9. 

Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina  
u 2012. godini 

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

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni na klupe. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (25 za, 2 suzdržana)  

donijelo Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini. 
 
 

TOČKA 10.  
Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente  

za 2012. godinu 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
  
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (25 za, 2 suzdržana) 
donijelo Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu. 

 
 

TOČKA 11.  
Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o nagrađivanju sportaša, sportskih 

radnika i sportskih udruga za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim 
natjecanjima 

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

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

 
Predsjednik Odbora za sport i tehničku kulturu Josip Rupčić je izvijestio Gradsko 

vijeće da Odbor za sport i tehničku kulturu nije prihvatio prijedlog pod ovom točkom dnevnog 
reda. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (18 za, 8 protiv) donijelo 

Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o nagrađivanju sportaša, sportskih radnika i 
sportskih udruga za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima. 

 
 

TOČKA 12.  
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2012. godinu 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

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

 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o 
raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 
vijeću Grada Rijeke za 2012. godinu. 
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TOČKA 13. 

a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog 
vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama 
predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je 
osnivač Grad Rijeka 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, donijelo: 

 
a) 

Odluku o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada 
Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke godinu (odluku je 
Gradsko vijeće donijelo većinom glasova - 28 za,  1 suzdržan), 
 

b) 
 Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama predsjednicima i 
članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka (odluku 
je Gradsko vijeće donijelo jednoglasno). 

 
 

TOČKA 14.  
Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina  

u Gradu Rijeci u 2012. godini  
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

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

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

financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2012. godini. 
 
 

TOČKA 15.  
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju plaće i drugih prava 

Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (28 za, 1 protiv) donijelo 

Odluku o izmjenama Odluke o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i 
zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke. 
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TOČKA 16.  
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjenama  

Odluke o komunalnoj naknadi 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

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

 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o izmjeni 
Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi.  

 
 

TOČKA 17.  
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni 

Odluke o visini spomeničke rente 
 

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

 
 

TOČKA 18.  
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini 
b) Prijedlog izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini 

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

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo: 

 
a) 

Odluku o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda 
osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini, 
 

b) 
Izmjene Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog  

održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini. 
 
 

TOČKA 19.  
a) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA 
ŽCGO Marišćina 
b) Prijedlog odluke o davanju jamstva za dugoročno zaduživanje TD EKOPLUS 
d.o.o. Rijeka 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
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 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
 U raspravi su sudjelovali član Vijeća Dinko Beaković i Gradonačelnik mr.sc. Vojko 
Obersnel. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je donijelo:  
 

a) 
 

 Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO 
Marišćina  (odluku je Gradsko vijeće donijelo jednoglasno), 
 

b) 
 

 Odluku o davanju jamstva za dugoročno zaduživanje TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka 
(odluku je Gradsko vijeće donijelo većinom glasova - 27  za i 1 protiv). 

 
 

TOČKA 20.  
Prijedlog odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih 

djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je 

predlagatelj Trgovačko društvo ENERGO d.o.o., da je očitovanje Gradonačelnika na 
prijedlog dostavljeno na klupe te da su na klupe dostavljeni i zaključci odbora koji su 
razmatrali ovu točku dnevnog reda. 

 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je direktor Trgovačkog društva ENERGO 
d.o.o. Sanjin Kirigin. 
 
 U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Tomislava Zečević Pedić ispred 
Kluba vijećnika HDZ-a, Ivan Ivaniš, Lidija Flas, mr.sc. Željko Glavan, Ernest Cukrov, 
Tomislava Zečević Pedić, Dinko Beaković, Ivana Jurčić, Predrag Blečić, Hrvoje Burić i 
Ljiljana Cvjetović, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno Dinko Beaković ispred 
Kluba PGS-a i Tomislava Zečević Pedić ispred Kluba vijećnika HDZ-a. 
 
 Član Vijeća Predrag Blečić je predložio da se održi posebna sjednica Gradskog vijeća 
na kojoj bi Vijeće moglo održati raspravu o poslovanju svih komunalnih društava u koju bi se 
moglo uključiti i razne stručnjake u cilju razrade politike naplate usluga komunalnih društava. 
  
 Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je, u osvrtu na izneseni prijedlog člana Vijeća 
Predraga Blečića, podsjetio da je Izvješće o poslovanju svih komunalnih društava Gradsko 
vijeće razmatralo na sjednici održanoj u mjesecu srpnju ove godine. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 5 protiv, 3 

suzdržana) donijelo Odluku o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge 
energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom. 
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TOČKA 21. 
a) Prijedlog odluke o razrješenju ravnatelja Muzeja moderne i suvremene 
umjetnosti 
b) Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja moderne i 
suvremene umjetnosti  

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da je 
predlagatelj ove točke dnevnog reda Upravno vijeće Muzeja moderne i suvremene 
umjetnosti. Nadalje je izvijestila da su članovima Vijeća danas na klupe dostavljeni zaključci 
odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, dok je očitovanje Gradonačelnika na 
prijedlog dostavljeno ranije u materijalima.  
 
 U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Hrvoje Burić ispred Kluba vijećnika 
HDZ-a, mr.sc. Željko Glavan i Hrvoje Burić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 1 protiv, 2 
suzdržana) donijelo slijedeću   

a) 
 

O D L U K U 
o razrješenju ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti 

 
I. 

 Razrješuje se JERICA ZIHERL dužnosti ravnatelja Muzeja moderne i suvremene 
umjetnosti, s danom 31. prosinca 2011. godine, na osobni zahtjev. 

II. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 
novinama Primorsko-goranske županije". 

 
b) 
 

 Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 1 protiv, 4 suzdržana) donijelo 
slijedeću   

O D L U K U 
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja  
Muzeja moderne i suvremene umjetnosti 

 
I. 

 Imenuje se IVO MATULIĆ za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja moderne i 
suvremene umjetnosti, s danom 1. siječnja 2012. godine. 
 

II. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 
novinama Primorsko-goranske županije". 

 
 

TOČKA 22. 
Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za 

gospodarsko korištenje kulturnog dobra m/b Galeb 
  
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
 

 12



 Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (20 za, 4 suzdržana) 
donijelo Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za 
gospodarsko korištenje kulturnog dobra m/b Galeb. 

 
 

TOČKA 23. 
Prijedlozi odluka o određivanju imena ulica  

na području grada Rijeke 
 

 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je 
predlagatelj Odbor za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke, da je očitovanje 
Gradonačelnika na materijal pod ovom točkom dnevnog reda dostavljeno u materijalima te 
da je zaključak Odbora za Statut, Poslovnik i propise koji je razmatrao ovu točku dnevnog 
reda dostavljen na klupe. 
 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je predsjednik Odbora za mjesnu 
samoupravu Danko Švorinić.  
 

Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo: 1. Odluku kojom se 
ulici na području Grada Rijeke određuje ime: "Sveučilišna avenija" te zatim 2. Odluku 
kojoj se ulici na području Grada Rijeke određuje ime: "Ulica Radmile Matejčić". 

 
TOČKA 24. 

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut 
Dječjeg doma “Tić” Rijeka 

 
Predsjednica Vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je predlagatelj 

ove točke dnevnog reda Upravno vijeće Dječjeg doma "Tić" Rijeka, da je očitovanje 
Gradonačelnika na materijal pod ovom točkom dnevnog reda dostavljeno u materijalima te 
da su zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima 
Vijeća na klupe. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo slijedeću 

 
O D L U K U 

o davanju prethodne suglasnosti na Statut  
Dječjeg doma "Tić" Rijeka 

 
Članak 1. 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg doma "Tić" Rijeka u tekstu 
kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg doma "Tić" Rijeka, na sjednici održanoj dana 
25. studenog 2011. godine. 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
TOČKA 25. 

Prijedlog odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina 
  
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o likovnoj 
nagradi Ivo Kalina. 
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TOČKA 26. 
Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja  

za područje grada Rijeke 
 

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

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

 
TOČKA 27. 

Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj 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 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe. 
 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o izboru 
osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina 
na temelju ugovora na području Grada Rijeke. 

 
 

TOČKA 28. 
a) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (na lokaciji 
Marčeljeva Draga)  
b) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (na lokaciji u 
k.o. Zamet)  

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

Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo: 
 

a) 
Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (na lokaciji Marčeljeva 

Draga),  
b) 

Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (na lokaciji u k.o. Zamet).  
 
 

TOČKA 29. 
a) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Srdoči  
b) Prijedlog rješenja o promjeni namjene  javnog dobra u k.o. Hosti 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe te da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao primjedbe odnosno prijedloge za 
izmjenu teksta oba Rješenja kako je navedeno u zaključku tog Odbora. 

 
 U raspravi pod ovom točkom dnevnog reda sudjelovao je član Vijeća Predrag Blečić 
koji je predložio da ubuduće, prilikom donošenja ovakvih rješenja i izvođenja svih zahvata na 
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području mjesnih odbora, Odjel za komunalni sustav i Odjel za urbanizam o tome obavijeste 
vijeća mjesnih odbora, kako bi se prije odlučivanja na Gradskom vijeću mogle obaviti 
potrebne konzultacije s mjesnim odborom. 

 
Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća izvijestila da su primjedbe Odbora 

za Statut, Poslovnik i propise prihvaćene od strane predlagatelja, Gradsko vijeće je 
JEDNOGLASNO donijelo slijedeća rješenja: 

 
 a) Rješenje o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Srdoči, 
 
 b) Rješenje o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Hosti. 
 
 
  
 
 Sjednicu su prije završetka napustili članovi Gradskog vijeća: Ivan Bogdanić, 
mr.sc. Vesna Buterin, Tea Čaljkušić-Mance, mr.sc. Nikola Ivaniš, Sanjin Kajba, Ana 
Komparić Devčić, Bože Mimica, Branko Rađa, Dušan Sekulić i Tomislava Zečević Pedić. 
 

 
Sjednica je zaključena u 15,00 sati. 
 
 
 

 Tajnica                Predsjednica 
Gradskog vijeća             Gradskog vijeća 

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


	z a k l j u č a k


ZAPISNIK


25. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke 


održane 21. prosinca 2011. godine



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



Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da su sjednici nazočna 34 člana Gradskog vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.



Sjednici su bili nazočni članovi Gradskog vijeća: Dinko Beaković, Predrag Blečić, Ivan Bogdanić, Hrvoje Burić, mr.sc. Vesna Buterin, mr.sc. Ernest Cukrov, Ljiljana Cvjetović, Tea Čaljkušić-Mance, Marko Filipović, Lidija Flas, mr.sc. Željko Glavan, Ivan Ivaniš, mr.sc. Nikola Ivaniš, mr.sc. Šime Jagičić, Ivana Jurčić, Sanjin Kajba, Ana Komparić Devčić, Sandra Krpan, Ismet Mešanović, Ljiljana Mihić, Bože Mimica, Dorotea Pešić-Bukovac, Nada Pindulić, Vuk Prica, Branko Rađa, Josip Rupčić, Dušan Sekulić, Oskar Skerbec, Danko Švorinić, Mate Tomljanović, Ana Turak, Walter Volk, Irena Vukosavljević i Tomislava Zečević Pedić.



Izostanak je opravdao član Gradskog vijeća mr.sc. Bojan Šober.

· Na zapisnik 24. sjednice Gradskog vijeća održane 10. studenog 2011. godine nije bilo primjedbi.

· UVODNE OBAVIJESTI:

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila da su, sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni pisani odgovori na pitanja člana Vijeća Predraga Blečića i članice Vijeća mr.sc. Vesne Buterin postavljena u aktualnom satu 24. sjednice Gradskog vijeća.


· UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA


Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila da na prijedlog dnevnog reda koji je dostavljen uz poziv za sjednicu Gradskog vijeća nije podnesen prigovor tako da se dnevni red smatra usvojenim kako je predloženo.



Predsjednica Vijeća zatim je podsjetila da su uz točku 1. Izbori i imenovanja dostavljena ukupno tri materijala: najprije Informacija o provedenom Ponovljenom javnom pozivu za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Rijeke (koju će Vijeće razmatrati pod točkom a) Izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke) pa zatim danas na klupe još dva materijala i to: "Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci" (pod b) i "Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole "Turnić" (pod c).


Zatim je predsjednica Gradskog vijeća objavila da je Gradsko vijeće usvojilo slijedeći 


D N E V N I  R E D


1. Izbori i imenovanja:


a) Izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke


b) Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci


c) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole "Turnić"


2. a) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu


b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu

3. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu


4. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu


5. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu


6. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu


7. Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2012. godini


8. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini


9. Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini


10. Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu


11. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o nagrađivanju sportaša, sportskih radnika i sportskih udruga za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima 


12. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2012. godinu


13. a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke


b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka


14. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2012. godini 


15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke

16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi


17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente


18. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini


b) Prijedlog izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini


19. a) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina


b) Prijedlog odluke o davanju jamstva za dugoročno zaduživanje TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka


20. Prijedlog odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom 


21. a) Prijedlog odluke o razrješenju ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti


b) Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti 


22. Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za gospodarsko korištenje kulturnog dobra m/b Galeb 


23. Prijedlozi odluka o određivanju imena ulica na području grada Rijeke 


24. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg doma "Tić" Rijeka


25. Prijedlog odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina


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


27. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke


28. a) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (na lokaciji Marčeljeva Draga) 


b) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (na lokaciji u k.o. Zamet) 


29. a) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Srdoči 

b) Prijedlog rješenja o promjeni namjene  javnog dobra u k.o. Hosti

TOČKA 1.


Izbori i imenovanja


a) Izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke


b) Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci


c) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole "Turnić"



Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je podsjetila da je predlagatelj Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja te da je pod točkom a) Gradskom vijeću upućena na razmatranje Informacija o provedenom Ponovljenom javnom pozivu za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Rijeke, koju je dostavio Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja. Nadalje je izvijestila da je pod tom točkom dnevnog reda potrebno provesti tajno glasovanje o izboru članova Savjeta mladih Grada Rijeke. Predložila je da Gradsko vijeće raspravu pod točkom a) provede odmah, a da se tajno glasovanje provede naknadno, za vrijeme kratke stanke koja će biti određena kasnije tijekom sjednice. Gradsko vijeće je jednoglasno prihvatilo taj prijedlog.


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 n j e:


I. Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeće zaključke:


a)


z a k l j u č a k


Prihvaća se Informacija o provedenom Ponovljenom javnom pozivu za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Rijeke.


b)


z a k l j u č a k


1. Predlaže se da Županijska skupština Primorsko-goranske županije za suce porotnike Županijskog suda u Rijeci imenuje:


1. VLADIMIRA CUCULIĆA


2. VLADISLAVA CESARCA


3. ALDA VOLKA


4. TONIJA MLINARA


5. KARMELU TOMAŠ


6. GORDANA RUBEŠU


7. IVICU PAĐENA


8. BLANKU ROMAN


9. ROŽU BUTKOVIĆ


10. ANTU PERIŠU


11. SNEŽANU TRTANJ


12. MARTINU GRUBEŠIĆ


13. MARIJANA TURINU


14. BRANKA VRCELJA


15. ADRIJANU ŠOKČIĆ


Podaci o predloženim kandidatima čine sastavni dio ovoga zaključka. 



2. Ovaj zaključak prosljeđuje se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije. 


II. Zatim je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO donijelo sljedeću 


c)


O D L U K U 


o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora 


Osnovne škole "Turnić"


I.



Razrješuje se članica Školskog odbora Osnovne škole “Turnić" Irena GRUBIŠA.


II.


Za članicu Školskog odbora Osnovne škole “Turnić" iz reda osnivača, imenuje se Snježana JOVANIĆ, na vrijeme do isteka mandata članova Školskog odbora.


III.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 


TOČKA 2.


a) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu

b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu


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



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


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



U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Hrvoje Burić ispred Kluba vijećnika HDZ-a, Ljiljana Mihić ispred Kluba članova Gradskog vijeća SDP, IDS, ARS, HSLS, HSS i SDA, mr.sc. Nikola Ivaniš ispred Kluba PGS-a, mr.sc. Šime Jagičić ispred Kluba HNS i HSU, Tomislava Zečević Pedić, Ernest Cukrov, Danko Švorinić, Lidija Flas, Hrvoje Burić, Dinko Beaković, mr.sc. Vesna Buterin, mr.sc. Željko Glavan, Predrag Blečić, Josip Rupčić, Ivana Jurčić, Ana Komparić Devčić i Tea Čaljkušić Mance, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel, te završno Hrvoje Burić ispred Kluba vijećnika HDZ-a i mr.sc. Nikola Ivaniš ispred Kluba PGS-a.


Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA donijelo: 


a)

Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu (sa 20 glasova za i 14 glasova protiv),

b)

Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu

(sa 23 glasa za, 8 glasova protiv i 3 suzdržana glasa).



Napomena: Nakon glasovanja pod ovom točkom dnevnog reda, predsjednica Vijeća je dala članovima Vijeća upute o provođenju postupka tajnog glasovanja za izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke, propisanom odredbama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke te je, sukladno svom ovlaštenju, odredila da će joj prilikom tajnog glasovanja pomagati i članice Vijeća Sandra Krpan i Tomislava Zečević Pedić.


Nakon što je svakom od članova Gradskog vijeća tajnica Gradskog vijeća ponaosob uručila glasački listić s imenima kandidata za članove Savjeta mladih, pristupilo se tajnom glasovanju.


Nakon provedenog tajnog glasovanja prišlo se otvaranju glasačke kutije i utvrđivanju rezultata glasovanja.

TOČKA 3.


Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu

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



Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar.


Predsjednik Odbora za kulturu Bože Mimica je dodatno izvijestio Gradsko vijeće o zaključcima tog Odbora. 



U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Hrvoje Burić ispred Kluba vijećnika HDZ-a, Vuk Prica i Hrvoje Burić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.


Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (23 za, 6 protiv, 3 suzdržana) donijelo Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu.



Napomena: Nakon glasovanja pod ovom točkom dnevnog reda, predsjednica Vijeća je izvijestila Gradsko vijeće o rezultatima provedenih izbora za članove Savjeta mladih Grada Rijeke.



Rezultati glasovanja za izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke:



Članovima Gradskog vijeća predana su 34 glasačka listića od ukupno 35 za izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke, dok je neupotrijebljen ostao jedan glasački listić.


Nakon glasovanja, otvorena je glasačka kutija i nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno je da su se u glasačkoj kutiji nalazila 33 glasačka listića te da su svi glasački listići bili važeći.


Pojedini kandidati su dobili slijedeći broj glasova:


1. Hadi Aji




  26 


2. Dino Božanić




  10 


3. Teo Božanić



  
  26


4. Vojko Braut




  25 


5. Marin Filčić




  27 


6. Aleksandra Ignatoski



  11


7. Igor Košir




  31


8. Marija Krapić




  28

9. Marko Mataja-Mafrici



  26


10. Gordan Pavlin




  25


11. Saša Pešut


 

  25

12. Petar Petrinić




    8

13. Iva Sušić




  26


14. Lea Šarunić




  23


15. Bojan Šikanjić




   9



Predsjednica Vijeća zatim je objavila da su u Savjet mladih Grada Rijeke izabrani sljedeći kandidati prema redoslijedu dobivenih glasova:


1. Igor Košir


2. Marija Krapić


3. Marin Filčić


4. Hadi Aji

5. Teo Božanić


6. Marko Mataja-Mafrici


7. Iva Sušić


8. Vojko Braut

9. Gordan Pavlin


10. Saša Pešut


11. Lea Šarunić.



Predsjednica Vijeća čestitala je svim kandidatima koji su izabrani za članove Savjeta mladih Grada Rijeke.

TOČKA 4.


Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke 


za 2012. godinu


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



Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je Glavna tajnica Riječkog sportskog saveza Verica Mance.


Predsjednik Odbora za sport i tehničku kulturu Josip Rupčić je izvijestio Gradsko vijeće da Odbor za sport i tehničku kulturu nije prihvatio prijedlog pod ovom točkom dnevnog reda.



U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Dinko Beaković ispred Kluba PGS  -a, Josip Rupčić ispred Kluba vijećnika HDZ-a, Ana Komparić Devčić, Ivan Bogdanić, Josip Rupčić i Dinko Beaković te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.   



Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (23 za, 6 protiv, 2 suzdržana) donijelo Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu.

TOČKA 5.


Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke

za 2012. godinu


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

Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (23 za, 4 protiv, 2 suzdržana) donijelo Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu. 


TOČKA 6. 


Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 


za 2012. godinu


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



Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (25 za, 2 suzdržana) donijelo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

TOČKA 7. 


Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 


mjesnih odbora u 2012. godini


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



Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovao član Vijeća Josip Rupčić,  Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2012. godini.


TOČKA 8.


Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture 

u 2012. godini


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


Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini. 

TOČKA 9.


Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina 

u 2012. godini


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


Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (25 za, 2 suzdržana)  donijelo Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini.

TOČKA 10. 


Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente 

za 2012. godinu


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



Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (25 za, 2 suzdržana) donijelo Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu.


TOČKA 11. 


Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o nagrađivanju sportaša, sportskih radnika i sportskih udruga za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima

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


Predsjednik Odbora za sport i tehničku kulturu Josip Rupčić je izvijestio Gradsko vijeće da Odbor za sport i tehničku kulturu nije prihvatio prijedlog pod ovom točkom dnevnog reda.


Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (18 za, 8 protiv) donijelo Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o nagrađivanju sportaša, sportskih radnika i sportskih udruga za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima.

TOČKA 12. 


Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2012. godinu


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



Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2012. godinu.

TOČKA 13.


a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke


b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka


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

Gradsko vijeće je, bez rasprave, donijelo:


a)

Odluku o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke godinu (odluku je Gradsko vijeće donijelo većinom glasova - 28 za,  1 suzdržan),


b)


Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka (odluku je Gradsko vijeće donijelo jednoglasno).

TOČKA 14. 


Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina 


u Gradu Rijeci u 2012. godini 


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


Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2012. godini.


TOČKA 15. 


Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke

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


Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (28 za, 1 protiv) donijelo Odluku o izmjenama Odluke o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke.


TOČKA 16. 


Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjenama 

Odluke o komunalnoj naknadi

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



Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi. 


TOČKA 17. 


Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni

Odluke o visini spomeničke rente

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



Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente. 


TOČKA 18. 


a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini

b) Prijedlog izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini

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


Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo:


a)

Odluku o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini,

b)

Izmjene Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog  održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini.

TOČKA 19. 


a) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina


b) Prijedlog odluke o davanju jamstva za dugoročno zaduživanje TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka


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



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



U raspravi su sudjelovali član Vijeća Dinko Beaković i Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.



Nakon rasprave, Gradsko vijeće je donijelo: 

a)


Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina  (odluku je Gradsko vijeće donijelo jednoglasno),

b)


Odluku o davanju jamstva za dugoročno zaduživanje TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka (odluku je Gradsko vijeće donijelo većinom glasova - 27  za i 1 protiv).


TOČKA 20. 


Prijedlog odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je predlagatelj Trgovačko društvo ENERGO d.o.o., da je očitovanje Gradonačelnika na prijedlog dostavljeno na klupe te da su na klupe dostavljeni i zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda.



Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je direktor Trgovačkog društva ENERGO d.o.o. Sanjin Kirigin.


U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Tomislava Zečević Pedić ispred Kluba vijećnika HDZ-a, Ivan Ivaniš, Lidija Flas, mr.sc. Željko Glavan, Ernest Cukrov, Tomislava Zečević Pedić, Dinko Beaković, Ivana Jurčić, Predrag Blečić, Hrvoje Burić i Ljiljana Cvjetović, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno Dinko Beaković ispred Kluba PGS-a i Tomislava Zečević Pedić ispred Kluba vijećnika HDZ-a.



Član Vijeća Predrag Blečić je predložio da se održi posebna sjednica Gradskog vijeća na kojoj bi Vijeće moglo održati raspravu o poslovanju svih komunalnih društava u koju bi se moglo uključiti i razne stručnjake u cilju razrade politike naplate usluga komunalnih društava.



Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je, u osvrtu na izneseni prijedlog člana Vijeća Predraga Blečića, podsjetio da je Izvješće o poslovanju svih komunalnih društava Gradsko vijeće razmatralo na sjednici održanoj u mjesecu srpnju ove godine.


Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 5 protiv, 3 suzdržana) donijelo Odluku o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom.


TOČKA 21.


a) Prijedlog odluke o razrješenju ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

b) Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti 



Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da je predlagatelj ove točke dnevnog reda Upravno vijeće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti. Nadalje je izvijestila da su članovima Vijeća danas na klupe dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, dok je očitovanje Gradonačelnika na prijedlog dostavljeno ranije u materijalima. 



U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Hrvoje Burić ispred Kluba vijećnika HDZ-a, mr.sc. Željko Glavan i Hrvoje Burić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.


Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 1 protiv, 2 suzdržana) donijelo slijedeću  


a)


O D L U K U


o razrješenju ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti


I.



Razrješuje se JERICA ZIHERL dužnosti ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, s danom 31. prosinca 2011. godine, na osobni zahtjev.


II.



Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

b)



Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 1 protiv, 4 suzdržana) donijelo slijedeću  

O D L U K U


o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja 


Muzeja moderne i suvremene umjetnosti


I.



Imenuje se IVO MATULIĆ za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, s danom 1. siječnja 2012. godine.


II.



Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

TOČKA 22.


Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za gospodarsko korištenje kulturnog dobra m/b Galeb


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


Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (20 za, 4 suzdržana) donijelo Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za gospodarsko korištenje kulturnog dobra m/b Galeb.


TOČKA 23.


Prijedlozi odluka o određivanju imena ulica 

na području grada Rijeke


Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je predlagatelj Odbor za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke, da je očitovanje Gradonačelnika na materijal pod ovom točkom dnevnog reda dostavljeno u materijalima te da je zaključak Odbora za Statut, Poslovnik i propise koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda dostavljen na klupe.


Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je predsjednik Odbora za mjesnu samoupravu Danko Švorinić. 


Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo: 1. Odluku kojom se ulici na području Grada Rijeke određuje ime: "Sveučilišna avenija" te zatim 2. Odluku kojoj se ulici na području Grada Rijeke određuje ime: "Ulica Radmile Matejčić".

TOČKA 24.


Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut

Dječjeg doma “Tić” Rijeka

Predsjednica Vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je predlagatelj ove točke dnevnog reda Upravno vijeće Dječjeg doma "Tić" Rijeka, da je očitovanje Gradonačelnika na materijal pod ovom točkom dnevnog reda dostavljeno u materijalima te da su zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na klupe.


Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo slijedeću


O D L U K U


o davanju prethodne suglasnosti na Statut 

Dječjeg doma "Tić" Rijeka


Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg doma "Tić" Rijeka u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg doma "Tić" Rijeka, na sjednici održanoj dana 25. studenog 2011. godine.


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


TOČKA 25.


Prijedlog odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina



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


Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o likovnoj nagradi Ivo Kalina.


TOČKA 26.


Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja 


za područje grada Rijeke



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

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


TOČKA 27.


Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj 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 zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na klupe.


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


TOČKA 28.


a) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (na lokaciji Marčeljeva Draga) 


b) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (na lokaciji u k.o. Zamet) 



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

Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo:


a)

Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (na lokaciji Marčeljeva Draga), 


b)

Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (na lokaciji u k.o. Zamet). 


TOČKA 29.


a) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Srdoči 


b) Prijedlog rješenja o promjeni namjene  javnog dobra u k.o. Hosti


Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na klupe te da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao primjedbe odnosno prijedloge za izmjenu teksta oba Rješenja kako je navedeno u zaključku tog Odbora.


U raspravi pod ovom točkom dnevnog reda sudjelovao je član Vijeća Predrag Blečić koji je predložio da ubuduće, prilikom donošenja ovakvih rješenja i izvođenja svih zahvata na području mjesnih odbora, Odjel za komunalni sustav i Odjel za urbanizam o tome obavijeste vijeća mjesnih odbora, kako bi se prije odlučivanja na Gradskom vijeću mogle obaviti potrebne konzultacije s mjesnim odborom.


Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća izvijestila da su primjedbe Odbora za Statut, Poslovnik i propise prihvaćene od strane predlagatelja, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeća rješenja:



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


b) Rješenje o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Hosti.



Sjednicu su prije završetka napustili članovi Gradskog vijeća: Ivan Bogdanić, mr.sc. Vesna Buterin, Tea Čaljkušić-Mance, mr.sc. Nikola Ivaniš, Sanjin Kajba, Ana Komparić Devčić, Bože Mimica, Branko Rađa, Dušan Sekulić i Tomislava Zečević Pedić.

Sjednica je zaključena u 15,00 sati.
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