
 ZAPISNIK 
32. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke  

održane 22. studenoga 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: Predrag Blečić, Ivan Bogdanić, 
Hrvoje Burić, mr.sc. Vesna Buterin, mr.sc. Ernest Cukrov, Ljiljana Cvjetović, dr.sc. Tea 
Čaljkušić-Mance, Lidija Flas, mr.sc. Željko Glavan, Ivan Ivaniš, dr.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, 
Dušan Sekulić, Oskar Skerbec, Danko Švorinić, Mate Tomljanović, Ana Trošelj, Ana Turak, 
Walter Volk, Irena Vukosavljević i Tomislava Zečević Pedić. 
 
 Izostanak su opravdali članovi Gradskog vijeća: Marko Filipović, Branko Rađa, 
Josip Rupčić i mr.sc. Bojan Šober. 
 
 Na zapisnik 31. sjednice Gradskog vijeća održane 27. rujna 2012. godine nije bilo 

primjedbi. 
 
 UVODNA OBAVIJEST: 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila da je članovima 
Vijeća, sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljen pisani odgovor na pitanje 
koje je član Gradskog vijeća Danko Švorinić postavio u pisanom obliku u razdoblju između 
dvije sjednice Gradskog vijeća.  

 
 AKTUALNI SAT 

 
1. IVAN IVANIŠ je iznio da se u protekla dva tjedna vodi aktivna i živa rasprava o 
Brodogradilištu "3 maj", o trenutnom stanju te o raznim procjenama budućnosti 
Brodogradilišta. Upitao je Gradonačelnika što se u Brodogradilištu događa, kakvo je njegovo 
viđenje sadašnjeg stanja u Brodogradilištu i što se očekuje u budućnosti? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da zabrinutost za budućnost 
Brodogradilišta "3. maj" prije svega postoji zbog nekih neodmjerenih izjava. Činjenica je da u 
ovom trenutku postoji Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je definiran način privatizacije 
i Uljanika i Brodogradilišta "3. maj" i ona se provodi kao što je i zamišljena. Ponovio je da 
Odluku donosi Vlada, a ne pojedini član Vlade. Neprestano je u kontaktu s najužim 
kabinetom Vlade i sa Ministarstvom gospodarstva, te iznio da će do kraja drugog tjedna biti 
završena II faza privatizacije Uljanika odnosno njegova dokapitalizacija, nakon čega slijedi 
privatizacija "3 maja". 
 Što se tiče statusa Brodogradilišta "3 maj", nema bojazni da se cijeli postupak 
privatizacije neće završiti do predviđenog roka. Naglasio je da Brodogradilište neće spasiti 
promjena statusa niti promjena vlasničke strukture, već proces restrukturiranja unutar 
Brodogradilišta i ugovaranje novih brodova zbog čega se u tom kontekstu poduzima čitav niz 
mjera. Nadalje je iznio da je predsjednik Uprave na skupu radnika iznio da postoji 
predugovor za dva nova broda domaćeg naručitelja. U ovom trenutku se pokušava naći 
rješenje za financiranje te očekuje da će se taj problem riješiti najkasnije u roku mjesec dana. 
Iznio je da, unatoč poteškoćama i zabrinutosti koje u ovom trenutku postoje, što je rezultat 
jedne neodmjerene izjave, nema nikakve bojazni za budućnost Brodogradilišta "3. maj". 
 



2. OSKARA SKERBECA, koji je član političke stranke IDS, koja se nalazi u neprofitnom 
zakupu poslovnog prostora od strane Grada od 1996 godine, zanima da li je od 1996. godine 
pa do danas došlo do nekih novih okolnosti ili promjena uvjeta pod kojima se dodjeljuju 
gradski poslovni prostori političkim strankama u zakup te da li sve političke stranke poslovne 
prostore dobivaju pod jednakim uvjetima, te se osvrnuo na posljednji zakup poslovnog 
prostora koji je izlicitiran od strane SDP na Korzu? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da sve političke stranke kao i ostali 
zainteresirani za zakup poslovnog prostora u Gradu Rijeci, prostor dobivaju pod istim 
uvjetima sukladno Odluci Gradskog vijeća te Zakonu o poslovnim prostorima i nacionalnoj 
klasifikaciji djelatnosti. Ujedno je iznio da je i sam začuđen revolucionarnim otkrićem koje je 
objavio lokalni dnevnik, tim više što se ništa nije promijenilo od 96-te godine. Prostor se 
zakupljuje po istim uvjetima i na isti način, osim osam političkih stranaka koje su smještene u 
Stranačkom domu u Ciottinoj ulici te niza onih koje su na raznim lokacijama izlicitirale 
gradske prostore, osim IDS-a koji koristi gradski prostor od 1996. godine. Na taj način 
prostor koriste HDZ, HSP, HSU i mnoge druge političke stranke. 
 Nadalje je iznio da nije samovolja Grada Rijeke da definira da političke stranke imaju 
isti iznos zakupnine kao i druge članske organizacije kao što su udruge i slično, već je to 
rezultat zakona Republike Hrvatske, te dodao da se iste odredbe primjenjuju i u drugim 
gradovima u Republici Hrvatskoj, osim što zakupnina ovisi o politici pojedinog grada, pa je 
npr. u Zagrebu podjednaka riječkim cijenama, a u Splitu je znatno manja. 

Činjenica je da se poslovni prostor na Korzu pokušao iznajmiti za neke druge 
djelatnosti, ali obzirom da je za iznajmljivanje prostora za djelatnost ureda pao interes, nakon 
provedene licitacije u 5 mjesecu ove godine, nitko nije prošao. Budući da je postojao interes 
političke stranke za iznajmljivanje većih prostora, Odjel za poduzetništvo je predložio 
promjenu namjene djelatnosti nakon čega je provedena javna licitacija kao i uvijek do sada, a 
sav materijal uz svezi toga javno je objavljen na web stranicama Grada Rijeke nakon 
održanog Kolegija. 
 
3. IRENU VUKOSAVLJEVIĆ interesira u kojoj je fazi projekt uređenja parka na Pomeriju 
iznad Zagrada i kada se očekuje završetak izgradnje? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je park na Pomeriju već odavno 
trebao biti izgrađen da se nije vodio dugotrajni postupak rješavanja sudbine jedne napuštene 
kućice koja u tom parku stoji neiskorištena već duži niz godina. Konzervatorski odjel se nije 
mogao odrediti da li je ta kućica važna ili nije, a bez njihove suglasnosti se nije mogao 
završiti Idejni projekt i krenuti u daljnje postupanje. Nakon dobivene suglasnosti 
Konzervatorskog odjela da se kućica može ukloniti i da se cijeli taj prostor može pretvoriti u 
parkovnu površinu krenulo se u izradu Glavnog projekta koji je u ovom trenutku u fazi izrade, 
a trebao bi biti gotov najkasnije do kraja godine. Nakon toga objavit će se Natječaj za 
izvođenje radova, pa se očekuje da bi park trebao biti realiziran u prvoj polovini iduće godine. 
 
4. DANKO ŠVORINIĆ se nadovezano na prethodno pitanje te iznio da nije problem u cijeni, 
nego u namjeni poslovnog prostora te podsjetio  da je prije pet mjeseci upitao zašto se na 
atraktivnoj lokaciji, u poslovnom prostoru na adresi Korzo 8a mora obavljati samo jedna 
djelatnost odnosno prodaja brendiranog posuđa kako je to pisalo u natječajnim uvjetima i 
zašto se namjena nije proširila da bi se ostvarila viša cijena obzirom na upite niza 
poduzetnika. Gradonačelnik mu je tada odgovorio da je prodaja brendiranog posuđa jedna 
od djelatnosti koja na Korzu nedostaje i u tom slučaju nije izašao u susret poduzetnicima. 
Međutim, sada je izašao u susret vlastitoj političkoj stranci te je upitao Gradonačelnika zašto i 
na osnovu kojih kriterija je utvrdio da baš djelatnost političkih stranaka nedostaje na Korzu? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je primijenio iste kriterije koji su bili 
utvrđeni npr. kada se prostor na Jadranskom trgu namijenio za rad političkih stranaka, pa ga 
je izlicitirao HDZ ili kada se 96. godine dodijelio prostor IDS-u itd. Prema tome, u toj odluci ne 
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vidi ništa sporno, jer SDP nije jedini koji koristi poslovne prostore u vlasništvu Grada Rijeke, 
nakon što je provedena prethodna objava da je namjena kancelarijski prostor. Treba 
razlikovati da li  se radi o prostoru koji je u prizemlju, koji je izrazito atraktivan ili se govori o 
prostoru koji se nalazi na I ili II katu i koji se koristi kao kancelarijski prostor. On tu ne vidi 
ništa čudno, obzirom da je postojao interes i u tom kontekstu je, nakon što prostor nije bio 
iznajmljen na prethodnim licitacijama, promijenjena namjena. Ne razumije zašto je gdinu 
Švoriniću ta priča smiješna i što to naziva "padelama", ali pojam brendiranog posuđa je nešto 
drugačiji. Činjenica je da nema niti jednog grada koji u glavnoj zoni nema poslovnog prostora 
koji nudi porculansko posuđe ili pribor za jelo brendiranih proizvođača. Takvi prostori uvijek 
čine ukras najvažnije trgovačke zone u gradu, a s druge strane zadovoljavaju potrebe 
građana. S obzirom da na cijelom tom području Grada Rijeke nema niti jedne trgovine koja 
prodaje brendirano posuđe, procijenjeno je da je ta djelatnost u ovom trenutku potrebna i u 
tome ne vidi nikakav problem. 
 
DANKO ŠVORINIĆ je iznio da u tome vidi dvostruki problem jer u slučaju prostora na Korzu 
8a nije postupljeno po volji zainteresiranih poduzetnika, a u slučaju drugog prostora 
postupljeno je po želji njegove stranke. Što se tiče njegove izjave u vezi "padela", upozorio 
ga je da je licitacija prostora na Korzu 8a srušena, a u međuvremenu je raspisano šest  
natječaja za poslovne prostore na području Korza i zanimljivo je da ni u jednom od njih nema 
"padela", što znači da se u međuvremenu promijenio prioritet namjena poslovnih prostora. 
Sada su na Korzu tri reda Pavičića, dva reda praznih prostora i jedan red vladajuće stranke, 
te smatra da se ovakvim poslovanjem čini iznimna šteta Proračunu jer su prihodi od najma 
poslovnih prostora sve manji. 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel misli da je član Vijeća očito loše informiran ili 
svjesno govori neistine. Uvidom u Proračun i izvršenje Proračuna, može se vidjeti da je 
upravo pozicija najma poslovnih prostora uvijek ostvarena u najvećem postotku. Usporedi li 
se to s drugim gradovima, vidi se da Grad Rijeka daleko odskače od svih ostalih gradova po 
prihodima od najma poslovnih prostora. 
 Govoreći o prostorima na Korzu, prisjetio se kako je Korzo izgledalo pred 10 ili 12 
godina i sa zadovoljstvom gleda kako Korzo izgleda danas, upravo zahvaljujući politici 
upravljanja poslovnim prostorima i odluci da na Korzu u pravilu budu brendirani proizvodi. 
Prema tome, misli da je situacija bitno drugačija od one o kojoj govori gdin Švorinić. Naravno 
da uvijek postoji vrijeme kada je otežana gospodarska aktivnost i kada za veće poslovne 
prostore nije lako naći zakupce, ali i to se rješava i kroz nekoliko mjeseci praktički neće biti ni 
jednog praznog poslovnog prostora na Korzu. Naglasio je da se tu ne radi o dvostrukim 
kriterijima, jer Grad namjerava raspisati natječaj za poslovni prostor na Korzu 8a i to s 
namjenom koja je bila i do sada, a to je brendirano posuđe, jer i dalje smatra da je to ponuda 
koja na Korzu nedostaje i taj natječaj će se provesti. Ono što je na neki način odužilo 
donošenje te odluke je činjenica da se u međuvremenu Republika Hrvatska upisala na 50% 
vlasništva tog poslovnog prostora i da je za daljnje raspolaganje tim prostorom potrebna 
suglasnost Agencije za upravljanje državnom imovinom. 
 
5. ANU TROŠELJ zanima sudbina regionalne televizije Kanala RI koji je navodno dužan 
preko 10 milijuna kuna, a po nekim procjenama i 14 milijuna kuna, pa je interesira da li je to 
točno? Ujedno je navela da se govori o mogućoj predstečajnoj nagodbi i da će oko pola 
zaposlenih u Kanalu RI ostati bez posla. Temeljem toga upitala Gradonačelnika što će Grad, 
kao jedan od osnivača Kanala RI, napraviti kako bi se to stanje saniralo i treba li se bojati da 
će se jedan od najznačajnijih lokalnih medija ugasiti u godini lokalnih izbora? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je jako zadovoljan  iskazanom 
brigom za Kanal RI i konstataciji da se radi o jednom od najznačajnijih lokalnih medija jer do 
sada je bila u pitanju drugačija konotacija o Kanalu RI. Činjenica je da je Grad Rijeka jedan 
od suvlasnika Kanala RI i to ne najveći, te da se kao i sve televizijske, radijske i novinske 
kuće, u ovom trenutku nalazi u problemima. Svi oni su živjeli od oglašavanja koje je u ovom 
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trenutku drastično smanjeno od strane svih gospodarskih subjekata. Kanal RI ima određena 
dugovanja, koja naravno nisu ni približno onima koje je članica Vijeća navela. Naravno da 
postoje i određene obveze prema zaposlenicima, a suvlasnici učestalim formalnim i 
neformalnim sastancima pokušavaju naći rješenje da se ta kriza prevlada. Teško je za 
očekivati da će suvlasnici moći provesti neku ozbiljniju dokapitalizaciju tvrtke, ali se radi na 
pronalaženju strateškog partnera i poduzimaju se svi koraci da Kanal RI nastavi s 
obavljanjem svoje djelatnosti. Ukoliko se u tome ne uspije, sigurno će uslijediti određeno 
restrukturiranje, ali se u ovom trenutku ne zna točno što će za sve to značiti. 
 
6. WALTER VOLK se osvrnuo na izjavu resornog ministra krajem prošlog mjeseca da je 
Rijeka najneučinkovitija u legalizaciji bespravne gradnje, pa ga zanima da li je to moguće i 
ako je, što je razlog tome? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je činjenica da je jedna čudna 
statistička analiza koju je dosta teško objasniti izazvala takve komentare. On  je nakon što je 
za tu informaciju saznao reagirao odmah, jer su podaci kojima on raspolaže bitno drugačiji. 
Nakon uvođenja Zakona o legalizaciji bespravne izgradnje objekata, te donošenja Izmjena 
koje su nedavno usvojene, nadležni gradski odjel zaprimio je više od 400 predmeta, od kojih 
je riješeno je oko 97, što iznosi cca 22%. Podatak koji se naslutio iz čudne statistike je da je 
u tom kontekstu, od 97 zahtjeva Grad pozitivno riješio otprilike 1/3, a odbio 2/3.  
 Kada je u pitanju nelegalna gradnja, smatra da Grad mora raditi sukladno propisima, 
te da su svi koji su dobili mogućnost legaliziranja svojih bespravno izgrađenih objekata već 
previše nagrađeni da bi im se u njihovim zahtjevima progledalo kroz prste. Neki zahtjevi su 
odbijeni ili zbog nepotpune dokumentacije ili zato što se legalizacija tražila za objekte koji 
nisu predviđeni za legalizaciju kao što su nadstrešnica, montažni objekti, sklepane barake i 
slično. S druge strane apsolutni prioritet imaju zahtjevi privatnih osoba ili tvrtki koje podnose 
zahtjev za lokacije i građevinske dozvole, potvrde za glavne projekte i ne pada mu na pamet 
da naredi službenicima koji rade na tim poslovima da prednost u rješavanju predmeta dobiju 
oni koji traže legalizaciju. Prema tome, nije istina da Rijeka u bilo čemu zaostaje u rješavanju 
problema legalizacije nelegalno izgrađenih objekata. 
 
7. PREDRAG BLEČIĆ je podsjetio da je 2006. godine Vijeće mjesnog odbora Srdoči 
donijelo komunalne prioritete kojima je planirana izgradnja prometnice spoja ulice Dražička-
Tina Ujevića, radi rasterećenja dijela glavne državne ceste D 304 i radi prometne sigurnosti i 
sigurnosti djece u ulici Marije Grbac, obzirom da jedan veliki broj školske djece prolazi tom 
jednosmjernom i uskom ulicom. Prije cca dva mjeseca na toj trasi prometnice osvanuo je 
repetitor VIP-a što je izazvalo negodovanje građana Mjesnog odbora Srdoči i Mjesnog 
odbora Grbci. Obzirom na to, zanima ga da li i kada građani mogu očekivati izgradnju 
prometnice spoja ulica Tina Ujevića i Dražičke na Srdočima koja iznosi otprilike 700 metara. 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je istina malo drugačija, barem u 
prvom dijelu, od onoga što je član Vijeća iznio. Naveo je da je kroz Srdoče bila planirana 
izgradnja prometnice 233 čija je trasa utvrđena Generalnim i Detaljnim planom uređenja. 
Upravo na inicijativu Mjesnog odbora i stanovnika Srdoča počelo se razmatrati da se trasa te 
ceste izmijeni i da se taj pravac iskoristi kao zamjena za ranije utvrđenu trasu ceste 233. 
Nakon toga pristupilo se izradi Idejnog projekta i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za tu 
trasu. Znači, izgradnja te ceste se planira, ali nije poznato točno kada, jer to ovisi o 
mogućnostima Proračuna, a najkasnije u roku od jednu do dvije godine. Ne zna temeljem 
čega je član Vijeća zaključio da se bazna stanica VIP-a našla na trasi te ceste, jer to nije 
točno. Točno je da je lokacija te bazne stanice neadekvatna. Uvažavajući zahtjeve 
stanovnika tog područja, pokušava se sa VIP-om naći rješenje da se ta bazna stanica 
premjesti na drugu lokaciju ili da se svede u neke realne okvire u kojima neće nagrđivati 
vizuru. Na žalost, ovo je na neki način opomena. Činjenica je da su kroz prostorne i detaljne 
planove uređenja predvidjeli lokaciju za izgradnju bazne stanice, ali pod tim pojmom se očito 
podrazumijevaju objekti različite visine. Ubuduće će se pri planiranju takvih lokacija očito 
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trebati voditi računa o kakvom objektu se radi, jer svi objekti ne mogu biti realizirani na svim 
lokacijama. Objektivno postoji potreba za izgradnju takvih objekata, obzirom da svi koriste 
mobitele, jer bez tih objekata nema niti dobre telefonske veze putem mobilnih uređaja. Pri 
tome treba zadovoljiti određene standarde, koji su formalno zadovoljeni po pitanju odabira 
lokacije i u smislu zaštite zdravlja stanovnika, ali u smislu zaštite krajobraza ova lokacija nije 
zadovoljavajuće rješenje, pa se u tom kontekstu u dogovoru s VIP-om traži adekvatno 
rješenje. 
 
PREDRAG BLEČIĆ apelira na potrebu što hitnije izgradnje spoja Dražičke i ulice Tina 
Ujevića, obzirom da prometnica 233 neće uskoro biti izgrađena, pa je  potrebno i radi 
realizacije izgradnje stanova na Martinkovcu koja će uskoro početi. Istovremeno ima preko 
300 stambenih jedinica koje se grade u Gradu Kastvu, pa se očekuje da će prometnica D 
304 apsolutno zagušiti izlazak iz naselja Srdoči. 
 
8. SANDRA KRPAN je upitala Gradonačelnika u kojoj je fazi realizacija projekta preseljenja 
Gradske knjižnice i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti na lokaciju nekadašnje tvornice 
Rikard Benčić, budući da taj projekt ima potporu Ministarstva kulture? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da se, obzirom na činjenicu da je i 
Ministarstvo kulture nominiralo ovaj projekt kao jedan od 10 najvažnijih u kulturnoj 
infrastrukturi u Republici Hrvatskoj, održavaju redoviti radni sastanci i sa Ministarstvom 
kulture i sa Centrom za energetiku i investicije kroz koje se sagledava mogućnost izgradnje 
ovih projekata putem javno privatnog partnerstva, kao i mogućnost kandidiranja za projekte 
Europske unije. Da bi se projekti mogli kandidirati, potrebno je izraditi svu potrebnu projektnu 
dokumentaciju, a rok za izradu je sredina iduće godine. Programski zadatak za Gradsku 
knjižnicu je gotov, a u pripremi je raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije. U 
tijeku je izrada programskog zadatka za Muzej moderne i suvremene umjetnosti koji će biti 
smješten u tri objekta Rikarda Benčića i to u ciglanom objektu, zapadnom krilu H objekta i tri 
kata palače Šećerane, te vjeruje da će u roku od mjesec dana biti gotov, nakon čega slijedi 
ugovaranje projekata. 
 
9. HRVOJE BURIĆ je uvodno podsjetio da je na njegovo pitanje postavljeno na prošloj 
sjednici Gradskog vijeća, Gradonačelnik javno obećao, da će sve što je išarano i uništeno na 
području oko Dvorane mladosti za vrijeme Vele gospe biti i uklonjeno. Međutim, do danas 
nije ništa učinjeno. 
 Nadalje ga zanima hoće li Grad Rijeka pomoći u rješavanju teškog stanja u kojemu 
se nalazi Prihvatilište za beskućnike Ruže Sv. Franje kojeg vodi franjevački svjetovni red, 
Mjesno bratstvo Trsat, koji su njemu i Gradonačelniku dostavili pismo. Prihvatilište djeluje 
već šest godina, a cilj im je pomoći svakom beskućniku. Prihvatilište je osvojilo i neke od 
međunarodnih nagrada. Novac koji se osigurava iz Proračuna Grada Rijeke je nedovoljan za 
normalno funkcioniranje, pa se dovodi u opasnost opstanak Prihvatilišta. Upitao je 
Gradonačelnika da li će u 2012 godini isplatiti sve dugove i da li će se u 2013. godini 
omogućiti normalan rad Prihvatilišta Sv. Franje? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da se tu radi o Udruzi koja obavlja 
hvale vrijedan posao, ali to nije niti jedino prihvatilište niti jedina institucija koja se brine o 
beskućnicima u Gradu Rijeci. Podsjetio je da je pred više od šest-sedam godina u Rijeci 
otvorena institucija tzv. nužnog smještaja u koji je smješteno preko 400 ljudi koji su u tom 
trenutku imali status beskućnika za koju kompletne troškove pokriva gradski proračun 
direktno ili indirektno. Osim ovog Prihvatilišta postoji i Udruga Oaza koja također brine o 
beskućnicima, kao što to čini i jedan red sestara u Kresnikovoj ulici. Niti jedna Udruga nema 
pravo proglasiti se jedinom institucijom koja brine o beskućnicima. Činjenica je da se tom 
Prihvatilištu pomagalo nebrojeno puta, izdvajajući iz Proračuna oko 100-tinjak tisuća kuna, 
pa još dodatnih 60 tisuća kuna za troškove pučke kuhinje, a na raznim humanitarnim 
događanjima koje je organizirao Grad Rijeka vrlo često sredstva su se usmjeravala prema 
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Prihvatilištu. Iako je riječ o Udruzi koja obavlja hvale vrijednu djelatnost, ne može se osloniti 
isključivo na financiranje iz gradskog Proračuna. Ponovio je dio odgovora koji je napisao i 
njima, a to je da je očekivao da će Udruga zatražiti od medija da oni sponzoriraju rad 
Prihvatilišta što bi bio jedan hvale vrijedan gest. Prema tome, Grad itekako vodi računa o toj 
problematici. 
 Nadalje je iznio da su toj Udruzi bez naknade dali poslovni prostor za Socijalnu  
samoposlugu u kojoj se hrana dijeli svima onima koji ispunjavaju uvjete. Toj istoj Udruzi Grad 
je dao i drugi poslovni prostor bez naknade za skladište u kojem će se skupljati stari 
namještaj, kućanski aparati i ostalo što je namijenjeno beskućnicima i osobama u socijalnoj 
skrbi. Drugoj Udruzi Banka hrane Grad je također dao prostor bez naknade utvrđujući samo 
jednu djelatnost – prikupljanje hrane od različitih proizvođača hrane, koju distribuira pučkim 
kuhinjama, socijalnoj samoposluzi i ostalima. Prije neki dan Grad je još jedan prostor 
namijenio za obavljanje djelatnosti skloništa za beskućnike, utvrđujući samo jednu djelatnost 
i dajući prostor bez naknade za proširenje kapaciteta smještaja za beskućnike. Podsjetio je 
da je Grad Rijeka kao jedini Grad u Hrvatskoj sufinancirao smještaj svima onima kojima je to 
bila potreba tijekom prošle zime u periodu najnižih temperatura u Domu crvenog križa, a to 
će učiniti i ove godine. Pema tome, nema razloga da samo jedna udruga ima monopol na 
financiranje iz gradskog Proračuna. 
 
HRVOJE BURIĆ je ponovno upitao, budući da Prihvatilište za beskućnike Ruže sv Franje 
nema dovoljno sredstava za rad zbog čega se Prihvatilište može ugasiti, da li će 
Gradonačelnik to Prihvatilište zatvoriti ili ne?  
 Ujedno je podsjetio da Grad Rijeka nije ispunio svoje ugovorne obveze, jer 
Prihvatilištu nisu isplaćena sredstva za kolovoz, rujan i listopad o.g. Možda bi bila i isplaćena 
da ta udruga promijeni ime u Drugo more. 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da on to Prihvatilište nije otvorio, pa ga 
neće niti zatvarati, jer to ne ovisi o njemu, a ugovorne obveze koje su potpisali će i ispuniti. 
Inače u tom ugovoru na koji se član Vijeća poziva postoji i odredba u kojoj vrlo jasno stoji da 
Grad Rijeka pridržava pravo da ne realizira sva predviđena sredstva, ovisno o stanju u 
Proračunu. Prema tome, Grad nimalo ne krši odredbe Ugovora. Ujedno je predložio članu 
Vijeća, budući da on radi u tvrtki koja poprilično zarađuje nudeći ogromne kamate za prodaju 
potraživanja, da bi se njegova tvrtka i mnoge takve tvrtke kao i financijske institucije odrekle 
samo 0,2% kamata, bilo bi dosta za rješenje problema beskućnika ne smo u Rijeci, već i u 
cijeloj Hrvatskoj. 
 
10. dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ MANCE je upitala kada će se riješiti problem 65 stanara ulice 
Aleksandra Manzonija koji žive u zgradi staroj 120 godina, koja ima 31 stan i 7 poslovnih 
prostora u vlasništvu Grada Rijeke, a u prizemlju koje je smještena ljekarna. Urušavanjem 
glavne odvodne cijevi prizemlje zgrade funkcionira kao "štakornjak" odnosno septička jama. 
Stanari su u nekoliko navrata iz pričuve sami plaćali sanaciju prizemnih dijelova, i to po 1.500 
i više kuna, a problem nisu riješili. Temeljem toga, upitala je da li će i kada KD "Vodovod i 
kanalizacija" sanirati tih 5 metara puknute cijevi, nakon čega će stanari sami riješiti problem 
odvoda unutar zgrade? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je upoznat s pritužbom stanara 
Manzonijeve ulice, koju je pred neki dan dobio i odmah je proslijedio u KD  Vodovod i 
kanalizacija, te očekuje njihovo očitovanje. Vjeruje da će oni poduzeti određene aktivnosti, jer 
sigurno postoje opravdani razlozi zašto do sada nije ništa učinjeno. Nakon dobivene 
informacije, dostavit će članici Vijeća pisani odgovor. 
 
11. mr.sc. VESNA BUTERIN je iznijela da u Rijeci niz godina propada gospodarstvo i 
industrija što je vidljivo svakom građaninu i tako lošu stvarnost ne može promijeniti nikakva 
statistika ili pokazatelji. Vezano uz to, napomenula je da će i Tvornica RIO Rijeka preseliti 
svoje pogone izvan granica Rijeke, a na tom će se mjestu, temeljem Izmjena prostornog 
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plana i Generalnog urbanističkog plana, teren prenamijeniti i nakon toga prodavati po vrlo 
visokim cijenama. Na tom mjestu izgradit će se  drugi sadržaji koji na žalost neće pridonijeti 
zapošljavanju ljudi u proizvodnji ili industriji, niti će stvarati dodatnu vrijednost Gradu Rijeci, a 
Rijeka će ostati bez jednog proizvodnog pogona. 
 Ujedno je spomenula gašenje proizvodnje u Svilnom, zatvaranje Istravina i  drugih 
industrija po kojma je Rijeka bila poznata. Posljedice izgubljenih radnih mjesta u proizvodnji 
su i nestajanje stanovništva, što dokazuje manji broj stanovnika na popisu 2001. godine, 
čime propada gospodarstvo i svi ostali sadržaji u Gradu Rijeci koji su time povezani. 
 Iz navedenih razloga upitala je Gradonačelnika što će on konkretno poduzeti u vezi 
toga te da li namjerava na bilo koji način pokušati zaustaviti propadanje riječkog 
gospodarstva i u tom smislu promijeniti politiku Grada jer se dosadašnja pokazala 
pogrešnom? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je došlo je do promjena u 
gospodarskoj slici Hrvatske ali i Rijeke, pa je kao rezultat transformacije gospodarstva, 
gašenja velikih tvrtki osnovano puno manjih tvrtki, što je dovelo do promjene strukture 
riječkog gospodarstva. Nije problem ukoliko se neka tvrtka iz Rijeke preseli u Industrijsku 
zonu Kukuljanovo ili u Industrijsku zonu na području Matulja, jer je 70-tih godina bivša 
Općina Rijeka upravo iz tih razloga započela i graditi Industrijsku zonu Kukuljanovo, te je 
naveo primjer tvrtke koja je radila u središtu Srdoča i ometala stanovnike, a koja se nakon 
toga preselila u Industrijsku zonu i danas je jedna od vodećih hrvatskih proizvođača opreme 
za vodovod i kanalizaciju s velikim brojem zaposlenih. Prema tome, ne vidi problem ukoliko 
se Riječka industrija odjeće preseli na Kukuljanovo, jer je bitno da se zadrži proizvodnja, što 
je bilo i jedan od uvjeta koje je Grad Rijeka postavio prilikom preseljenja tvrtke ne neku drugu 
lokaciju. 

. 
mr.sc. VESNA BUTERIN nije zadovoljna dobivenim odgovorom te je zatražila pisani 
odgovor na postavljeno pitanje. Nadalje je iznijela da je činjenica da Rijeka nema industrije i 
da se gospodarstvo temelji na trgovini i uslugama što je dugoročno neodrživo za gospodarski 
prosperitet i razvoj Grada Rijeke te da svi znaju da preseljenjem tvrtke u neki drugi grad ili 
općinu Proračun toga grada itekako gubi jer više nema poreznih davanja koja je prije ta 
tvrtka davala u Grad Rijeku. 
  
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je dodao da osnovni prihod Proračuna čini porez 
na dohodak koji se plaća po mjestu stanovanja, a ne po mjestu rada. Na žalost, upravo 
Odlukom HDZ-ove Vlade lokalna samouprava ostala je bez poreza na dobit koji se sada 
plaća u Državni proračun. On apsolutno stoji pri onome što je rekao i u tom kontekstu ne vidi 
problem. To je sudbina gotovo svih gradova koji svoju industriju sele na periferiju. Na žalost, 
Rijeka nema periferiju od 93. godine, kada je Vlada donijela Odluku o ustroju lokalne uprave i 
samouprave, kako bi Rijeku srušila na koljena, u čemu nisu i neće uspjeti. 

Nadalje je iznio da neće govoriti o "3 maju", o laboratoriju i pogonima tvrtke Sajpen, o 
PIK-u, o Jadran - Galenskom laboratoriju, koji u ovom trenutku kreće sa velikom investicijom 
i širenjem svog proizvodnog pogona na području Svilna koji se nalazi na granici Grada 
Rijeke. Međutim, mogućnosti Grada Rijeke, obzirom na izgrađenost i gustoću naseljenosti, 
ne dozvoljavaju razvoj velikih industrija u samom gradu. 
 
12. TOMISLAVA ZEČEVIĆ PEDIĆ je iznijela da je Rijeka ovih dana imala problema u 
vodoopskrbi pitkom vodom, a čini joj se da se tih dana u ovom gradu nitko nije pobrinuo za 
djecu u vrtićima i u osnovnim školama. Građani su putem medija bili informirani da se voda 
mora prokuhavati, ali nije primijetila da se u škole ili vrtiće dostavilo spremnike sa pitkom 
vodom ili da je netko po školama sustavno prokuhavao vodu i dijelio je djeci. Podsjetila je da 
je Grad prije par godina, kada se to prvi put dogodilo, osigurao za svu djecu bočice vode, pa 
je zanima zašto se i ove godine nije osigurala pitka voda za djecu? 
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Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je voda cijelo vrijeme bila 
bakteriološki ispravna i da Sanitarna inspekcija nije naredila već samo preporučila 
prokuhavanje vode. Nadalje je iznio da su tu preporuku čuli i ravnatelji škola i dječjih vrtića 
od kojih su neki reagirali, a neki nisu. Koliko je njemu poznato, u vrtićima su bile osigurane 
veće količine čajeva, a u nekim školama je bila na raspolaganju ili prokuhana voda ili čaj. 
 
TOMISLAVA ZEČEVIĆ PEDIĆ je iznijela da je tih dana zabilježen poveći broj želučanih 
viroza, a ona osobno zna škole u kojima se nije osiguravala povećana količina niti čajeva niti 
vode. Osim toga, čemu osiguravati čajeve kad je poznato da je veći dio čaja zašećeren da bi 
dobio aromu, a to sigurno nije u skladu sa zdravstvenim odgojem ili zdravom prehranom.  
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da niti on, a niti Nastavni zavod za 
javno zdravstvo koji je zadužen za praćenje zdravstvenog stanja, ne zna za informaciju o 
povećanom broju želučanih tegoba. 
 
 UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 
 
 Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda predsjednica Gradskog vijeća Dorotea 
Pešić-Bukovac je izvijestila da je član Gradskog vijeća Danko Švorinić 31. listopada podnio 
Gradskom vijeću prijedlog točke dnevnog reda pod nazivom "Prijedlog zaključka o 
povlačenju tužbe KD Čistoća" s traženjem da Gradsko vijeće donese zaključak kojim se KD 
Čistoća poziva da povuče tužbu protiv udruge Krizni eko stožer Marišćina i pet članova 
udruge. Prijedlog je podržalo još sedam članova Gradskog vijeća (Josip Rupčić, Tomislava 
Zečević Pedić, Tea Čaljkušić Mance, Ivan Bogdanić, Hrvoje Burić, Predrag Blečić i Nikola 
Ivaniš). Predsjednica Vijeća nadalje je izvijestila da je 6. studenog došlo do povlačenja tužbe 
KD Čistoća d.o.o. Rijeka protiv Kriznog eko stožera Marišćina i dr., o čemu je predsjednica 
Vijeća službeno obaviještena prije utvrđivanja prijedloga dnevnog reda 32. sjednice 
Gradskog vijeća tako da je nakon povlačenja tužbe 6. studenoga ta točka s formalno-
pravnog stajališta postala bespredmetna, a sadržaj prijedloga neprimjenjiv i neprovediv, 
uslijed čega prijedlog nije uvršten u prijedlog dnevnog reda ove sjednice Gradskog vijeća. 

 
Predsjednica Vijeća Dorotea Pešić-Bukovac nadalje je izvijestila da na prijedlog 

dnevnog reda koji je dostavljen uz poziv za sjednicu nije podnesen prigovor, te da je 
naknadno, sukladno odredbi članka 125. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljen 
prijedlog za dopunu dnevnog reda sjednice točkom: "Prijedlog odluke o imenovanju 
ravnatelja ustanove "Dom mladih" Rijeka". 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 imenovanju ravnatelja ustanove "Dom mladih" 
Rijeka", koju bi Gradsko vijeće razmatralo kao točku 1. 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 

DD  NN  EE  VV  NN  II    RR  EE  DD  
 

1. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja ustanove "Dom mladih" Rijeka 
2. Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i 

projekcije za 2013. i 2014. godinu 
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Rijeke za 2012. godinu 
4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 

2012. godinu 
5. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. 

godinu 
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6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2012. godinu 

7. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini 
8. Prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. 

godini 
9. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 

2012. godinu 
10. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2011. godinu 
11. Prijedlog odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke 
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na održavanje 3. Europskih sveučilišnih 

igara u gradu Rijeci 
13. Prijedlog odluke o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala Hrvatskog 

nogometnog kluba "Rijeka" u prvom krugu 
14. Informacija o aktivnostima na realizaciji izgradnje komunalne infrastrukture za 

Radnu zonu Bodulovo  
15. Prijedlog odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu 

Tehnološko-inovacijski centar d.o.o. Rijeka 
16. Prijedlog odluke o određivanju broja etaža koje se mogu ozakoniti na 

nezakonito izgrađenoj zgradi 
17. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 

Dječjeg doma "Tić" Rijeka  
18. Prijedlozi odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta 

osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka 
19. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada 

Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, 
zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja  

20. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih 
odbora na području Grada Rijeke  

21. a) Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Zamet) 
b) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (lokacija 
Kostabela) 
c) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Zamet  

22. Prijedlog odluke o razrješenju članice Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo 
Grada Rijeke 

23. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina 
24. Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2012. 

godinu za mjesec listopad 2012. godine 
 Napomena: nakon utvrđivanja dnevnog reda, na traženje Kluba vijećnika HDZ-a, 
predsjednica Vijeća je odobrila stanku od 15 minuta zbog održavanja sjednice tog Kluba.  
 
 

TOČKA 1. 
Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja ustanove "Dom mladih" Rijeka 

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

predlagatelj ove točke dnevnog reda Upravno vijeće ustanove "Dom mladih" Rijeka, da je 
očitovanje Gradonačelnika na prijedlog dostavljeno u materijalima te da je zaključak Odbora 
za predškolski odgoj i obrazovanje, koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda, dostavljen 
članovima Vijeća danas na klupe.  
 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje ispred Upravnog vijeća ustanove "Dom mladih" 
Rijeka podnio je predsjednik Upravnog vijeća Ismet Mešanović.  
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 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo sljedeću 
 

O D L U K U 
o imenovanju ravnatelja ustanove "Dom mladih" Rijeka 

 
I. 

 Za ravnatelja ustanove "Dom mladih" Rijeka imenuje se MARIO KAJAPI. 
 

II. 
 Mandat ravnatelja traje četiri godine, a teče od 18. prosinca 2012.godine. 
 

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

 
TOČKA 2. 

Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i 
projekcije za 2013. i 2014. godinu 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća 
klupe.  
 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 
 U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Hrvoje Burić ispred Kluba vijećnika 
HDZ-a, Ljliljana Mihić ispred Kluba članova Gradskog vijeća SDP, IDS, ARS, HSLS, HSS i 
SDA, Danko Švorinić, Tomislava Zečević Pedić, Hrvoje Burić, dr.sc. Tea Čaljkušić -Mance, 
Ana Komparić Devčić, mr.sc. Šime Jagičić i Lidija Flas, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel 
te Hrvoje Burić završno ispred Kluba vijećnika HDZ-a. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA 

GRADSKOG VIJEĆA (20 za, 5 protiv, 6 suzdržanih) donijelo Prve izmjene i dopune 
Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu. 
 

 
TOČKA 3. 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 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. 

 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (23 za, 5 protiv, 2 
suzdržana) donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Rijeke za 2012. godinu. 
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TOČKA 4. 

Prijedlog izmjena i dopuna 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. 

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

Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (19 za, 5 protiv, 3 
suzdržana) donijelo Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke 
za 2012. godinu. 

 
TOČKA 5. 

Prijedlog izmjena 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. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (21 za, 5 protiv, 2 

suzdržana) donijelo Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. 
godinu. 

 
TOČKA 6. 

Prijedlog izmjena i dopuna 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 (19 za, 7 protiv, 1 

suzdržan) donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2012. godinu. 

 
 

TOČKA 7. 
Prijedlog izmjena 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, VEĆINOM GLASOVA (19 za, 5 protiv, 3 
suzdržana) donijelo Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. 
godini. 
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TOČKA 8. 

Prijedlog izmjena i dopuna 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 članovima Vijeća na 
klupe. 

 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (23 za, 4 suzdržana) 
donijelo Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini. 

 
 

TOČKA 9. 
Prijedlog izmjena i dopuna 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. 

 
 U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Hrvoje Burić ispred Kluba vijećnika 
HDZ-a, dr.sc. Nikola Ivaniš i Hrvoje Burić, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te dr.sc. 
Nikola Ivaniš završno ispred Kluba PGS-a. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 5 protiv, 2 

suzdržana) donijelo Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 
2012. godinu. 

 
 

TOČKA 10. 
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2011. 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.  
 
 U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Lidija Flas ispred Kluba članova Gradskog 
vijeća SDP, IDS, ARS, HSLS, HSS i SDA, Hrvoje Burić ispred Kluba vijećnika HDZ-a, Danko 
Švorinić, Lidija Flas, Hrvoje Burić, Tomislava Zečević Pedić, Predrag Blečić, mr.sc. Ernest 
Cukrov i mr.sc. Željko Glavan, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te Hrvoje Burić završno 
ispred Kluba vijećnika HDZ-a. 
  
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sijedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2011. 
godinu. 
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Zatim je Gradsko vijeće VEĆINOM GLASOVA (20 za, 5 protiv, 1 suzdržan) 
donijelo sljedeći  

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se očitovanje Gradonačelnika Grada Rijeke na nalaze iz Izvješća o 
obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2011. godinu (KLASA: 023-01/12-04/80-
86, URBROJ: 2170/01-15-00-12-24) od 14. studenog 2012. godine.  
 
 

TOČKA 11. 
Prijedlog odluke o ustrojstvu upravnih tijela 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. 
 
 U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Hrvoje Burić ispred Kluba vijećnika HDZ-a i 
Lidija Flas te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 

Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (19 za, 3 suzdržana) 
donijelo Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke. 

 
 

TOČKA 12. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na održavanje 3. Europskih sveučilišnih 

igara u gradu Rijeci 
 

 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. 
 
 U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vuk Prica ispred Kluba članova Gradskog 
vijeća SDP, IDS, ARS, HSLS, HSS i SDA, Predrag Blečić i Vuk Prica te Gradonačelnik 
mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (22 za, 2 suzdržana) 

donijelo Odluku o davanju suglasnosti na održavanje 3. Europskih sveučilišnih igara u 
gradu Rijeci.  

 
TOČKA 13. 

Prijedlog odluke o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala Hrvatskog 
nogometnog kluba "Rijeka" u prvom krugu 

 
 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 Ivan Ivaniš ispred Kluba 

članova Gradskog vijeća SDP, IDS, ARS, HSLS, HSS i SDA, Gradsko vijeće je 
JEDNOGLASNO donijelo Odluku o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala 
Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka" u prvom krugu.  
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TOČKA 14. 

Informacija o aktivnostima na realizaciji izgradnje komunalne infrastrukture za 
Radnu zonu Bodulovo 

 
 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 
poduzetništvo Andrija Vitezić.  
 
 U raspravi su sudjelovali član Vijeća Danko Švorinić i Gradonačelnik mr.sc. Vojko 
Obersnel. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće JEDNOGLASNO donijelo sljedeći 
 

z a k l j u č a k 
 
 Prihvaća se Informacija o aktivnostima na realizaciji izgradnje komunalne 
infrastrukture za Radnu zonu Bodulovo. 
 
 Zatim je Gradsko vijeće također JEDNOGLASNO donijelo Odluku o stavljanju 
izvan snage Programa "Jamstveni instrumenti za osiguranja financiranja projekata 
malog gospodarstva na području Grada Rijeke". 
 

 
TOČKA 15. 

Prijedlog odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Tehnološko-
inovacijski centar 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. 

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

poslovnog udjela u trgovačkom društvu Tehnološko - inovacijski centar d.o.o. Rijeka. 
 

 
TOČKA 16. 

Prijedlog odluke o određivanju broja etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito 
izgrađenoj zgradi 

 
 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 određivanju 

broja etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi. 
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TOČKA 17. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 

Dječjeg doma "Tić" Rijeka 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da je 
predlagatelj ove točke dnevnog reda Upravno vijeće Doma za dnevni boravak djece "Tić" 
Rijeka, da su zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni 
članovima Vijeća na klupe te da je očitovanje Gradonačelnika na prijedlog dostavljeno u 
materijalima. 
 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o davanju 
prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg doma "Tić" Rijeka. 
 

 
TOČKA 18. 

Prijedlozi odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta 
osnovnih škola čiji 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. 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

 Prije prelaska na glasovanje, predsjednica Vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je 
predložila da Vijeće donese zaključak da će o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i 
dopune statuta osnovnih škola glasovati odjednom, nakon čega će biti izrađene zasebne 
odluke o davanju suglasnosti na svaki od predloženih tekstova izmjena i dopuna statuta. 
  
 G l a s o v a nj e: 
 

I.  
Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeći  

 
z a k l j u č a k 

 
O davanju prethodne suglasnosti na sve izmjene i dopune statuta osnovnih 

škola čiji je osnivač Grad Rijeka, glasovat će se odjednom. 
 
II.  
Zatim je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO donijelo odluke o davanju prethodne 

suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka, 
kako slijedi: 

1. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Belvedere u 
tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole-Scuola elementare 
Belvedere na sjednici 27.09.2012. godine, 

2. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Brajda” u tekstu kojeg je utvrdio 
Školski odbor Osnovne škole “Brajda” na sjednici 29.09.2012. godine, 

3. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Centar” u tekstu kojeg je utvrdio 
Školski odbor Osnovne škole “Centar” na sjednici 05.10.2012. godine, 

4. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole – Scuola elementare Dolac u tekstu 
kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole – Scuola elementare Dolac na 
sjednici 28.09.2012. godine, 

5. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Eugen Kumičić” u tekstu kojeg je 
utvrdio Školski odbor Osnovne škole “Eugen Kumičić” na sjednici 27.09.2012. 
godine, 
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6. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Fran Franković u tekstu kojeg je 
utvrdio Školski odbor Osnovne škole Fran Franković na sjednici 05.10.2012. 
godine, 

7. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole – Scuola elementare “Gelsi” u 
tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole – Scuola elementare 
“Gelsi” na sjednici 04.10.2012. godine, 

8. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Gornja Vežica u tekstu kojeg je 
utvrdio Školski odbor Osnovne škole Gornja Vežica na sjednici 04.10.2012. 
godine, 

9. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Ivana Zajca u tekstu kojeg je 
utvrdio Školski odbor Osnovne škole Ivana Zajca na sjednici 26.09.2012. 
godine, 

10. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Kantrida” Rijeka u tekstu kojeg je 
utvrdio Školski odbor Osnovne škole “Kantrida” na sjednici 04.10.2012. godine, 

11. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Kozala” u tekstu kojeg je utvrdio 
Školski odbor Osnovne škole “Kozala” na sjednici 28.09.2012. godine, 

12. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Nikola Tesla” u tekstu kojeg je 
utvrdio Školski odbor Osnovne škole “Nikola Tesla” na sjednici 26.09.2012. 
godine, 

13. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Pećine u tekstu kojeg je utvrdio 
Školski odbor Osnovne škole Pećine na sjednici 27.09.2012. godine, 

14. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Pehlin” u tekstu kojeg je utvrdio 
Školski odbor Osnovne škole “Pehlin” na sjednici 04.10.2012. godine, 

15. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Podmurvice u tekstu kojeg je 
utvrdio Školski odbor Osnovne škole Podmurvice na sjednici 04.10.2012. 
godine, 

16. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole – Scuola elementare “San Nicolo” u 
tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole – Scuola elementare “San 
Nicolo” na sjednici 28.09.2012. godine, 

17. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Srdoči” u tekstu kojeg je utvrdio 
Školski odbor Osnovne škole “Srdoči” na sjednici 28.09.2012.godine, 

18. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Škurinje u tekstu kojeg je utvrdio 
Školski odbor Osnovne škole Škurinje na sjednici 27.09.2012. godine, 

19. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Trsat” u tekstu kojeg je utvrdio 
Školski odbor Osnovne škole”Trsat” na sjednici 05.10.2012. godine, 

20. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Turnić” u tekstu kojeg je utvrdio 
Školski odbor Osnovne škole ”Turnić” na sjednici 05.10.2012. godine, 

21. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vežica u tekstu kojeg je utvrdio 
Školski odbor Osnovne škole Vežica na sjednici 27.09.2012. godine, 

22. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Vladimir Gortan” u tekstu kojeg je 
utvrdio Školski odbor Osnovne škole ”Vladimir Gortan” na sjednici 26.09.2012. 
godine, 

23. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Zamet” Rijeka u tekstu kojeg je 
utvrdio Školski odbor Osnovne škole ”Zamet” Rijeka na sjednici 27.09.2012. 
godine, 

24. na Izmjene i dopune Statuta Centra za odgoj i obrazovanje u tekstu kojeg je 
utvrdio Školski odbor Centra za odgoj i obrazovanje na sjednici 05.10.2012. 
godine. 
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TOČKA 19. 
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke 
hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili 

nestalog hrvatskog branitelja 
 

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 izmjenama 
Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim 
invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja.  

 
 

TOČKA 20. 
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih 

odbora 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 izmjenama 
Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke. 

 
 

TOČKA 21. 
a) Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Zamet) 
b) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (lokacija 
Kostabela) 
c) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra 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 te da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao prijedlog za izmjenu teksta točke 1. 
izreke Rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Zamet odnosno predložio da se u 
točki 1. izreke Rješenja kao suvišne brišu riječi: "u zemljišnoj knjizi upisane su u z.k.ul. PI kao 
javno dobro,". 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća izvijestila da je primjedba Odbora za 

Statut, Poslovnik i propise prihvaćena od strane predlagatelja, Gradsko vijeće je 
VEĆINOM GLASOVA (22 za, 2 protiv) donijelo: 

 
a) 

 
 Odluku o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Zamet), 
  

b) 
 
 Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (lokacija Kostabela), 

 
c) 

 
 Rješenje o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Zamet. 
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TOČKA 22. 

Prijedlog odluke o razrješenju članice Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo 
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 razrješenju 
članice Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke. 
 

 
TOČKA 23. 

Prijedlog odluke o izmjenama 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 te da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise podnio amandman na članak 1. Prijedloga 
odluke. 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 Prije prelaska na glasovanje, predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je 
izvijestila da se predlagatelj suglasio s amandmanom Odbora za Statut, Poslovnik i propise 
na članak 1. Prijedloga odluke kojim se predlaže da se u članku 1. iza riječi: "imenuje" dodaju 
riječi: "i razrješuje" te ja tako amandman Odbora za Statut, Poslovnik i propise na članak 1. 
Prijedloga odluke postao sastavni dio Prijedloga odluke o kojoj se glasuje. 
 
 Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Odluku o izmjenama Odluke o 
likovnoj nagradi Ivo Kalina. 

 
 

TOČKA 24. 
Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu 

za mjesec listopad 2012. godine 
 

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

 
 U raspravi su sudjelovali članica Gradskog vijeća Tomislava Zečević Pedić ispred 
Kluba vijećnika HDZ-a i Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo sljedeći 
 

z a k l j u č a k 
 

 Prihvaća se Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke 
za 2012. godinu za mjesec listopad 2012. godine. 
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 Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Hrvoje Burić, 
mr.sc. Vesna Buterin, dr.sc. Tea Čaljkušić Mance, dr.sc. Nikola Ivaniš i Ana Trošelj. 

 
 
Sjednica je zaključena u 16,10 sati. 
 
 
 

Tajnica                      Predsjednica 
Gradskog vijeća            Gradskog vijeća 

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



 ZAPISNIK


32. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke 


održane 22. studenoga 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: Predrag Blečić, Ivan Bogdanić, Hrvoje Burić, mr.sc. Vesna Buterin, mr.sc. Ernest Cukrov, Ljiljana Cvjetović, dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance, Lidija Flas, mr.sc. Željko Glavan, Ivan Ivaniš, dr.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, Dušan Sekulić, Oskar Skerbec, Danko Švorinić, Mate Tomljanović, Ana Trošelj, Ana Turak, Walter Volk, Irena Vukosavljević i Tomislava Zečević Pedić.



Izostanak su opravdali članovi Gradskog vijeća: Marko Filipović, Branko Rađa, Josip Rupčić i mr.sc. Bojan Šober.

· Na zapisnik 31. sjednice Gradskog vijeća održane 27. rujna 2012. godine nije bilo primjedbi.


· UVODNA OBAVIJEST:


Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila da je članovima Vijeća, sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljen pisani odgovor na pitanje koje je član Gradskog vijeća Danko Švorinić postavio u pisanom obliku u razdoblju između dvije sjednice Gradskog vijeća. 

· AKTUALNI SAT

1. IVAN IVANIŠ je iznio da se u protekla dva tjedna vodi aktivna i živa rasprava o Brodogradilištu "3 maj", o trenutnom stanju te o raznim procjenama budućnosti Brodogradilišta. Upitao je Gradonačelnika što se u Brodogradilištu događa, kakvo je njegovo viđenje sadašnjeg stanja u Brodogradilištu i što se očekuje u budućnosti?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da zabrinutost za budućnost Brodogradilišta "3. maj" prije svega postoji zbog nekih neodmjerenih izjava. Činjenica je da u ovom trenutku postoji Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je definiran način privatizacije i Uljanika i Brodogradilišta "3. maj" i ona se provodi kao što je i zamišljena. Ponovio je da Odluku donosi Vlada, a ne pojedini član Vlade. Neprestano je u kontaktu s najužim kabinetom Vlade i sa Ministarstvom gospodarstva, te iznio da će do kraja drugog tjedna biti završena II faza privatizacije Uljanika odnosno njegova dokapitalizacija, nakon čega slijedi privatizacija "3 maja".



Što se tiče statusa Brodogradilišta "3 maj", nema bojazni da se cijeli postupak privatizacije neće završiti do predviđenog roka. Naglasio je da Brodogradilište neće spasiti promjena statusa niti promjena vlasničke strukture, već proces restrukturiranja unutar Brodogradilišta i ugovaranje novih brodova zbog čega se u tom kontekstu poduzima čitav niz mjera. Nadalje je iznio da je predsjednik Uprave na skupu radnika iznio da postoji predugovor za dva nova broda domaćeg naručitelja. U ovom trenutku se pokušava naći rješenje za financiranje te očekuje da će se taj problem riješiti najkasnije u roku mjesec dana. Iznio je da, unatoč poteškoćama i zabrinutosti koje u ovom trenutku postoje, što je rezultat jedne neodmjerene izjave, nema nikakve bojazni za budućnost Brodogradilišta "3. maj".


2. OSKARA SKERBECA, koji je član političke stranke IDS, koja se nalazi u neprofitnom zakupu poslovnog prostora od strane Grada od 1996 godine, zanima da li je od 1996. godine pa do danas došlo do nekih novih okolnosti ili promjena uvjeta pod kojima se dodjeljuju gradski poslovni prostori političkim strankama u zakup te da li sve političke stranke poslovne prostore dobivaju pod jednakim uvjetima, te se osvrnuo na posljednji zakup poslovnog prostora koji je izlicitiran od strane SDP na Korzu?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da sve političke stranke kao i ostali zainteresirani za zakup poslovnog prostora u Gradu Rijeci, prostor dobivaju pod istim uvjetima sukladno Odluci Gradskog vijeća te Zakonu o poslovnim prostorima i nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Ujedno je iznio da je i sam začuđen revolucionarnim otkrićem koje je objavio lokalni dnevnik, tim više što se ništa nije promijenilo od 96-te godine. Prostor se zakupljuje po istim uvjetima i na isti način, osim osam političkih stranaka koje su smještene u Stranačkom domu u Ciottinoj ulici te niza onih koje su na raznim lokacijama izlicitirale gradske prostore, osim IDS-a koji koristi gradski prostor od 1996. godine. Na taj način prostor koriste HDZ, HSP, HSU i mnoge druge političke stranke.



Nadalje je iznio da nije samovolja Grada Rijeke da definira da političke stranke imaju isti iznos zakupnine kao i druge članske organizacije kao što su udruge i slično, već je to rezultat zakona Republike Hrvatske, te dodao da se iste odredbe primjenjuju i u drugim gradovima u Republici Hrvatskoj, osim što zakupnina ovisi o politici pojedinog grada, pa je npr. u Zagrebu podjednaka riječkim cijenama, a u Splitu je znatno manja.


Činjenica je da se poslovni prostor na Korzu pokušao iznajmiti za neke druge djelatnosti, ali obzirom da je za iznajmljivanje prostora za djelatnost ureda pao interes, nakon provedene licitacije u 5 mjesecu ove godine, nitko nije prošao. Budući da je postojao interes političke stranke za iznajmljivanje većih prostora, Odjel za poduzetništvo je predložio promjenu namjene djelatnosti nakon čega je provedena javna licitacija kao i uvijek do sada, a sav materijal uz svezi toga javno je objavljen na web stranicama Grada Rijeke nakon održanog Kolegija.


3. IRENU VUKOSAVLJEVIĆ interesira u kojoj je fazi projekt uređenja parka na Pomeriju iznad Zagrada i kada se očekuje završetak izgradnje?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je park na Pomeriju već odavno trebao biti izgrađen da se nije vodio dugotrajni postupak rješavanja sudbine jedne napuštene kućice koja u tom parku stoji neiskorištena već duži niz godina. Konzervatorski odjel se nije mogao odrediti da li je ta kućica važna ili nije, a bez njihove suglasnosti se nije mogao završiti Idejni projekt i krenuti u daljnje postupanje. Nakon dobivene suglasnosti Konzervatorskog odjela da se kućica može ukloniti i da se cijeli taj prostor može pretvoriti u parkovnu površinu krenulo se u izradu Glavnog projekta koji je u ovom trenutku u fazi izrade, a trebao bi biti gotov najkasnije do kraja godine. Nakon toga objavit će se Natječaj za izvođenje radova, pa se očekuje da bi park trebao biti realiziran u prvoj polovini iduće godine.


4. DANKO ŠVORINIĆ se nadovezano na prethodno pitanje te iznio da nije problem u cijeni, nego u namjeni poslovnog prostora te podsjetio  da je prije pet mjeseci upitao zašto se na atraktivnoj lokaciji, u poslovnom prostoru na adresi Korzo 8a mora obavljati samo jedna djelatnost odnosno prodaja brendiranog posuđa kako je to pisalo u natječajnim uvjetima i zašto se namjena nije proširila da bi se ostvarila viša cijena obzirom na upite niza poduzetnika. Gradonačelnik mu je tada odgovorio da je prodaja brendiranog posuđa jedna od djelatnosti koja na Korzu nedostaje i u tom slučaju nije izašao u susret poduzetnicima. Međutim, sada je izašao u susret vlastitoj političkoj stranci te je upitao Gradonačelnika zašto i na osnovu kojih kriterija je utvrdio da baš djelatnost političkih stranaka nedostaje na Korzu?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je primijenio iste kriterije koji su bili utvrđeni npr. kada se prostor na Jadranskom trgu namijenio za rad političkih stranaka, pa ga je izlicitirao HDZ ili kada se 96. godine dodijelio prostor IDS-u itd. Prema tome, u toj odluci ne vidi ništa sporno, jer SDP nije jedini koji koristi poslovne prostore u vlasništvu Grada Rijeke, nakon što je provedena prethodna objava da je namjena kancelarijski prostor. Treba razlikovati da li  se radi o prostoru koji je u prizemlju, koji je izrazito atraktivan ili se govori o prostoru koji se nalazi na I ili II katu i koji se koristi kao kancelarijski prostor. On tu ne vidi ništa čudno, obzirom da je postojao interes i u tom kontekstu je, nakon što prostor nije bio iznajmljen na prethodnim licitacijama, promijenjena namjena. Ne razumije zašto je gdinu Švoriniću ta priča smiješna i što to naziva "padelama", ali pojam brendiranog posuđa je nešto drugačiji. Činjenica je da nema niti jednog grada koji u glavnoj zoni nema poslovnog prostora koji nudi porculansko posuđe ili pribor za jelo brendiranih proizvođača. Takvi prostori uvijek čine ukras najvažnije trgovačke zone u gradu, a s druge strane zadovoljavaju potrebe građana. S obzirom da na cijelom tom području Grada Rijeke nema niti jedne trgovine koja prodaje brendirano posuđe, procijenjeno je da je ta djelatnost u ovom trenutku potrebna i u tome ne vidi nikakav problem.


DANKO ŠVORINIĆ je iznio da u tome vidi dvostruki problem jer u slučaju prostora na Korzu 8a nije postupljeno po volji zainteresiranih poduzetnika, a u slučaju drugog prostora postupljeno je po želji njegove stranke. Što se tiče njegove izjave u vezi "padela", upozorio ga je da je licitacija prostora na Korzu 8a srušena, a u međuvremenu je raspisano šest  natječaja za poslovne prostore na području Korza i zanimljivo je da ni u jednom od njih nema "padela", što znači da se u međuvremenu promijenio prioritet namjena poslovnih prostora. Sada su na Korzu tri reda Pavičića, dva reda praznih prostora i jedan red vladajuće stranke, te smatra da se ovakvim poslovanjem čini iznimna šteta Proračunu jer su prihodi od najma poslovnih prostora sve manji.


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel misli da je član Vijeća očito loše informiran ili svjesno govori neistine. Uvidom u Proračun i izvršenje Proračuna, može se vidjeti da je upravo pozicija najma poslovnih prostora uvijek ostvarena u najvećem postotku. Usporedi li se to s drugim gradovima, vidi se da Grad Rijeka daleko odskače od svih ostalih gradova po prihodima od najma poslovnih prostora.



Govoreći o prostorima na Korzu, prisjetio se kako je Korzo izgledalo pred 10 ili 12 godina i sa zadovoljstvom gleda kako Korzo izgleda danas, upravo zahvaljujući politici upravljanja poslovnim prostorima i odluci da na Korzu u pravilu budu brendirani proizvodi. Prema tome, misli da je situacija bitno drugačija od one o kojoj govori gdin Švorinić. Naravno da uvijek postoji vrijeme kada je otežana gospodarska aktivnost i kada za veće poslovne prostore nije lako naći zakupce, ali i to se rješava i kroz nekoliko mjeseci praktički neće biti ni jednog praznog poslovnog prostora na Korzu. Naglasio je da se tu ne radi o dvostrukim kriterijima, jer Grad namjerava raspisati natječaj za poslovni prostor na Korzu 8a i to s namjenom koja je bila i do sada, a to je brendirano posuđe, jer i dalje smatra da je to ponuda koja na Korzu nedostaje i taj natječaj će se provesti. Ono što je na neki način odužilo donošenje te odluke je činjenica da se u međuvremenu Republika Hrvatska upisala na 50% vlasništva tog poslovnog prostora i da je za daljnje raspolaganje tim prostorom potrebna suglasnost Agencije za upravljanje državnom imovinom.


5. ANU TROŠELJ zanima sudbina regionalne televizije Kanala RI koji je navodno dužan preko 10 milijuna kuna, a po nekim procjenama i 14 milijuna kuna, pa je interesira da li je to točno? Ujedno je navela da se govori o mogućoj predstečajnoj nagodbi i da će oko pola zaposlenih u Kanalu RI ostati bez posla. Temeljem toga upitala Gradonačelnika što će Grad, kao jedan od osnivača Kanala RI, napraviti kako bi se to stanje saniralo i treba li se bojati da će se jedan od najznačajnijih lokalnih medija ugasiti u godini lokalnih izbora?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je jako zadovoljan  iskazanom brigom za Kanal RI i konstataciji da se radi o jednom od najznačajnijih lokalnih medija jer do sada je bila u pitanju drugačija konotacija o Kanalu RI. Činjenica je da je Grad Rijeka jedan od suvlasnika Kanala RI i to ne najveći, te da se kao i sve televizijske, radijske i novinske kuće, u ovom trenutku nalazi u problemima. Svi oni su živjeli od oglašavanja koje je u ovom trenutku drastično smanjeno od strane svih gospodarskih subjekata. Kanal RI ima određena dugovanja, koja naravno nisu ni približno onima koje je članica Vijeća navela. Naravno da postoje i određene obveze prema zaposlenicima, a suvlasnici učestalim formalnim i neformalnim sastancima pokušavaju naći rješenje da se ta kriza prevlada. Teško je za očekivati da će suvlasnici moći provesti neku ozbiljniju dokapitalizaciju tvrtke, ali se radi na pronalaženju strateškog partnera i poduzimaju se svi koraci da Kanal RI nastavi s obavljanjem svoje djelatnosti. Ukoliko se u tome ne uspije, sigurno će uslijediti određeno restrukturiranje, ali se u ovom trenutku ne zna točno što će za sve to značiti.


6. WALTER VOLK se osvrnuo na izjavu resornog ministra krajem prošlog mjeseca da je Rijeka najneučinkovitija u legalizaciji bespravne gradnje, pa ga zanima da li je to moguće i ako je, što je razlog tome?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je činjenica da je jedna čudna statistička analiza koju je dosta teško objasniti izazvala takve komentare. On  je nakon što je za tu informaciju saznao reagirao odmah, jer su podaci kojima on raspolaže bitno drugačiji. Nakon uvođenja Zakona o legalizaciji bespravne izgradnje objekata, te donošenja Izmjena koje su nedavno usvojene, nadležni gradski odjel zaprimio je više od 400 predmeta, od kojih je riješeno je oko 97, što iznosi cca 22%. Podatak koji se naslutio iz čudne statistike je da je u tom kontekstu, od 97 zahtjeva Grad pozitivno riješio otprilike 1/3, a odbio 2/3. 



Kada je u pitanju nelegalna gradnja, smatra da Grad mora raditi sukladno propisima, te da su svi koji su dobili mogućnost legaliziranja svojih bespravno izgrađenih objekata već previše nagrađeni da bi im se u njihovim zahtjevima progledalo kroz prste. Neki zahtjevi su odbijeni ili zbog nepotpune dokumentacije ili zato što se legalizacija tražila za objekte koji nisu predviđeni za legalizaciju kao što su nadstrešnica, montažni objekti, sklepane barake i slično. S druge strane apsolutni prioritet imaju zahtjevi privatnih osoba ili tvrtki koje podnose zahtjev za lokacije i građevinske dozvole, potvrde za glavne projekte i ne pada mu na pamet da naredi službenicima koji rade na tim poslovima da prednost u rješavanju predmeta dobiju oni koji traže legalizaciju. Prema tome, nije istina da Rijeka u bilo čemu zaostaje u rješavanju problema legalizacije nelegalno izgrađenih objekata.


7. PREDRAG BLEČIĆ je podsjetio da je 2006. godine Vijeće mjesnog odbora Srdoči donijelo komunalne prioritete kojima je planirana izgradnja prometnice spoja ulice Dražička-Tina Ujevića, radi rasterećenja dijela glavne državne ceste D 304 i radi prometne sigurnosti i sigurnosti djece u ulici Marije Grbac, obzirom da jedan veliki broj školske djece prolazi tom jednosmjernom i uskom ulicom. Prije cca dva mjeseca na toj trasi prometnice osvanuo je repetitor VIP-a što je izazvalo negodovanje građana Mjesnog odbora Srdoči i Mjesnog odbora Grbci. Obzirom na to, zanima ga da li i kada građani mogu očekivati izgradnju prometnice spoja ulica Tina Ujevića i Dražičke na Srdočima koja iznosi otprilike 700 metara.


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je istina malo drugačija, barem u prvom dijelu, od onoga što je član Vijeća iznio. Naveo je da je kroz Srdoče bila planirana izgradnja prometnice 233 čija je trasa utvrđena Generalnim i Detaljnim planom uređenja. Upravo na inicijativu Mjesnog odbora i stanovnika Srdoča počelo se razmatrati da se trasa te ceste izmijeni i da se taj pravac iskoristi kao zamjena za ranije utvrđenu trasu ceste 233. Nakon toga pristupilo se izradi Idejnog projekta i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za tu trasu. Znači, izgradnja te ceste se planira, ali nije poznato točno kada, jer to ovisi o mogućnostima Proračuna, a najkasnije u roku od jednu do dvije godine. Ne zna temeljem čega je član Vijeća zaključio da se bazna stanica VIP-a našla na trasi te ceste, jer to nije točno. Točno je da je lokacija te bazne stanice neadekvatna. Uvažavajući zahtjeve stanovnika tog područja, pokušava se sa VIP-om naći rješenje da se ta bazna stanica premjesti na drugu lokaciju ili da se svede u neke realne okvire u kojima neće nagrđivati vizuru. Na žalost, ovo je na neki način opomena. Činjenica je da su kroz prostorne i detaljne planove uređenja predvidjeli lokaciju za izgradnju bazne stanice, ali pod tim pojmom se očito podrazumijevaju objekti različite visine. Ubuduće će se pri planiranju takvih lokacija očito trebati voditi računa o kakvom objektu se radi, jer svi objekti ne mogu biti realizirani na svim lokacijama. Objektivno postoji potreba za izgradnju takvih objekata, obzirom da svi koriste mobitele, jer bez tih objekata nema niti dobre telefonske veze putem mobilnih uređaja. Pri tome treba zadovoljiti određene standarde, koji su formalno zadovoljeni po pitanju odabira lokacije i u smislu zaštite zdravlja stanovnika, ali u smislu zaštite krajobraza ova lokacija nije zadovoljavajuće rješenje, pa se u tom kontekstu u dogovoru s VIP-om traži adekvatno rješenje.


PREDRAG BLEČIĆ apelira na potrebu što hitnije izgradnje spoja Dražičke i ulice Tina Ujevića, obzirom da prometnica 233 neće uskoro biti izgrađena, pa je  potrebno i radi realizacije izgradnje stanova na Martinkovcu koja će uskoro početi. Istovremeno ima preko 300 stambenih jedinica koje se grade u Gradu Kastvu, pa se očekuje da će prometnica D 304 apsolutno zagušiti izlazak iz naselja Srdoči.

8. SANDRA KRPAN je upitala Gradonačelnika u kojoj je fazi realizacija projekta preseljenja Gradske knjižnice i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti na lokaciju nekadašnje tvornice Rikard Benčić, budući da taj projekt ima potporu Ministarstva kulture?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da se, obzirom na činjenicu da je i Ministarstvo kulture nominiralo ovaj projekt kao jedan od 10 najvažnijih u kulturnoj infrastrukturi u Republici Hrvatskoj, održavaju redoviti radni sastanci i sa Ministarstvom kulture i sa Centrom za energetiku i investicije kroz koje se sagledava mogućnost izgradnje ovih projekata putem javno privatnog partnerstva, kao i mogućnost kandidiranja za projekte Europske unije. Da bi se projekti mogli kandidirati, potrebno je izraditi svu potrebnu projektnu dokumentaciju, a rok za izradu je sredina iduće godine. Programski zadatak za Gradsku knjižnicu je gotov, a u pripremi je raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije. U tijeku je izrada programskog zadatka za Muzej moderne i suvremene umjetnosti koji će biti smješten u tri objekta Rikarda Benčića i to u ciglanom objektu, zapadnom krilu H objekta i tri kata palače Šećerane, te vjeruje da će u roku od mjesec dana biti gotov, nakon čega slijedi ugovaranje projekata.


9. HRVOJE BURIĆ je uvodno podsjetio da je na njegovo pitanje postavljeno na prošloj sjednici Gradskog vijeća, Gradonačelnik javno obećao, da će sve što je išarano i uništeno na području oko Dvorane mladosti za vrijeme Vele gospe biti i uklonjeno. Međutim, do danas nije ništa učinjeno.



Nadalje ga zanima hoće li Grad Rijeka pomoći u rješavanju teškog stanja u kojemu se nalazi Prihvatilište za beskućnike Ruže Sv. Franje kojeg vodi franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat, koji su njemu i Gradonačelniku dostavili pismo. Prihvatilište djeluje već šest godina, a cilj im je pomoći svakom beskućniku. Prihvatilište je osvojilo i neke od međunarodnih nagrada. Novac koji se osigurava iz Proračuna Grada Rijeke je nedovoljan za normalno funkcioniranje, pa se dovodi u opasnost opstanak Prihvatilišta. Upitao je Gradonačelnika da li će u 2012 godini isplatiti sve dugove i da li će se u 2013. godini omogućiti normalan rad Prihvatilišta Sv. Franje?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da se tu radi o Udruzi koja obavlja hvale vrijedan posao, ali to nije niti jedino prihvatilište niti jedina institucija koja se brine o beskućnicima u Gradu Rijeci. Podsjetio je da je pred više od šest-sedam godina u Rijeci otvorena institucija tzv. nužnog smještaja u koji je smješteno preko 400 ljudi koji su u tom trenutku imali status beskućnika za koju kompletne troškove pokriva gradski proračun direktno ili indirektno. Osim ovog Prihvatilišta postoji i Udruga Oaza koja također brine o beskućnicima, kao što to čini i jedan red sestara u Kresnikovoj ulici. Niti jedna Udruga nema pravo proglasiti se jedinom institucijom koja brine o beskućnicima. Činjenica je da se tom Prihvatilištu pomagalo nebrojeno puta, izdvajajući iz Proračuna oko 100-tinjak tisuća kuna, pa još dodatnih 60 tisuća kuna za troškove pučke kuhinje, a na raznim humanitarnim događanjima koje je organizirao Grad Rijeka vrlo često sredstva su se usmjeravala prema Prihvatilištu. Iako je riječ o Udruzi koja obavlja hvale vrijednu djelatnost, ne može se osloniti isključivo na financiranje iz gradskog Proračuna. Ponovio je dio odgovora koji je napisao i njima, a to je da je očekivao da će Udruga zatražiti od medija da oni sponzoriraju rad Prihvatilišta što bi bio jedan hvale vrijedan gest. Prema tome, Grad itekako vodi računa o toj problematici.



Nadalje je iznio da su toj Udruzi bez naknade dali poslovni prostor za Socijalnu  samoposlugu u kojoj se hrana dijeli svima onima koji ispunjavaju uvjete. Toj istoj Udruzi Grad je dao i drugi poslovni prostor bez naknade za skladište u kojem će se skupljati stari namještaj, kućanski aparati i ostalo što je namijenjeno beskućnicima i osobama u socijalnoj skrbi. Drugoj Udruzi Banka hrane Grad je također dao prostor bez naknade utvrđujući samo jednu djelatnost – prikupljanje hrane od različitih proizvođača hrane, koju distribuira pučkim kuhinjama, socijalnoj samoposluzi i ostalima. Prije neki dan Grad je još jedan prostor namijenio za obavljanje djelatnosti skloništa za beskućnike, utvrđujući samo jednu djelatnost i dajući prostor bez naknade za proširenje kapaciteta smještaja za beskućnike. Podsjetio je da je Grad Rijeka kao jedini Grad u Hrvatskoj sufinancirao smještaj svima onima kojima je to bila potreba tijekom prošle zime u periodu najnižih temperatura u Domu crvenog križa, a to će učiniti i ove godine. Pema tome, nema razloga da samo jedna udruga ima monopol na financiranje iz gradskog Proračuna.


HRVOJE BURIĆ je ponovno upitao, budući da Prihvatilište za beskućnike Ruže sv Franje nema dovoljno sredstava za rad zbog čega se Prihvatilište može ugasiti, da li će Gradonačelnik to Prihvatilište zatvoriti ili ne? 



Ujedno je podsjetio da Grad Rijeka nije ispunio svoje ugovorne obveze, jer Prihvatilištu nisu isplaćena sredstva za kolovoz, rujan i listopad o.g. Možda bi bila i isplaćena da ta udruga promijeni ime u Drugo more.


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da on to Prihvatilište nije otvorio, pa ga neće niti zatvarati, jer to ne ovisi o njemu, a ugovorne obveze koje su potpisali će i ispuniti. Inače u tom ugovoru na koji se član Vijeća poziva postoji i odredba u kojoj vrlo jasno stoji da Grad Rijeka pridržava pravo da ne realizira sva predviđena sredstva, ovisno o stanju u Proračunu. Prema tome, Grad nimalo ne krši odredbe Ugovora. Ujedno je predložio članu Vijeća, budući da on radi u tvrtki koja poprilično zarađuje nudeći ogromne kamate za prodaju potraživanja, da bi se njegova tvrtka i mnoge takve tvrtke kao i financijske institucije odrekle samo 0,2% kamata, bilo bi dosta za rješenje problema beskućnika ne smo u Rijeci, već i u cijeloj Hrvatskoj.

10. dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ MANCE je upitala kada će se riješiti problem 65 stanara ulice Aleksandra Manzonija koji žive u zgradi staroj 120 godina, koja ima 31 stan i 7 poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke, a u prizemlju koje je smještena ljekarna. Urušavanjem glavne odvodne cijevi prizemlje zgrade funkcionira kao "štakornjak" odnosno septička jama. Stanari su u nekoliko navrata iz pričuve sami plaćali sanaciju prizemnih dijelova, i to po 1.500 i više kuna, a problem nisu riješili. Temeljem toga, upitala je da li će i kada KD "Vodovod i kanalizacija" sanirati tih 5 metara puknute cijevi, nakon čega će stanari sami riješiti problem odvoda unutar zgrade?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je upoznat s pritužbom stanara Manzonijeve ulice, koju je pred neki dan dobio i odmah je proslijedio u KD  Vodovod i kanalizacija, te očekuje njihovo očitovanje. Vjeruje da će oni poduzeti određene aktivnosti, jer sigurno postoje opravdani razlozi zašto do sada nije ništa učinjeno. Nakon dobivene informacije, dostavit će članici Vijeća pisani odgovor.


11. mr.sc. VESNA BUTERIN je iznijela da u Rijeci niz godina propada gospodarstvo i industrija što je vidljivo svakom građaninu i tako lošu stvarnost ne može promijeniti nikakva statistika ili pokazatelji. Vezano uz to, napomenula je da će i Tvornica RIO Rijeka preseliti svoje pogone izvan granica Rijeke, a na tom će se mjestu, temeljem Izmjena prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana, teren prenamijeniti i nakon toga prodavati po vrlo visokim cijenama. Na tom mjestu izgradit će se  drugi sadržaji koji na žalost neće pridonijeti zapošljavanju ljudi u proizvodnji ili industriji, niti će stvarati dodatnu vrijednost Gradu Rijeci, a Rijeka će ostati bez jednog proizvodnog pogona.



Ujedno je spomenula gašenje proizvodnje u Svilnom, zatvaranje Istravina i  drugih industrija po kojma je Rijeka bila poznata. Posljedice izgubljenih radnih mjesta u proizvodnji su i nestajanje stanovništva, što dokazuje manji broj stanovnika na popisu 2001. godine, čime propada gospodarstvo i svi ostali sadržaji u Gradu Rijeci koji su time povezani.



Iz navedenih razloga upitala je Gradonačelnika što će on konkretno poduzeti u vezi toga te da li namjerava na bilo koji način pokušati zaustaviti propadanje riječkog gospodarstva i u tom smislu promijeniti politiku Grada jer se dosadašnja pokazala pogrešnom?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je došlo je do promjena u gospodarskoj slici Hrvatske ali i Rijeke, pa je kao rezultat transformacije gospodarstva, gašenja velikih tvrtki osnovano puno manjih tvrtki, što je dovelo do promjene strukture riječkog gospodarstva. Nije problem ukoliko se neka tvrtka iz Rijeke preseli u Industrijsku zonu Kukuljanovo ili u Industrijsku zonu na području Matulja, jer je 70-tih godina bivša Općina Rijeka upravo iz tih razloga započela i graditi Industrijsku zonu Kukuljanovo, te je naveo primjer tvrtke koja je radila u središtu Srdoča i ometala stanovnike, a koja se nakon toga preselila u Industrijsku zonu i danas je jedna od vodećih hrvatskih proizvođača opreme za vodovod i kanalizaciju s velikim brojem zaposlenih. Prema tome, ne vidi problem ukoliko se Riječka industrija odjeće preseli na Kukuljanovo, jer je bitno da se zadrži proizvodnja, što je bilo i jedan od uvjeta koje je Grad Rijeka postavio prilikom preseljenja tvrtke ne neku drugu lokaciju.


.


mr.sc. VESNA BUTERIN nije zadovoljna dobivenim odgovorom te je zatražila pisani odgovor na postavljeno pitanje. Nadalje je iznijela da je činjenica da Rijeka nema industrije i da se gospodarstvo temelji na trgovini i uslugama što je dugoročno neodrživo za gospodarski prosperitet i razvoj Grada Rijeke te da svi znaju da preseljenjem tvrtke u neki drugi grad ili općinu Proračun toga grada itekako gubi jer više nema poreznih davanja koja je prije ta tvrtka davala u Grad Rijeku.

Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je dodao da osnovni prihod Proračuna čini porez na dohodak koji se plaća po mjestu stanovanja, a ne po mjestu rada. Na žalost, upravo Odlukom HDZ-ove Vlade lokalna samouprava ostala je bez poreza na dobit koji se sada plaća u Državni proračun. On apsolutno stoji pri onome što je rekao i u tom kontekstu ne vidi problem. To je sudbina gotovo svih gradova koji svoju industriju sele na periferiju. Na žalost, Rijeka nema periferiju od 93. godine, kada je Vlada donijela Odluku o ustroju lokalne uprave i samouprave, kako bi Rijeku srušila na koljena, u čemu nisu i neće uspjeti.


Nadalje je iznio da neće govoriti o "3 maju", o laboratoriju i pogonima tvrtke Sajpen, o PIK-u, o Jadran - Galenskom laboratoriju, koji u ovom trenutku kreće sa velikom investicijom i širenjem svog proizvodnog pogona na području Svilna koji se nalazi na granici Grada Rijeke. Međutim, mogućnosti Grada Rijeke, obzirom na izgrađenost i gustoću naseljenosti, ne dozvoljavaju razvoj velikih industrija u samom gradu.


12. TOMISLAVA ZEČEVIĆ PEDIĆ je iznijela da je Rijeka ovih dana imala problema u vodoopskrbi pitkom vodom, a čini joj se da se tih dana u ovom gradu nitko nije pobrinuo za djecu u vrtićima i u osnovnim školama. Građani su putem medija bili informirani da se voda mora prokuhavati, ali nije primijetila da se u škole ili vrtiće dostavilo spremnike sa pitkom vodom ili da je netko po školama sustavno prokuhavao vodu i dijelio je djeci. Podsjetila je da je Grad prije par godina, kada se to prvi put dogodilo, osigurao za svu djecu bočice vode, pa je zanima zašto se i ove godine nije osigurala pitka voda za djecu?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je voda cijelo vrijeme bila bakteriološki ispravna i da Sanitarna inspekcija nije naredila već samo preporučila prokuhavanje vode. Nadalje je iznio da su tu preporuku čuli i ravnatelji škola i dječjih vrtića od kojih su neki reagirali, a neki nisu. Koliko je njemu poznato, u vrtićima su bile osigurane veće količine čajeva, a u nekim školama je bila na raspolaganju ili prokuhana voda ili čaj.


TOMISLAVA ZEČEVIĆ PEDIĆ je iznijela da je tih dana zabilježen poveći broj želučanih viroza, a ona osobno zna škole u kojima se nije osiguravala povećana količina niti čajeva niti vode. Osim toga, čemu osiguravati čajeve kad je poznato da je veći dio čaja zašećeren da bi dobio aromu, a to sigurno nije u skladu sa zdravstvenim odgojem ili zdravom prehranom. 


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da niti on, a niti Nastavni zavod za javno zdravstvo koji je zadužen za praćenje zdravstvenog stanja, ne zna za informaciju o povećanom broju želučanih tegoba.


· UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA



Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila da je član Gradskog vijeća Danko Švorinić 31. listopada podnio Gradskom vijeću prijedlog točke dnevnog reda pod nazivom "Prijedlog zaključka o povlačenju tužbe KD Čistoća" s traženjem da Gradsko vijeće donese zaključak kojim se KD Čistoća poziva da povuče tužbu protiv udruge Krizni eko stožer Marišćina i pet članova udruge. Prijedlog je podržalo još sedam članova Gradskog vijeća (Josip Rupčić, Tomislava Zečević Pedić, Tea Čaljkušić Mance, Ivan Bogdanić, Hrvoje Burić, Predrag Blečić i Nikola Ivaniš). Predsjednica Vijeća nadalje je izvijestila da je 6. studenog došlo do povlačenja tužbe KD Čistoća d.o.o. Rijeka protiv Kriznog eko stožera Marišćina i dr., o čemu je predsjednica Vijeća službeno obaviještena prije utvrđivanja prijedloga dnevnog reda 32. sjednice Gradskog vijeća tako da je nakon povlačenja tužbe 6. studenoga ta točka s formalno-pravnog stajališta postala bespredmetna, a sadržaj prijedloga neprimjenjiv i neprovediv, uslijed čega prijedlog nije uvršten u prijedlog dnevnog reda ove sjednice Gradskog vijeća.


Predsjednica Vijeća Dorotea Pešić-Bukovac nadalje je izvijestila da na prijedlog dnevnog reda koji je dostavljen uz poziv za sjednicu nije podnesen prigovor, te da je naknadno, sukladno odredbi članka 125. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljen prijedlog za dopunu dnevnog reda sjednice točkom: "Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja ustanove "Dom mladih" Rijeka". 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 imenovanju ravnatelja ustanove "Dom mladih" Rijeka", koju bi Gradsko vijeće razmatralo kao točku 1. 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. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja ustanove "Dom mladih" Rijeka


2. Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu


3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu


4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu


5. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu


6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu


7. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini


8. Prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini


9. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu


10. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2011. godinu


11. Prijedlog odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke


12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na održavanje 3. Europskih sveučilišnih igara u gradu Rijeci


13. Prijedlog odluke o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka" u prvom krugu


14. Informacija o aktivnostima na realizaciji izgradnje komunalne infrastrukture za Radnu zonu Bodulovo 

15. Prijedlog odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Tehnološko-inovacijski centar d.o.o. Rijeka


16. Prijedlog odluke o određivanju broja etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi


17. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg doma "Tić" Rijeka 


18. Prijedlozi odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka


19. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja 

20. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke 


21. a) Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Zamet)


b) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (lokacija Kostabela)


c) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Zamet 

22. Prijedlog odluke o razrješenju članice Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke

23. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina


24. Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu za mjesec listopad 2012. godine


Napomena: nakon utvrđivanja dnevnog reda, na traženje Kluba vijećnika HDZ-a, predsjednica Vijeća je odobrila stanku od 15 minuta zbog održavanja sjednice tog Kluba. 


TOČKA 1.


Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja ustanove "Dom mladih" Rijeka


Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da je predlagatelj ove točke dnevnog reda Upravno vijeće ustanove "Dom mladih" Rijeka, da je očitovanje Gradonačelnika na prijedlog dostavljeno u materijalima te da je zaključak Odbora za predškolski odgoj i obrazovanje, koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda, dostavljen članovima Vijeća danas na klupe. 



Dodatno uvodno usmeno izlaganje ispred Upravnog vijeća ustanove "Dom mladih" Rijeka podnio je predsjednik Upravnog vijeća Ismet Mešanović. 


Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo sljedeću

O D L U K U


o imenovanju ravnatelja ustanove "Dom mladih" Rijeka


I.



Za ravnatelja ustanove "Dom mladih" Rijeka imenuje se MARIO KAJAPI.


II.



Mandat ravnatelja traje četiri godine, a teče od 18. prosinca 2012.godine.


III.



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


TOČKA 2.


Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu



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



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



U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Hrvoje Burić ispred Kluba vijećnika HDZ-a, Ljliljana Mihić ispred Kluba članova Gradskog vijeća SDP, IDS, ARS, HSLS, HSS i SDA, Danko Švorinić, Tomislava Zečević Pedić, Hrvoje Burić, dr.sc. Tea Čaljkušić -Mance, Ana Komparić Devčić, mr.sc. Šime Jagičić i Lidija Flas, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te Hrvoje Burić završno ispred Kluba vijećnika HDZ-a.


Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA (20 za, 5 protiv, 6 suzdržanih) donijelo Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu.

TOČKA 3.


Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 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.


Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (23 za, 5 protiv, 2 suzdržana) donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu.

TOČKA 4.


Prijedlog izmjena i dopuna 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.


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


Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (19 za, 5 protiv, 3 suzdržana) donijelo Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu.

TOČKA 5.


Prijedlog izmjena 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.

Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (21 za, 5 protiv, 2 suzdržana) donijelo Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu.

TOČKA 6.


Prijedlog izmjena i dopuna 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 (19 za, 7 protiv, 1 suzdržan) donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

TOČKA 7.


Prijedlog izmjena 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, VEĆINOM GLASOVA (19 za, 5 protiv, 3 suzdržana) donijelo Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini.

TOČKA 8.


Prijedlog izmjena i dopuna 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 članovima Vijeća na klupe.


Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (23 za, 4 suzdržana) donijelo Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini.


TOČKA 9.


Prijedlog izmjena i dopuna 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.


U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Hrvoje Burić ispred Kluba vijećnika HDZ-a, dr.sc. Nikola Ivaniš i Hrvoje Burić, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te dr.sc. Nikola Ivaniš završno ispred Kluba PGS-a.

Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 5 protiv, 2 suzdržana) donijelo Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu.


TOČKA 10.


Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2011. 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. 


U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Lidija Flas ispred Kluba članova Gradskog vijeća SDP, IDS, ARS, HSLS, HSS i SDA, Hrvoje Burić ispred Kluba vijećnika HDZ-a, Danko Švorinić, Lidija Flas, Hrvoje Burić, Tomislava Zečević Pedić, Predrag Blečić, mr.sc. Ernest Cukrov i mr.sc. Željko Glavan, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te Hrvoje Burić završno ispred Kluba vijećnika HDZ-a.



Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sijedeći 

z a k l j u č a k

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2011. godinu.


Zatim je Gradsko vijeće VEĆINOM GLASOVA (20 za, 5 protiv, 1 suzdržan) donijelo sljedeći 


z a k l j u č a k

Prihvaća se očitovanje Gradonačelnika Grada Rijeke na nalaze iz Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2011. godinu (KLASA: 023-01/12-04/80-86, URBROJ: 2170/01-15-00-12-24) od 14. studenog 2012. godine. 


TOČKA 11.


Prijedlog odluke o ustrojstvu upravnih tijela 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.


U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Hrvoje Burić ispred Kluba vijećnika HDZ-a i Lidija Flas te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.


Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (19 za, 3 suzdržana) donijelo Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke.


TOČKA 12.


Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na održavanje 3. Europskih sveučilišnih igara u gradu Rijeci



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.


U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vuk Prica ispred Kluba članova Gradskog vijeća SDP, IDS, ARS, HSLS, HSS i SDA, Predrag Blečić i Vuk Prica te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.


Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (22 za, 2 suzdržana) donijelo Odluku o davanju suglasnosti na održavanje 3. Europskih sveučilišnih igara u gradu Rijeci. 

TOČKA 13.


Prijedlog odluke o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka" u prvom krugu



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 Ivan Ivaniš ispred Kluba članova Gradskog vijeća SDP, IDS, ARS, HSLS, HSS i SDA, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Odluku o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka" u prvom krugu. 


TOČKA 14.


Informacija o aktivnostima na realizaciji izgradnje komunalne infrastrukture za Radnu zonu Bodulovo



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 poduzetništvo Andrija Vitezić. 


U raspravi su sudjelovali član Vijeća Danko Švorinić i Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.



Nakon rasprave, Gradsko vijeće JEDNOGLASNO donijelo sljedeći

z a k l j u č a k


Prihvaća se Informacija o aktivnostima na realizaciji izgradnje komunalne infrastrukture za Radnu zonu Bodulovo.


Zatim je Gradsko vijeće također JEDNOGLASNO donijelo Odluku o stavljanju izvan snage Programa "Jamstveni instrumenti za osiguranja financiranja projekata malog gospodarstva na području Grada Rijeke".

TOČKA 15.


Prijedlog odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Tehnološko-inovacijski centar 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.

Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Tehnološko - inovacijski centar d.o.o. Rijeka.


TOČKA 16.


Prijedlog odluke o određivanju broja etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi



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 određivanju broja etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi.


TOČKA 17.


Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg doma "Tić" Rijeka


Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da je predlagatelj ove točke dnevnog reda Upravno vijeće Doma za dnevni boravak djece "Tić" Rijeka, da su zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni članovima Vijeća na klupe te da je očitovanje Gradonačelnika na prijedlog dostavljeno u materijalima.



Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg doma "Tić" Rijeka.


TOČKA 18.


Prijedlozi odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovnih škola čiji 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.


Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.


Prije prelaska na glasovanje, predsjednica Vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je predložila da Vijeće donese zaključak da će o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovnih škola glasovati odjednom, nakon čega će biti izrađene zasebne odluke o davanju suglasnosti na svaki od predloženih tekstova izmjena i dopuna statuta.


G l a s o v a nj e:


I. 


Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeći 


z a k l j u č a k


O davanju prethodne suglasnosti na sve izmjene i dopune statuta osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka, glasovat će se odjednom.

II. 


Zatim je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO donijelo odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka, kako slijedi:

1. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Belvedere u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole-Scuola elementare Belvedere na sjednici 27.09.2012. godine,

2. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Brajda” u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole “Brajda” na sjednici 29.09.2012. godine,

3. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Centar” u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole “Centar” na sjednici 05.10.2012. godine,

4. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole – Scuola elementare Dolac u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole – Scuola elementare Dolac na sjednici 28.09.2012. godine,

5. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Eugen Kumičić” u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole “Eugen Kumičić” na sjednici 27.09.2012. godine,

6. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Fran Franković u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole Fran Franković na sjednici 05.10.2012. godine,

7. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole – Scuola elementare “Gelsi” u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole – Scuola elementare “Gelsi” na sjednici 04.10.2012. godine,

8. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Gornja Vežica u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole Gornja Vežica na sjednici 04.10.2012. godine,

9. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Ivana Zajca u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole Ivana Zajca na sjednici 26.09.2012. godine,

10. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Kantrida” Rijeka u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole “Kantrida” na sjednici 04.10.2012. godine,

11. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Kozala” u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole “Kozala” na sjednici 28.09.2012. godine,

12. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Nikola Tesla” u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole “Nikola Tesla” na sjednici 26.09.2012. godine,

13. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Pećine u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole Pećine na sjednici 27.09.2012. godine,

14. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Pehlin” u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole “Pehlin” na sjednici 04.10.2012. godine,

15. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Podmurvice u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole Podmurvice na sjednici 04.10.2012. godine,

16. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole – Scuola elementare “San Nicolo” u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole – Scuola elementare “San Nicolo” na sjednici 28.09.2012. godine,

17. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Srdoči” u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole “Srdoči” na sjednici 28.09.2012.godine,

18. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Škurinje u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole Škurinje na sjednici 27.09.2012. godine,

19. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Trsat” u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole”Trsat” na sjednici 05.10.2012. godine,

20. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Turnić” u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole ”Turnić” na sjednici 05.10.2012. godine,


21. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vežica u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole Vežica na sjednici 27.09.2012. godine,

22. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Vladimir Gortan” u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole ”Vladimir Gortan” na sjednici 26.09.2012. godine,

23. na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Zamet” Rijeka u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole ”Zamet” Rijeka na sjednici 27.09.2012. godine,

24. na Izmjene i dopune Statuta Centra za odgoj i obrazovanje u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Centra za odgoj i obrazovanje na sjednici 05.10.2012. godine.


TOČKA 19.


Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja


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 izmjenama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja. 


TOČKA 20.


Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora 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 izmjenama Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke.


TOČKA 21.


a) Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Zamet)


b) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (lokacija Kostabela)

c) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra 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 te da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao prijedlog za izmjenu teksta točke 1. izreke Rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Zamet odnosno predložio da se u točki 1. izreke Rješenja kao suvišne brišu riječi: "u zemljišnoj knjizi upisane su u z.k.ul. PI kao javno dobro,".

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.


Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća izvijestila da je primjedba Odbora za Statut, Poslovnik i propise prihvaćena od strane predlagatelja, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (22 za, 2 protiv) donijelo:


a)


Odluku o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Zamet),


b)



Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (lokacija Kostabela),

c)



Rješenje o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Zamet.


TOČKA 22.


Prijedlog odluke o razrješenju članice Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo 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 razrješenju članice Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke.

TOČKA 23.

Prijedlog odluke o izmjenama 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 te da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise podnio amandman na članak 1. Prijedloga odluke.

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.



Prije prelaska na glasovanje, predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila da se predlagatelj suglasio s amandmanom Odbora za Statut, Poslovnik i propise na članak 1. Prijedloga odluke kojim se predlaže da se u članku 1. iza riječi: "imenuje" dodaju riječi: "i razrješuje" te ja tako amandman Odbora za Statut, Poslovnik i propise na članak 1. Prijedloga odluke postao sastavni dio Prijedloga odluke o kojoj se glasuje.


Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Odluku o izmjenama Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina.


TOČKA 24.


Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu za mjesec listopad 2012. godine

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


U raspravi su sudjelovali članica Gradskog vijeća Tomislava Zečević Pedić ispred Kluba vijećnika HDZ-a i Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.


Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo sljedeći


z a k l j u č a k



Prihvaća se Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu za mjesec listopad 2012. godine.



Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Hrvoje Burić, mr.sc. Vesna Buterin, dr.sc. Tea Čaljkušić Mance, dr.sc. Nikola Ivaniš i Ana Trošelj.

Sjednica je zaključena u 16,10 sati.

Tajnica 




                Predsjednica


Gradskog vijeća




       Gradskog vijeća

   Mirna Pavlović - Vodinelić, v.r.



  Dorotea Pešić - Bukovac, v.r.
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