
ZAPISNIK 
29. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke  

održane 31. svibnja 2012. godine 
 
 Sjednicu je u 9,35 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac. 
 
 Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočan 31 član Gradskog vijeća 
te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 
 Sjednici su bili nazočni članovi Gradskog vijeća: Dinko Beaković, Predrag Blečić, 
Ivan Bogdanić, mr.sc. Ernest Cukrov, Ljiljana Cvjetović, dr.sc. 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, Josip Rupčić, 
Dušan Sekulić, Oskar Skerbec, Danko Švorinić, Mate Tomljanović, Ana Turak, Walter Volk, 
Irena Vukosavljević i Tomislava Zečević Pedić. 
 
 Izostanak su opravdali članovi Gradskog vijeća: Hrvoje Burić, mr.sc. Vesna 
Buterin, Branko Rađa i mr.sc. Bojan Šober. 
 
• Na zapisnik 28. sjednice Gradskog vijeća održane 26. travnja 2012. godine nije bilo 

primjedbi. 
 
 
• UVODNE OBAVIJESTI: 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila da su članovima 
Vijeća, sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni pisani odgovori na 
pitanja članova Gradskog vijeća Predraga Blečića, Branka Rađe i Dinka Beakovića 
postavljena u aktualnom satu 28. sjednice Gradskog vijeća. 

 
 

• AKTUALNI SAT 
 

1. IVAN IVANIŠ je iznio da u zadnjih godina dana građane Srdoča te okolnih naselja najviše 
interesiraju zbivanja oko dogradnje Osnovne škole Srdoči, od osiguranja sredstava, pa do 
natječaja za izbor izvođača radova. Nakon što je počela dogradnja Škole, nastava za 
učenike organizirana je u nekoliko škola u Rijeci. Iako su Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
i športa te Grad Rijeka osigurali sredstva za izvođenje radova, izvođač radova i njegovi 
kooperanti upali su u teškoće pa je upitno da li će Škola biti završena prema ugovoru i na 
vrijeme. 
 U svezi toga upitao je Gradonačelnika kakva su njegova saznanja o tom problemu i 
da li stvarno postoje realne mogućnosti da se radovi završe na vrijeme kako bi djeca s ovog 
područja na jesen krenula u svoju Školu? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da će učenici te Škole sigurno započeti 
s nastavom u svojoj školi kada i svi ostali, početkom rujna. Nažalost, ima puno problema 
vezanih uz dogradnju te Škole, čemu je na neki način uzrok i Odluka Ministarstva iz 
prethodnog saziva kojom je Ministarstvo određeno kao ugovaratelj i investitor izgradnje, bez 
obzira što Grad Rijeka većim dijelom financira izgradnju škole. 
 Sukladno ugovoru potpisanim s izvođačem, završetak radova predviđen je za 30. 
lipnja ove godine, što znači da su radovi još uvijek u za to predviđenom roku. Činjenica je da 
radovi još traju, ali je izvođač radova na zamolbu Grada, zaposlenika škole i Školskog 
odbora obećao da će radove nešto ranije završiti, što se do sada nije ostvarilo. Činjenica je 
da od strane Grada postoji određena zabrinutost jer dinamika radova i broj ljudi prisutnih na 
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gradilištu nije takav da bi bili apsolutno sigurni da će radovi biti završeni u predviđenom roku. 
Iz tih razloga iniciran je sastanak sa Ministarstvom, izvođačima i kooperantima na kojem je 
izvođač obećao da će poštivati ugovorene rokove. 

Unazad 15 dana, tjedno se prate aktivnosti na gradilištu i svaki se tjedan Ministarstvu 
znanosti, obrazovanja i športa šalje izvješće o učinjenom te eventualnim odstupanjima od 
dogovorene dinamike. Škola bi trebala biti dovršena 30. lipnja o.g. i do tada će se znati da li 
će izvođač izvršiti svoju obavezu ili ne, ali u svakom slučaju bit će dovoljno vremena da se u 
tijeku ljeta škola opremi i uredi kako bi učenici početkom školske godine mogli krenuti u novu 
Školu. 
 
2. DUŠAN SEKULIĆ je iznio da je 22. svibnja o.g. austrijska tvrtka Strauss&partner iz 
Zagreba na natječaju izlicitirala cca 2.315 m2 zemljišta u Rikardu Benčiću. U svezi toga 
interesira ga da li je s tom tvrtkom sklopljen predugovor ili ugovor te koji je odnos Pećine 
projekta s Gradom i da li je s njima sklopljen kakav ugovor? 

Ujedno ga zanima da li je osigurana garancija tvrtke Strauss&partner sa pologom i 
kolika je ta garancija, što je s dijelom od 650 m2 za pravo građenja za podzemnu garažu bez 
naknade i da li se očekuje skoro potpisivanje ugovora? Također ga interesira da li je Strauss 
dao kakav uvjet da se zgrada predviđena za Muzej suvremene umjetnosti mora dovesti u 
primjereno stanje, te je zatražio pisani odgovor na postavljeno pitanje. 

 
 

Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da će članu Vijeća dostaviti pisani 
odgovor, te iznio da je činjenica da se na raspisani Natječaj javila navedena tvrtka, da je 
zbog toga to danas i jedna od točaka dnevnog reda obzirom da se radi o prodaji nekretnine 
vrednije od milijun kuna i da će nakon donošenja odluke biti potpisan Ugovor s tvrtkom kojim 
će biti regulirana sva međusobna prava i obaveze i garancije koje tvrtka mora dati da bi se 
Grad osigurao u kontekstu realizacije tog projekta. 
 Tvrtka Pećine javila se na natječaj pred nekoliko godina, ali zbog opće gospodarske 
situacije nikad nije došlo do potpisivanja kupoprodajnog ugovora, ali je Grad, sukladno 
uvjetima iz natječaja, zadržao jamčevinu u iznosu od cca 400.000,00 kuna. Što se tiče djela 
koji se daje kao pravo građenja bez naknade daje se iz razloga što se radi o ulaznoj rampi u 
garažu koja će biti u funkciji Hotela i u funkciji buduće javne garaže koja će se graditi ispod 
budućeg Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, a obaveza investitora je izgradnja tog 
ulaza. Nikakvih drugih posebnih uvjeta nema osim onih koji su definirani natječajem i koji će 
se naći u Ugovoru koji će biti potpisan nakon što današnji prijedlog usvoji na sjednici 
Gradsko vijeće. 
 
3. JOSIP RUPČIĆ je vezano uz kontejnerski novi terminal na Zagrebačkoj obali  iznio da je 
jučer u Rijeci bio gdin Siniša Hajdaš Dončić, Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture koji 
je donio puno lijepih obećanja za Grad Rijeku. Upitao je Gradonačelnika kako on vidi 
realizaciju svih tih projekata, obzirom na više čimbenika u ovom cijelom procesu, izgradnju 
terminala, izgradnju ceste D-403 i željezničkog prometnog pravca u zaleđu? 

U svezi ceste D-403, upitao je da li su Hrvatske ceste osigurale sredstva za projektnu 
dokumentaciju i izgradnju te ceste, tko će platiti izvlaštenje rušenja objekata na toj trasi u 
iznosu od cca 30-tak milijuna eura, te da li će netko voditi računa o kompatibilnosti prometne 
infrastrukture i tko će to voditi? On smatra da do 2017. godine to nikako ne može biti gotovo.  
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je podsjetio da je svojedobno u Rijeci, na njegov 
upit, tadašnji ministar Šuker rekao da će se gradnja ceste D 403 financirati iz Državnog 
proračuna, a njega je zbog tog pitanja proglasio nezahvalnim i bezobraznim. Međutim, 
činjenica je da je tek ove godine ugovoreno projektiranje i gradnja Zagrebačke obale iako su 
financijska sredstva bila osigurana još 2003. godine prvim kreditom Svjetske banke. U ovom 
trenutku izdana je lokacijska dozvola, a djelomično i građevinska dozvola za pojedine faze. 

U Proračunu Hrvatskih cesta za ovu godinu osigurano je nešto više od milijun kuna 
za dovršetak projektne dokumentacije. Direktor Hrvatskih cesta dobio je jasan nalog Ministra 
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da krene s postupkom izvlaštenja i dovršenja projektne dokumentacije, a Ministrova briga je 
da u Proračunu za iduću godinu osigura sredstva za građenje kako bi cesta bila gotova do 
2017 godine. Objekti koji se na toj trasi trebaju ukloniti nisu privatne kuće, već skladišta i neki 
drugi objekti, koji će se većim dijelom trebati ukloniti. Veći dio tih zgrada izgrađen je 
bespravno, a obzirom da je koridor te ceste kroz prostorno-plansku dokumentaciju poznat 
već 20-tak ili 30-tak godina, dogovoreno je da će svi građani čiji će objekti biti urušeni, dobiti 
odgovarajuću naknadu ili odgovarajući smještaj, za što će se pobrinuti Grad i Hrvatske ceste. 
 Budući da je u međuvremenu došlo do izmjena plana izgradnje terminala, na 
inzistiranje Lučke uprave neće se realizirati dva manja segmenta te ceste, tako da neće biti 
potrebno uklanjanje objekata na jednom dijelu segmenata ceste. Ujedno je dogovoreno da 
nema potrebe graditi poseban čvor na Osječku ulicu jer je zaključeno da se cesta može 
spojiti na postojeću Baračevu ulicu, pa će se u tom kontekstu graditi cca desetak objekata 
manje. 
 Grad će zajedno s Hrvatskim cestama krenuti u postupak imovinsko-pravne pripreme 
i rješavanje tih objekata kako bi do 2017. godine cesta bila gotova. 
 
4. mr.sc. ŠIME JAGIČIĆ je podsjetio na događanja koja su unatrag desetak dana u 
Sjevernom dijelu Italije, gdje se dogodilo preko 800 većih i manjih  potresa koji su izazvali 
velike štete i žrtve, a osjetili su se u Sloveniji i u Hrvatskoj. Iako zna da su to elementarne 
nepogode koje nije moguće niti spriječiti niti zaobići, smatra da se neke pripremne radnje 
mogu napraviti kako bi bilo što manje žrtava i što manje šteta. Vezano uz to, kontaktirao je tri 
grada u Hrvatskoj, te naveo primjer Grada Zagreba koji ima 32 firme koje su zadužene u 
slučaju većih potresa, koje točno znaju što je kome činiti, a za koordinaciju imaju Ured, te 
smatra da je to dosta dobro organizirano. 
 U svezi toga upitao je Gradonačelnika što je Grad Rijeka do sada napravio po tom 
pitanju radi zaštite imovine i svojih građana. Nema namjeru praviti paniku nego informirati 
građane kako bi znali što im je činiti u takvom slučaju. 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da se u slučaju potresa teško može 
spriječiti stradavanje ljudi i imovine jer to prije svega ovisi o intenzitetu potresa i o kvaliteti 
zgrada od kojih su neke izgrađene i prije razdoblja u kojima su definirani zakonski uvjeti o 
gradnji i zaštiti od potresa. 

Nadalje je podsjetio da je na sjednici Gradskog vijeća krajem 2011. godine usvojen 
Plan zaštite i spašavanja koji je napravljen na temelju Procjene ugroženosti, a koji predviđa 
gotovo sve što je moguće u takvim okolnostima predvidjeti od mjesta za evakuaciju, mjesta 
za izgradnju privremenih naselja, popis tvrtki i ustanova koje mogu pomoći materijalnim 
sredstvima ili ljudstvom. Uz Javnu vatrogasnu postrojbu postoje i dobrovoljna vatrogasna 
društva, u kojima je dio pripadnika posebno educiran za spašavanje iz ruševina. Ustrojena je 
i jedinica civilne zaštite opće namjene koja broji negdje 50-tak ljudi, a postoji i posebna 
jedinica civilne zaštite u sustavu gradske jedinice koja broji 30 ljudi koji su obučeni upravo za 
zaštitu i spašavanje iz ruševina. Takva jedinica postoji i na razini Županije i na razini Državne 
uprave za zaštitu i spašavanje.  

Grad je u tom kontekstu poduzeo sve što je u njegovoj mogućnosti u smislu 
preventivnog djelovanja i spremnosti na intervenciju, ali se nada da neće biti potrebe za tim. 
Popis angažiranih ustanova je puno veći, a Grad surađuje i s Udrugom za obuku psa s 
kojima ima dogovor za tri psa obučena za traženje osoba. 

Teško je govoriti o tome što bi se desilo ako bi se desilo i danas nitko ne može biti 
kompetentan reći da je spreman za potres bilo kakve jačine budući da sve ovisi o tome što 
priroda može u određenom trenutku izazvati. Naglasio je da je Grad poduzeo sve aktivnosti 
koje su u tehničkom, organizacijskom i ljudskom smislu u ovom trenutku moguće. 

 
5. DANKO ŠVORINIĆ je u svezi problematike poslovnih prostora u Gradu Rijeci iznio da su 
prošli mjesec u fokusu bila dva poslovna prostora, prostor Karoline riječke i prostor na adresi 
Korzo 8a. Nezadovoljstvo poduzetnika bilo je usmjereno na poslovni prostor na adresi Korzo 
8a za koji je veći broj poduzetnika bio zainteresiran za sudjelovanje na licitaciji, što im je bilo 
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onemogućeno budući je u tom prostoru bila određena samo jedna namjena, a to je 
brendirano kuhinjsko posuđe, što je smanjilo broj natjecatelja i cijenu najma, čime je oštećen 
i gradski Proračun. Tvrtka koja je izlicitirala taj prostor po početnoj cijeni nikada se prije nije 
bavila tom djelatnošću, a nakon što ga je izlicitirala, u roku od nekoliko dana prodala je taj 
prostor tvrtki koja je u poslovnom odnosu s gdinom Mirkom Pavičićem čime se pokazalo da 
osnovna namjena nije bila poslovanje odnosno prodaja brendiranog posuđa nego dobivanje 
prostora po što manjoj cijeni. U svezi toga upitao je zašto baš brendirano posuđe i zašto se 
nije izašlo u susret i drugim poduzetnicima koji su htjeli sudjelovati na licitaciji za taj poslovni 
prostor? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je podsjetio na činjenicu da je ovo drugi puta da je 
održana licitacija za taj prostor s istom namjenom te da je na prvoj održanoj licitaciji u kojoj je 
bila ista namjena prostora, jednako tako po početnoj cijeni dobio poduzetnik koji je sada 
najviše zabrinut zbog toga što je netko dobio prostor po početnoj cijeni, a s njim nije bio 
sklopljen ugovor jer se naknadno utvrdilo da nije imao ugovor s tvrtkom koja mu je trebala 
omogućiti da stvarno prodaje brendirano posuđe i pribor za jelo.  

Grad utvrđuje namjenu djelatnosti i smatralo se da je to jedna od djelatnosti koja na 
Korzu kao najatraktivnijem području za poslovne prostore nedostaje, bez obzira što su 
prihodi manji. Da je kriterij bio ostvarivanje što većeg prihoda, onda bi Grad bio raspisao 
natječaj za sportske kladionice za sve poslovne prostore jer to u ovom trenutku najbolje ide. 
Međutim to nije stav Grada i to nije bio niti prvi, niti posljednji put da je namjena poslovnih 
prostora određena samo za jednu određenu djelatnost. Sve ove ostale insinuacije tko je s 
kim u vezi, tko je kome što napravio, tko o kome što misli prepušta mašti i političkom 
podmetanju, a ukoliko netko smatra da u tom kontekstu postoje nepravilnosti neka se obrati 
Državnom odvjetništvu. 
 
DANKO ŠVORINIĆ je dodao da je Gradonačelnik od niza poduzetnika, putem Odjela 
gradske uprave za poduzetništvo, bio zamoljen za proširenje namjene tog poslovnog 
prostora, što bi povećalo broj natjecatelja na licitaciji, a prihod Proračuna bi bio veći. Na taj 
način sužava se broj natjecatelja, pa to i nisu natječaji, već je to lakrdija, a takvim 
raspolaganjem poslovnim prostorima učinit će da slijedeće godine proračunska rupa bude 
još veća. 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da se njemu vrlo često obraćaju 
poduzetnici s različitim prijedlozima i kad god je to moguće tim poduzetnicima se pokušava 
izići u susret. Međutim, postoji i promišljanje politike oko djelatnosti na Korzu. Uskoro će se 
osloboditi i neki drugi prostori na Korzu, pa će se u tom kontekstu nastojati izići ususret 
nekim od ovih poduzetnika koji su toliko zabrinuti za Proračun Grada Rijeke. Nadalje je iznio 
da je izvršenje Proračuna upravo u tom segmentu ostvareno u vrlo visokom postotku i da 
Grad Rijeka ostvaruje najveći prihod od gospodarenja poslovnim prostorima. Među onima 
koji ne uspiju izlicitirati poslovni prostor ili ne dobiju namjenu koja ih zanima uvijek ima 
nezadovoljnih. On apsolutno odbija bilo kakve insinuacije o namještanju i ostalom što su 
zabrinuti poduzetnici govorili, a istinitost takvih tvrdnji utvrđuju nadležna tijela. 
 Prema tome, on nema ništa protiv primjedbi i prigovora, ali na razini normalne 
komunikacije. 
 
6. PREDRAG BLEČIĆ je iznio da je u dva navrata na sjednici Gradskog vijeća zatražio od 
gradskih službi da mu se dostave informacije u svezi Javnog natječaja za sanaciju deponija 
Viševac koji je održan 2008. godine i na koji su, prema dobivenim materijalima, pristigle tri 
ponude, od kojih je jedna bila ponuda Zajednice ponuditelja Smelt u iznosu od 36.488.000 
kn, druga od Konstruktora Inžinjering u iznosu od 58.634.000 kn i treća od Zajednice 
ponuditelja Krk His d.o.o. Zagreb u iznosu od 56.742.000 kn. 
 Prilikom analitičke obrade postignutih ponuda sukladno Zakonu o javnoj nabavi 
utvrđeno je da je ponuda Zajednice ponuditelja Smelt koja je bila najjeftinija, bila nepotpuna 
jer nije bio priložen dokaz o svojstvu glavnog izvoditelja realiziranih radova na najmanje 
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jednom projektu sanacije odlagališta u posljednje tri godine, iako je priložio potvrdu o 
izvođenju sanacije odlagališta naručitelja Komunalnog društva Usluge Poreč d.o.o. koja je u 
tom trenutku bila u tijeku. 

Kao najprihvatljivija odabrana je ponuda Zajednice ponuditelja GP Krk i His d.o.o. iz 
Zagreba u iznosu od 56.742.153,20 kn. Napomenuo je da je Grad Rijeka u ime lokalnih 
općina i gradova tzv. riječkog prstena potpisao sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitosti ugovor o sufinanciranju sanacije prema kojem Fond financira sanaciju deponija 
sa 40% troškova, a ostatak plaća KD Čistoća Rijeka iz sredstava namijenjenih za razvoj. Iz 
navedenog proizlazi da su, uz posredovanje Fonda kojeg je vodio gdin Vinko Mladineo, u 
ovom slučaju nabave, oštećena sredstva za razvoj KD Čistoće namijenjena sanaciji deponija 
u iznosu od 12.152.483,91 kuna. 
 Obzirom na navedeno, upitao je Gradonačelnika kada se može očekivati da ova 
gradska vlast, kojoj je on na čelu, osigura skupinu stručnjaka koja će profesionalno obnašati 
svoju dužnost i braniti interese Proračuna Grada i tvrtki kojima je Grad u većinskom 
vlasništvu? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio kako ne razumije što gdin Blečić želi 
poručiti osim što nije zadovoljan kako on i suradnici vode Grad jer ne vidi niti jedan razlog 
zašto bi se dovodila u sumnju odluka koja je donesena. U kontekstu Zakona o javnoj nabavi 
postoji institucija žalbe i nije mu jasno zašto tvrtka Smelt, ukoliko nije bila zadovoljna 
odabirom, nije uložila žalbu. Ovo nije prvi slučaj da je neki od natjecatelja eliminiran jer osim 
cijene nije predao ostale dokaze navedene u natječaju, pa mu nisu jasne ove insinuacije niti 
inzistiranje gdina Blečića. 
 
PREDRAG BLEČIĆ je dodao da, ukoliko se želi biti konzistentan u provođenju javne 
nabave, onda se mora biti konzistentan i u odabiru ponuđača. U informaciji koja je njemu 
dostavljena projektant ovog projekta je EKO INA iz Zagreba, a sve što je bilo vezano uz 
javnu nabavu išlo je po dopuni Glavnog projekta sanacije kojeg je radio Hidro plan, ali smatra 
da je vrijedilo raspraviti o 20 milijuna jeftinijoj ponudi. Ne želi govoriti o krivičnim prijavama, 
već inzistira da se oformi ekipa ljudi koja će znati štititi interese Proračuna Grada. 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je ponovio da je sve učinjeno po pravilima struke i 
sukladno Zakonu. Međutim, ukoliko gdin Blečić opravdano sumnja da je nešto učinjeno mimo 
Zakona, postoje organi za provjeru istinitosti njegovih tvrdnji, iako on osobno tvrdi da su 
gradske službe poduzele sve potrebne mjere radi zaštite gradskog Proračuna. 
 
7. IVANA JURČIĆ je iznijela da je Vlada Republike Hrvatske između niza poticajnih mjera 
koje su bile vezane za smanjivanje nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj donijela i dvije 
mjere koje provode zavodi za zapošljavanje, od kojih je jedna mjera stručno osposobljavanje 
za rad, a druga mjera je zapošljavanje kroz javne radove, te je upitala Gradonačelnika da li 
se Grad Rijeka odazvao pozivu Vlade da zaposli mlade ljude i ako je, koliko je osoba 
zaposleno po toj osnovi?  
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da te mjere nisu isključivo mjere ove 
Vlade, jer se dio ovih mjera primjenjivao i u mandatu prethodne Vlade. U tom kontekstu Grad 
namjerava omogućiti mladim stjecanje radnog iskustva i polaganje stručnih ispita. U prošloj 
godini je u gradskoj upravi i ustanovama zaposleno 100-tinjak mladih ljudi, a toliko je 
planirano i za ovu godinu, ovisno o mogućnostima obzirom da svaka takva osoba mora imati 
mentora i program kroz koji mora proći, a ukoliko to bude moguće taj broj se može i povećati. 
 Isto tako je kroz instituciju javnih radova bilo angažirano oko 100-tinjak ljudi, koji će se 
i ove godine angažirati prije svega u komunalnim društvima gdje bi se taj broj mogao i 
dodatno povećati. 
 
8. DINKO BEAKOVIĆ je iznio da je trenutno na Gornjoj Drenovi ispred Doma kompletno 
razorena autobusna čekaonica, polupane su sve staklene površine. Upitao je 
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Gradonačelnika koliko su to zabrinjavajući razmjeri na godišnjoj razini, koliko je staklenih 
površina u zadnjih godinu dana razbijeno, tko plaća ostakljivanje te da li je to za Proračun 
velika stavka i da li se umjesto staklenih površina može staviti pleksiglas ili neki drugi 
materijal koji bi bio manje podložan oštećivanju? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da su generalno razmjeri vandalizma 
koji se očituju u uništavanju ili krađi imovine poprilično veliki i na godišnjoj razini iznose oko 
300-400.000,00 kuna. Dio autobusnih čekaonica još je u vlasništvu tvrtke koje na njima 
oglašavaju i koje će preći u vlasništvo Grada Rijeke tek kroz određeno vrijeme, a do tada je 
ta tvrtka obvezna obnoviti autobusnu čekaonicu. Ta šteta, iako se ne plaća iz gradskog 
Proračuna, daleko je veća od navedenog iznosa. Učestalo se kradu šahte, ograde od inoksa, 
bronce ili drugih materijala koji mogu postići određenu cijenu na tržištu sekundarnih sirovina. 
Gradska imovina je osigurana i ta oštećenja uglavnom pokriva osiguranje. Sva oštećenja 
gradske imovine prijavljuju se policiji, ali se u relativnom malom broju pronađe počinitelj.  
 Što se tiče konstrukcije autobusnih čekaonica, Grad koristi model čekaonica koji se 
koristi u većini hrvatskih i europskih gradova. Te čekaonice su dobivale nagrade na različitim 
međunarodnim priznanjima za dizajn, a njihov proizvođač je riječka tvrtka. Vjerojatno bi 
pleksiglas bio jeftiniji, ali ovakva čekaonica izgleda neusporedivo ljepše od čekaonica 
napravljenih od plastike. U tom kontekstu svi moraju više poraditi na edukaciji onih koji se 
neodgovorno ponašaju, a policija bi na tome trebala malo više poraditi kako u smislu zaštite i 
pronalaženja krivca, tako i intenzivnije kontrole na tržištu sekundarnih sirovina, jer se jedan 
dio ukradenih stvari prodaje na tržištu sekundarnih sirovina te smatra da bi se tim putem 
moglo ući u trag počiniteljima. 
 
9. dr.sc.TEA ČALJKUŠIĆ MANCE je iznijela da je u Brodogradilištu 3. maj odavno završen 
brod za Uljanik plovidbu koji nije preuzet od strane Uljanik plovidbe iz razloga jer država 
mora ispoštovati svoj dio ugovora, što ona nije učinila. Upitala je Gradonačelnika, kao 
visokog dužnosnika koji ima utjecaj na sadašnju Vladu, da li će iskoristiti svoj utjecaj i lobirati 
da se taj brod isporuči, a djelatnici dobiju zasluženi novac. 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je izjavio da ovdje nije problem u državi i izvršenju 
obveza koliko u naručitelju broda. Jedan od naručitelja dva broda bila je Tankerska plovidba, 
a drugi Uljanik plovidba. Napomenuo je da je i s prvim brodom Uljanik plovidbe bilo problema 
oko isporuke i plaćanja, kao što je to sada i s drugim brodom, dok s Tankerskom plovidbom 
nije bilo problema niti za prvi, niti za drugi brod koji su bili odmah isporučeni i plaćeni u 
ugovorenom iznosu. Naravno da u tom smislu poduzima određene radnje i aktivnosti, te je 
iznio da trenutno postoji dug naslijeđen od ministra Kalmete u visini od cca 70 milijuna dolara 
prema riječkom brodogradilištu koji na žalost nikada nije riješen, a ima uvjeravanje ministra 
financija da će se to riješiti. 
 
10. TOMISLAVA ZEČEVIĆ PEDIĆ je iznijela da je na jednoj od sjednica Vijeća  postavila 
pitanje vezano za zaštitu najmlađih sugrađana odnosno školaraca, te je upitala na koji način 
će se riješiti i regulirati promet u Ulici Mirka Čurbega u okolici izgradnje Zapadno-trgovačkog 
centra u blizini Osnovne škole San Nikolo, kako će se na tom području zaštititi pješaci i što 
će se napraviti u prometnoj regulaciji na tom području kako bi se olakšao promet svima 
onima koji tamo stanuju ili idu u školu? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je u kontekstu izgradnje Zapadno-
trgovačkog centra već učinjena rekonstrukcija Zvonimirove ulice, a jedan od građevinskih 
zahvata koji je u tijeku je izgradnja nove pristupne ceste paralelno s ulicom Mirka Čurbega, 
tako da se sadašnji prilaz neće koristiti za prilaz Trgovačkom centru nego za lokalni promet i 
stanovnike koji tamo žive. 
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11. IVAN BOGDANIĆ je iznio da su Rijeku u zadnjih 15-tak dana posjetili Ministar 
graditeljstva i Ministar prometa, te je upitao koja je bila svrha posjete Ministra graditeljstva 
gdina Vrdoljaka u pratnji Gradonačelnika na Pehlinu? 

Nadalje je upitao da li će se i kada riješiti problem star već desetak godina, a tiče se 
semaforizacije pješačkog prijelaza ispred Osnovne škole na Pehlinu, sve s obzirom na 
činjenicu da je i prije nekoliko dana na tom prijelazu još jedno dijete stradalo pod kotačima 
automobila? Zatražio je pisane odgovore za oba pitanja. 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio kako mu je žao da je netko stradao na 
pješačkom prijelazu kraj Škole, što ukazuje na neodgovornost vozača. Vjeruje da će se do 
kraja godine realizirati postavljanje semafora, a hoće li to utjecati na veću odgovornost 
sudionika u prometu ne zna, jer semafori nisu dovoljna garancija da se zaštite pješaci od 
bezobzirnih vozača. 
 Nadalje je iznio da su predstavnici Roma odnosno njihov saborski zastupnik inicirali 
posjet ministra Vrdoljaka na Pehlinu s kojim je bio i on, a govora je bilo o tome da nitko ne 
razmišlja o preseljenju naselja, a on je vrlo jasno ponovio stav grada da se to naselje kao i 
sva ostala naselja u drugim dijelovima Grada mogu sređivati isključivo putem urbanističkih 
planova i na tome se radi. U tijeku je izrada urbanističkog plana tog područja koji predviđa i 
izgradnju kompletne infrastrukture što uključuje i izgradnju cesta po pravilima struke. Nitko 
ne može očekivati da će se sve postojeće stazice ili prostori asfaltirati. U ovom trenutku ne 
zna da li će se neki objekti trebati uklanjati ili ne, a svi građani Republike Hrvatske moraju 
poštivati propise, što znači da ostvaruju pravo priključka na komunalnu infrastrukturu samo 
ako imaju legalne građevine sa kućnim brojem. 
 
• 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. 
 Predsjednica Vijeća zatim je izvijestila da je naknadno, sukladno odredbi članka 125. 
stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljen prijedlog za dopunu dnevnog reda sjednice 
točkom: "Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi". Uz prijedlog za dopunu dnevnog reda dostavljen 
je i materijal po predloženoj dopuni dnevnog reda. 
 
 Predsjednica Vijeća stavila je na glasanje prijedlog da se dnevni red sjednice 
dopuni točkom: "Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi", koju bi Gradsko vijeće 
razmatralo kao točku 3. predloženog dnevnog reda. 
 

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

D N E V N I  R E D 
 

1. Izbori i imenovanja  
Prijedlog za razrješenje i imenovanje članice Školskog odbora Osnovne škole 
"Centar" 

2. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2012. godini 
3. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi 
4. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. 

godinu 
5. a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2011. godinu 
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. 
godinu  
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c) Izvješće o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 
području mjesnih odbora za 2011. godinu 

6. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja područja Pehlin 

7. Informacija o tijeku sudskog postupka između Grada Rijeke i PSC Lovorka d.d. 
8. Prijedlog odluke o određivanju imena trga na području grada Rijeke 
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o načelima, kriterijima i postupku za 

određivanje imena ulica i trgova na području Grada Rijeke 
10. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine i osnivanju prava građenja na zemljištu u 

vlasništvu Grada Rijeke 
11. Prijedlog programa rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2012. godinu 
12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika 

na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, 
Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji 

13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada 
Rijeke 

14. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
15. Prijedlog za razrješenje dijela članova kulturnih vijeća Grada Rijeke 
16. Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Srdoči 

 
 

TOČKA 1. 
Izbori i imenovanja 

Prijedlog za razrješenje i imenovanje članice Školskog odbora  
Osnovne škole "Centar" 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je 
predlagatelj Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.  
  
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo sljedeću 
 

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

Osnovne škole "Centar" 
 

I. 
 Razrješuje se članica Školskog odbora Osnovne škole "Centar" Ksenija 
HASANOVIĆ. 

 
II. 

Za članicu Školskog odbora Osnovne škole "Centar" iz reda učitelja i stručnih 
suradnika imenuje se Jasna CITKOVIĆ, na vrijeme do isteka mandata članova 
Školskog odbora. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 
TOČKA 2. 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2012. godini 
 

 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je 
predlagatelj ove točke dnevnog reda Odbor za javna priznanja Grada Rijeke, da je očitovanje 
Gradonačelnika na prijedloge dostavljeno u materijalima te da su zaključci odbora koji su 
razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na klupe.  
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Dodatno uvodno usmeno obrazloženje prijedloga podnijela je Dorotea Pešić-Bukovac 
kao predsjednica Odbora za javna priznanja. 

 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, donijelo sljedeće odluke: 
 

I.  
 
 Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo odluke o dodjeli Nagrade Grada 
Rijeke za životno djelo kako slijedi: 
 Dobitnici Nagrade Grada Rijeke za životno djelo u 2012. godini su: 
 

• prof. dr. sc. Franjo Emanuel Hoško 
za znanstveni rad, izniman doprinos promicanju trsatske sakralne baštine te osobno 
svjedočanstvo kulturi dijaloga. 
 

• akademik Daniel Rukavina, professor emeritus 
za sveukupan doprinos razvoju Sveučilišta i izgradnji kampusa, znanstvene domete te 
stvaranje međunarodno prepoznatljive znanstvene škole. 
 

II.  
 

 Zatim je Gradsko vijeće donijelo odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada 
Rijeke kako slijedi: 
 
 Dobitnici godišnjih nagrada Grada Rijeke u 2012. godini su: 
 

• prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, dipl. ing. građ. 
za značajan doprinos unapređenju znanosti i znanstvene infrastrukture. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO) 
 

• Dražen Mikulić 
za svekoliku glumačku djelatnost u 2010. i 2011. godini, a osobito za vrhunsku 
kreaciju lika Gonskea u predstavi Život lude. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO) 
 

• Mladen Urem 
za izniman doprinos međunarodnom predstavljanju hrvatske književnosti i Janka 
Polića Kamova te afirmaciju riječkog nakladništva. 
(Odluka je donesena VEĆINOM GLASOVA 26 za, 1 suzdržan) 
 

• Svetozar Nilović 
za iznimna postignuća u organizaciji i umjetničkom vodstvu programa muzeja Peek & 
Poke. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO) 
 

• prof. dr. sc. Željka Crnčević Orlić, dr. med. 
za izniman stručni i znanstveni doprinos unapređenju i promociji medicinskih 
znanosti, posebno endokrinologije i liječenju dijabetesa. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO) 
 

• prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med. 
za primjenu holističkog pristupa u liječenju djece te povezivanje znanosti, kulture, 
zdravstva i neprofitnog sektora na dobrobit zajednice. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO) 
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• prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. 
za izniman i prepoznatljiv doprinos razvoju riječkog rodilišta te za promicanje 
identiteta i kvalitete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO) 
 

• Streljački klub Lokomotiva 
za postignute rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima te uspješan 
tridesetogodišnji rad. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO) 
 

• Radovan Šoljaga, dr. med. 
za cjelokupni doprinos unapređenju odgoja i obrazovanja te promicanje i razvoj 
sportske kulture grada Rijeke. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO) 
 
 

III. 
 

Gradsko vijeće je donijelo odluke o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" 
kako slijedi: 
 
 Dobitnici Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" u 2012. godini su:  
 

• Zvonimir Brozić 
za izniman doprinos razvoju sporta osoba s invaliditetom u gradu Rijeci. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO) 
 

• Geodetski zavod Rijeka d.o.o. 
za 60 godina uspješnog poslovanja i promicanja geodetske struke u službi razvoja 
grada Rijeke i Republike Hrvatske. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO) 
 

• prim. Milan Blažević, dr.med. 
za vizionarstvo i pionirski poduhvat u razvoju privatnog zdravstva. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO) 
 

• Vladimir Bruketa 
za veliki doprinos očuvanju i promicanju kulturnog i povijesnog identiteta grada 
Rijeke. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO) 
 

• Rock sastav Uragani 
za izniman doprinos razvoju riječke popularne glazbe, koji je pomogao snaženju 
suvremenog urbanog lica Rijeke. 
(Odluka je donesena VEĆINOM GLASOVA 27 za, 1 suzdržan) 
  

• Mario Schiavato 
za doprinos književnosti na talijanskom jeziku, njegovanje autohtonog fiumanskog 
dijalekta i popularizaciju planinarenja. 
(Odluka je donesena JEDNOGLASNO). 
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TOČKA 3. 

Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi 
  
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na 
klupe te da je Gradonačelnik kao predlagatelj podnio amandmane na Prijedlog odluke. 
Amandmani predlagatelja dostavljeni su u pisanom obliku članovima Vijeća na klupe, a 
amandmani su postali sastavni dio prijedloga o kojem će Vijeće raspravljati i odlučivati. 
 
 Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovala članica Vijeća Ivana Jurčić ispred Kluba 
članova Gradskog vijeća SDP, IDS, ARS, HSLS, HSS i SDA, Gradsko vijeće je 
JEDNOGLASNO donijelo Odluku o socijalnoj skrbi. 
 

 
TOČKA 4. 

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke  
za 2011. godinu 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno 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 članovi Vijeća Tomislava Zečević Pedić ispred Kluba 
vijećnika HDZ-a, Ljiljana Mihić ispred Kluba članova Gradskog vijeća SDP, IDS, ARS, HSLS, 
HSS i SDA, Dinko Beaković ispred Kluba PGS-a, Danko Švorinić, Lidija Flas, mr.sc. Nikola 
Ivaniš, Josip Rupčić, Ivan Ivaniš, Dinko Beaković, Predrag Blečić, mr.sc. Šime Jagičić i 
Tomislava Zečević Pedić, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno Dinko Beaković 
ispred Kluba PGS-a. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA 

GRADSKOG VIJEĆA (19 za, 7 protiv, 2 suzdržana) donijelo Godišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu. 

 
 

TOČKA 5. 
a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2011. godinu 
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 
c) Izvješće o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 
području mjesnih odbora za 2011. godinu 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (23 za, 3 suzdržana) 

donijelo sljedeći: 
z a k l j u č a k 

 
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2011. godinu. 
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2. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2011. godinu. 

3. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne 
prioritete na području mjesnih odbora za 2011. godinu. 

 
 

TOČKA 6. 
Konačni prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja područja Pehlin 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno 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 

razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ivan Bogdanić i Tomislava Zečević Pedić te 

pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
Srđan Škunca. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Odluku o 

donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Pehlin. 
 

 
TOČKA 7. 

Informacija o tijeku sudskog postupka između Grada Rijeke i PSC Lovorka d.d. 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je 
zaključak Odbora za urbanizam i prostorno uređenje koji je razmatrao ovu točku dnevnog 
reda dostavljen članovima Vijeća na klupe.  
 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
 Predsjednik Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Dušan Sekulić kratko je 
izvijestio Gradsko vijeće o zaključcima tog Odbora. 
 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Oskar Skerbec ispred Kluba članova 
Gradskog vijeća SDP, IDS, ARS, HSLS, HSS i SDA, mr.sc. Željko Glavan, Predrag Blečić, 
Dinko Beaković, Lidija Flas, Ivan Bogdanić i Ivan Ivaniš te Gradonačelnik mr.sc. Vojko 
Obersnel. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 3 protiv, 2 

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

 
Prihvaća se Informacija o tijeku sudskog postupka između Grada Rijeke i PSC 

Lovorka d.d. 
 

 
 
 
 
 
 



 13 

 
TOČKA 8. 

Prijedlog odluke o određivanju imena trga na području grada Rijeke 
 

 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je 
predlagatelj Odbor za mjesnu samoupravu, da je očitovanje Gradonačelnika na materijal 
dostavljeno u materijalima te da su zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog 
reda dostavljeni članovima Vijeća na klupe. 
 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je predsjednik Odbora za mjesnu 
samoupravu Danko Švorinić.  
 

Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovao član Vijeća Dinko Beaković, Gradsko 
vijeće je VEĆINOM GLASOVA (25 za, 1 protiv) donijelo Odluku kojom se trgu na 
području grada Rijeke određuje ime "Trg riječkih olimpijaca". 
 

 
TOČKA 9. 

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje 
imena ulica i trgova na području Grada Rijeke 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je 
predlagatelj Odbor za mjesnu samoupravu, da je očitovanje Gradonačelnika na materijal 
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, VEĆINOM GLASOVA (25 za, 1 suzdržan) 

donijelo Odluku o izmjeni Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje 
imena ulica i trgova na području Grada Rijeke. 
 

 
TOČKA 10. 

Prijedlog odluke o prodaji nekretnine i osnivanju prava građenja na zemljištu u 
vlasništvu Grada Rijeke 

 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno 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 prodaji 
nekretnine i osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke. 

 
 

TOČKA 11. 
Prijedlog programa rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2012. godinu 

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

predlagatelj Savjet mladih Grada Rijeke koji je donio Program rada za 2011. godinu i 
proslijedio ga Gradskom vijeću na odobravanje.  
 Predsjednica Gradskog vijeća nadalje je izvijestila da je očitovanje Gradonačelnika na 
materijal dostavljeno članovima Vijeća u materijalima, a zaključci odbora koji su razmatrali 
ovu točku dnevnog reda dostavljeni su na klupe. 
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 Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovala članica Vijeća Tomislava Zečević Pedić, 
Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (18 za, 5 suzdržanih) donijelo Odluku o davanju 
odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2012. godinu kojeg je 
donio Savjet mladih Grada Rijeke na sjednici održanoj 16. svibnja 2012. godine. 

 
 

TOČKA 12. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na 

području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, 
Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji 

 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno 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 izmjenama i 

dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, 
Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i 
Matulji. 

 
TOČKA 13. 

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prodaji stanova  
u vlasništvu Grada Rijeke 

 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno 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 izmjenama 
Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke. 
 

 
TOČKA 14. 

Prijedlog odluke o dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno 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 dopunama 

Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. 
 
 

TOČKA 15. 
Prijedlog za razrješenje dijela članova kulturnih vijeća Grada Rijeke 

  
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno 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 razrješenju 
dijela članova kulturnih vijeća Grada Rijeke. 

 
 
 



 15 

 
TOČKA 16 

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

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

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

namjene javnog dobra u k.o. Srdoči. 
 
 

 Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: mr.sc. Ernest 
Cukrov, dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance, Marko Filipović, mr.sc. Nikola Ivaniš i Bože Mimica. 

 
 
Sjednica je zaključena u 15,25 sati. 
 
 
 
 

Tajnica                      Predsjednica 
Gradskog vijeća             Gradskog vijeća 

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