
ZAPISNIK 
34. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke  

održane 14. veljače 2013. godine 
 
 Sjednicu je u 9,35 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac. 
 
 Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da su sjednici nazočna 34 člana Gradskog 
vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 
 Sjednici su bili nazočni članovi Gradskog vijeća: Predrag Blečić, Ivan Bogdanić, 
Hrvoje Burić, mr.sc. Vesna Buterin, mr.sc. Ernest Cukrov, dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance, Marko 
Filipović, 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, Branko 
Rađa, Josip Rupčić, Dušan Sekulić, Oskar Skerbec, mr.sc. Bojan Šober, Danko Švorinić, 
Mate Tomljanović, Ana Trošelj, Ana Turak, Walter Volk, Irena Vukosavljević i Tomislava 
Zečević Pedić. 
 
 Izostanak je opravdala članica Gradskog vijeća Ljiljana Cvjetović.  
 
 Na zapisnik 33. sjednice Gradskog vijeća održane 20. prosinca 2012. godine nije 

bilo primjedbi. 
 
  AKTUALNI SAT 

 
1. DUŠAN SEKULIĆ je iznio da se prije cca godinu dana raspravljalo o izgradnji hotela na 
lokaciji Rikard Benčić, te o Muzeju suvremene umjetnosti, knjižnici i o fazama restauratorskih 
radova u Palači, nakon čega je donijeta odluka, ne samo o lokaciji zemljišta cca 3.000 m2 za 
izgradnju hotela, nego i o koncesiji radi izgradnje pristupne rampe za parkiralište za potrebe 
hotela i okolnih objekata. Interesira ga što je s tim projektom, da li je investitor odustao i da li 
ima novih investitora? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je sredinom godine bio raspisan 
natječaj za investitora zainteresiranog za kupovinu zemljišta na kojem se treba graditi hotel 
na koji je jedna austrijska tvrtka i dobila natječaj. Trenutno se radi na izradi projektnog 
rješenja, te očekuje da bi u narednih nekoliko mjeseci trebao biti potpisan kupoprodajni 
ugovor kojim bi se definirali odnosi između Grada i te tvrtke te dinamika gradnje. 
 
2. IVAN IVANIŠ je naveo da se tijekom prošle godine u više navrata razgovaralo o nabavci 
novih autobusa na plin i gradnju nove punionice plina na prostoru bivše plinare Rijeka. 
Zanima ga što je s nabavkom autobusa na plin, kako teku radovi na plinskoj punionici i tko će 
je koristiti? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je sukladno rezultatima natječaja 
kojeg su proveli Autotrolej za nabavu autobusa na plin, a Energo za izgradnju punionice za 
plin, potpisan ugovor za nabavu 11 velikih autobusa i 10 mini buseva, a Energo provodi 
postupak izgradnje plinske stanice u Baračevoj ulici gdje je nekada bila plinara. Ideja je da ta 
plinska stanica, koja će biti spremište i punionica prirodnog plina, ne bude samo u funkciji 
Autotroleja nego i u funkciji građana odnosno za osobna vozila ili bilo koja druga vozila koja 
imaju pogon na plin. 

Rok za isporuku autobusa je na zahtjev Autotroleja malo produžen zbog dodatnih 
zahtjeva, pa je krajnji rok za isporuku autobusa 2. travnja, ali vjeruje da će to biti i ranije. U 
tom roku bit će uređena i punionica za prirodni plin za te autobuse. Trenutno se čeka 
isporuka kompresora koji su glavni dio te punionice, koji su naručeni od proizvođača iz 
Argentine. 



 
3. ANA TROŠELJ je podsjetila Gradonačelnika da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća 
iznio da nema informaciju o riziku od proboja ploče i urušavanja garaže Stari grad, te je 
očekivala da će do danas dobiti tu informaciju. Temeljem toga, interesira je da li on može 
potvrditi da ne postoji rizik da se ta ploča sruši građanima na glavu? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da se tu radi o privatnoj investiciji i 
nadležnosti građevinske inspekcije koja mora utvrditi da li je ploča stabilna. Ono što je njemu 
poznato je da dio stručnjaka tvrdi da je stabilnost garaže ugrožena, a drugi da nije ugrožena. 
On je krajem 2009 ili 2010 godine zatražio intervenciju građevinske inspekcije kako bi se 
utvrdilo da li je ta ploča opasna ili nije. Međutim, ta inspekcija do danas nije poduzela nikakve 
konkretne mjere, osim što je utvrdila da je dokumentacija za izgradnju garaže uredna i da je 
uporabna dozvola izdana sukladno pratećim dokumentima za izgradnju garaže. 
 Koliko je njemu poznato, vlasnik garaže poduzeo je određene radnje i angažirao neke 
tvrtke radi utvrđivanja činjeničnog stanja odnosno procjene eventualne opasnosti na proboj 
same garaže. Međutim, rezultati tog istraživanja dostupni su samo građevinskoj inspekciji, pa 
ih on ne može niti službeno zatražiti. 
 
ANA TROŠELJ je iznijela da nije zadovoljna odgovorom jer, iako se radi o privatnom 
investitoru, nju ne zanima tko je kriv nego da li postoji opasnost za građane, te navela da je 
to zajednički problem obzirom da se na toj ploči igraju djeca koja idu u Osnovnu školu Nikola 
Tesla, pa je zanima da li opasnost postoji ili ne? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je ponovio da se radi o privatnoj investiciji nad 
kojom Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nema nikakve ingerencije te da je on 
krajem 2009 godine i nakon toga u nekoliko navrata tražio intervenciju građevinske 
inspekcije kako bi se utvrdilo da li opasnost postoji ili ne. 
. 
4. JOSIP RUPČIĆ je iznio da je u Hrvatskoj u tijeku legalizacija bespravno sagrađenih 
objekata, pa ga zanima kako će se legalizirati čvrsto sagrađeni objekti na području Mihačeve 
Drage, Pehlina, Rujevice, Sv. Križa i na nekim ostalim područjima u gradu? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da će postupiti sukladno zakonskim 
propisima te iznio da postoje definirani kriteriji što znači nelegalna gradnja, kada se i na kojoj 
lokaciji može legalizirati, a kada ne. Svaki predmet će se  posebno razmotriti i postupiti 
sukladno propisima i uputama iz Ministarstva graditeljstva. U ovom trenutku zaprimljeno je 
preko 400 zahtjeva za legalizaciju od kojih se najveći dio odnosi na djelomično nezakonito 
izgrađene objekte . 
 
5. DANKO ŠVORINIĆ je iznio da je krajem 9-tog mjeseca na sjednici Vijeća bila rasprava o 
odlagalištu smeća Marišćina nakon čega je donijet zaključak po kojem bi trebalo najkasnije 
do 31. prosinca 2013. godine izgraditi kazete 4 i 5 tipa kao i mini postrojenje za mehaničko 
biološku obradu. Budući da je od tada prošlo više od četiri mjeseca, a da od postrojenja za 
mehaničko biološku obradu nema niti traga, upitao je zašto za tu namjenu nisu osigurana 
sredstva u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu, što je s postrojenjem za mehaničko 
biološku obradu, da li će se poštivati Odluka Gradskog vijeća po kojoj to mora biti izgrađeno 
do  31. prosinca 2013. godine ili će se ta odluka prekršiti? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je rok za tu investiciju 31. prosinac 
2013. godine, a sada je tek veljača. U Proračunu tih sredstava nema jer je to investicija koju 
vodi KD Čistoća. Osim zaključka Gradskog vijeća, postoji i građevinska dozvola za korištenje 
tzv. nulte faze za privremeno skladištenje otpada, a određeni sustav mehaničko biološke 
obrade se prema važećoj građevinskoj dozvoli mora napraviti do 31. prosinca 2013. godine i 
taj će rok biti ispoštovan. 
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DANKO ŠVORINIĆ dodatno je upitao koliki će biti troškovi naknadnog otkopavanja  i obrade 
privremeno deponiranog smeća?  
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je podsjetio na činjenicu da u ovoj državi postoji 
nekakva pravna regulativa koje se treba pridržavati, te je iznio da se nakon donošenja 
Odluke o lokaciji Centralne zone za gospodarenje otpadom na Županijskoj skupštini na kojoj 
su predstavnici Općine Viškovo dali suglasnost krenulo u čitav niz sudskih i upravnih 
postupaka kojima se onemogućavala gradnja. Osnovni preduvjet za gradnju je građevinska 
dozvola, a preduvjet za dobivanje građevinske dozvole su riješeni imovinsko-pravni odnosi, 
što znači da treba imati u vlasništvu zemljište ili pravo građenja na zemljištu. Tako je i Općina 
Viškovo vodila čitav niz upravnih i sudskih postupaka nakon kojih se pristupilo realizaciji. 
Paralelno s tim krenulo se u otkup zemljišta od privatnih osoba od kojih su neke na to 
pristale, a neke nisu, pa je trebalo voditi postupke izvlaštenja koji su trajali i 3-4 godine. 
Prema tome, sukladno pravnim propisima, učinjeno je sve da se steknu uvjeti za izgradnju 
Centralne zone za gospodarenje otpadom. Koliko će koštati obrada uskladištenog otpada 
znat će se u onom trenutku kada uređaj za mehaničko biološku obradu bude gotov i kada se 
bude znala tarifna politika kojom će se plaćati zbrinjavanje otpada za cijelo područje 
Primorsko-goranske županije. 
 
6. VUK PRICA je iznio da se u zadnjih mjeseci puno govorilo o otvaranju novog Start-up 
inkubatora, pa ga zanima kada se očekuje njegovo otvorenje, te kakav je interes javnosti za 
njega? Ujedno ga interesira zašto je dob korisnika koji mogu koristiti Start up inkubator 
ograničen isključivo na mlađu populaciju?  
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da će Start up inkubator biti otvoren do 
kraja veljače, a njegova osnovna namjena je da se omogući samozapošljavanje mladih ljudi 
koji imaju ideju na koji način razviti neki proizvod u segmentu informatičko komunikacijskih 
tehnologija ili dizajna. Polazeći od činjenice da već postoji inkubator za proizvodne djelatnosti 
od 1993 godine te inkubator za uslužne djelatnosti, između ostalog i za informatiku i dizajn, 
gdje je za pristupanje bilo potrebno imati već osnovanu tvrtku ili obrt, Start up inkubator 
mogu koristiti pojedinci koji će, za vrijeme od 3 do 6 mjeseci, uz mentore moći provjeriti da li 
za njihov proizvod odnosno ideju postoji potreba na tržištu i zbog toga se ograničilo na mlađu 
dobnu granicu. 
 
7. IVANA JURČIĆ je iznijela da je na zapadnom dijelu Getroa na Škurinjama u tijeku velika 
investicija u jednoj zoni obuhvata od 80.000 m2, konkretno se radi o tzv. Radnoj zoni 
Bodulovo. Obzirom na atraktivnost terena normalno je da postoji veliki interes među 
građanima Rijeke, a mnogi nezaposleni očekuju da će to biti upravo mjesto gdje će pronaći 
buduće zaposlenje. Interesira je u kojoj je fazi izgradnja Radne zone Bodulovo i što Grad 
planira na tom području? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da se Radna zona Bodulovo već dosta 
dugo planira, jer je ovisila o Hrvatskim vodama, koje su na Škurinjskom potoku planirale 
izgraditi branu koja je trebala spriječiti poplavne vode koje bi Škurinjskim potokom mogle 
dospjeti u centar. Grada. Prema tome, to je bio osnovni  uvjet za izgradnju te radne zone. 
Hrvatske vode su taj projekt započele tek prošle godine, nakon čega je Grad krenuo u 
realizaciju. U tijeku je nasipavanje materijalom koji se kopa na gradilištu nove garaže na 
lokaciji Autotransa i sa oko 120.000 m2 materijala s gradilišta ceste prema Križišću. Ovih 
dana su u pregovorima sa Hrvatskim cestama i Agencijom za upravljanje državnom 
imovinom o preuzimanju još oko 110.000 m2 materijala za nasip, tako da bi zemljani radovi i 
ravnanje tog terena bili gotovi negdje do mjeseca rujna ove godine, nakon čega će se 
započeti s komunalnim opremanjem cijelog područja, a zatim će biti ponuđeno 
zainteresiranima poduzetnicima. Jedan dio zone će biti iskorišten za preseljenje 
poduzetničkog inkubatora koji se nalazi na Pehlinu, a razmišlja se da se tamo presele i sve 
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djelatnosti Porina i Tehnološko-inovacijskog centra, a ostatak komunalno opremljenog 
zemljišta bit će ponuđen poduzetnicima za otvaranje njihovih pogona. 
 
8. mr.sc. ŠIME JAGIČIĆ je iznio da se na trasi buduće ceste Sv. Kuzam-Križišće već 
nekoliko mjeseci ništa ne radi jer je očito da i investitor i izvođač radova nisu ozbiljno shvatili 
posao koji su preuzeli. Premda je to područje Grada Bakra i Grada Kraljevice, isto tako je i 
žila kucavica za Grad Rijeku tijekom cijele godine, pa ga interesira da li Gradonačelnik ima 
nekakvu informaciju o tome  te se nada se da taj dio ceste neće doživjeti sudbinu ceste D 
404? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio kako nema baš puno informacija o 
radovima na toj cesti, ali zastoj je nastao zbog toga što je tvrtka  Konstruktor, kao glavni 
izvođač radova, dospjela u probleme i vjerojatno će završiti u stečaju. Hrvatske ceste su, 
nezadovoljne aktivnostima i dinamikom izgradnje Konstruktora, na vrijeme odabrale drugog 
izvođača, čini mu se tvrtku Vijadukt. Međutim, naši propisi na žalost ne omogućavaju 
investitoru brzo rješavanje tog problema, ukoliko se izvođač radova ne želi dobrovoljno 
povući s gradilišta. Problem je u tome što Konstruktor ne dozvoljava Vijaduktu da uđe u 
gradilište, a još uvijek nije postignut sporazum s Konstruktorom od strane Hrvatskih cesta 
radi obostranog sporazuma o raskidu Ugovora o građenju. Zbog navedenih razloga, u ovom 
trenutku gradilište miruje, a ugrožen je i rok završetka radova. 
 
9. SANDRA KRPAN je iznijela da se tijekom prošle godine govorilo o kulturnoj strategiji 
Grada Rijeke, pa je interesira u kojoj je fazi izrada projekta i što se po tom pitanju do sada 
učinilo? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je kulturna strategija u fazi izrade i 
da će do kraja ovog mjeseca bit će otvorena javna rasprava o I draftu strategije. Obzirom na 
ozbiljnu namjeru da se istakne kandidatura Rijeke za grad kulture u sklopu europskog 
projekta, a jedan od preduvjeta za to je i postojanje kulturne strategije, vjeruje da će se na 
jednoj od sjednica Gradskog vijeća, još u ovom mandatu, raspravljati i usvojiti kulturna 
strategija. 
 
10. PREDRAG BLEČIĆ je podsjetio da je 30. siječnja o.g. na Škurinjskoj cesti vozilo 
zagrebačkih registarskih oznaka srušilo jedan pješački most kojeg su koristila djeca koja 
pohađaju Osnovnu školu Ivana Zajca. Budući da je od tada prošlo već više od 15 dana, a da 
se ništa nije poduzelo, interesira ga zašto sanacija pješačkog mosta nije započela trenutno 
obzirom na to da postoji velika opasnost za učenike te škole koji sada prelaze prometnicu na 
vrlo problematičnom dijelu ceste i što je učinjeno da bi se sanacija izvela? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da su sve stručne službe izašle na 
teren kada se dogodila nesreća, nakon čega je u vrlo kratkom roku Škurinjska cesta bila 
otvorena za promet, ali sanacija mosta nije tako jednostavna, jer se ne smatra hitnom 
intervencijom. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi potrebno je izraditi projekt sanacije, provjeriti 
statiku upornjaka mosta i raspisati natječaj za izvođenje radova: Natječaj za izvođenje 
radova je već dosta vremena otvoren, te vjeruje da će u narednih mjesec i pol danja biti sve 
riješeno. U međuvremenu otvoren je privremeni pješački prijelaz koji omogućava siguran 
prijelaz građana i djece na tom području. 
 
11. IVAN BOGDANIĆ je iznio da je u posljednjih nekoliko godina učinjen određeni pozitivni 
pomak u izgradnji komunalne infrastrukture na području Pehlina i Gornjeg Zameta, koji još 
uvijek nije dovoljan. Obzirom na informacije objavljene u tisku da će i u sljedećem razdoblju 
biti nekih investicija na tom području, zanima ga što se sve od komunalne infrastrukture u 
sljedećem razdoblju planira graditi na području Pehlina, kao i dinamika planiranih radova na 
izgradnji vodovoda, oborinskih voda, plinskih instalacija i kanalizacije, te je zatražio pisani 
odgovor. 
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Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da će pripremiti pisani odgovor, budući 
da ne zna napamet dinamiku komunalne infrastrukture po pojedinim područjima Grada te je 
iznio da će se u razdoblju od narednih nekoliko godina koristiti čitav niz različitih izvora 
sredstava za izgradnju oborinskog sustava odvodnje, a jednim dijelom i rekonstrukciju starih 
vodovodnih ogranaka. Jedan dio se izvodi na temelju ugovora sa Hrvatskim vodama, a drugi 
dio izvodit će se kroz kredit Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od cca 13 milijuna 
eura o čemu su prije mjesec dana potpisali pismo namjere. U planu je također i jedan veliki 
projekt kojeg će kandidirati za europske fondove u iznosu od nekih 100-110 milijuna eura od 
čega se jedan veliki dio odnosi na zahvate  na području Grada Rijeke. Podatke o tome gdje 
se točno u tim projektima nalazi područje Pehlina i dinamiku planiranih zahvata, dostavit će u 
pisanom odgovoru. 
 
12. MATE TOMLJANOVIĆ je vezano za Škurinjsku dragu ili zonu bivšeg Instalatera gdje je 
predviđena izgradnja dječjeg vrtića i novih parkirnih mjesta koja su potrebna za to područje, 
upitao Gradonačelnika da li ima nekih novih saznanja o tome i što se na tom području 
događa? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je cijelo područje bivše tvrtke 
Instalater kupila tvrtka EKO PLAN s namjerom da tamo razvije stambenu izgradnju u četiri 
veća stambena objekta. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije postignut je 
sporazum s EKO PLAN-om da se paralelno sa izgradnjom tih stambenih objekata krene u 
izgradnju vrtića koji bi trebao zamijeniti postojeći vrtić na Rastočinama. Na žalost, zbog pada 
interesa za stambenu izgradnju i problema u kojima se našao EKO PLAN, a budući da je 
zemljište u njihovom vlasništvu, u ovom trenutku je cijeli projekt na čekanju.  
 
13. WALTER VOLK je iznio da se nedavno pojavila vijest o mogućnosti realizacije 
Znanstveno tehnološkog parka, u blizini "3 maja", pa ga zanima da li se po tome nešto 
operativno poduzelo i koja bi bila uloga tog Znanstveno tehnološkog parka?  
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da u suradnji sa Riječkim sveučilištem 
već neko vrijeme traže najpogodniju lokaciju za Znanstveno tehnološki park, prije svega 
zbog uspješnog poslovanja postojećeg Znanstveno tehnološkog parka u krugu samog 
Sveučilišta za koji je Grad prepustio zgradu bez naknade Sveučilištu. Većina gradova u 
Europi i kod nas razvija znanstveno tehnološke parkove sa ciljem privlačenja investitora 
odnosno tvrtki koje žele na tom području razvijati određenu tehnologiju i koristiti postojeće 
stručnjake. Upravo iz tog razloga se kao najizglednija lokacija pokazalo područje na Kantridi, 
neposredno iznad "3. maja," u okruženju Samačkog hotela, na površini od cca 35.000 m2, na 
kojoj bi se moglo izgraditi negdje do 60.000 m2 bruto korisnog prostora. 

U ovom trenutku se rješavaju imovinsko pravni odnosi obzirom da je zemljište koje se 
tamo nalazi dijelom u vlasništvu "3 maja", Grada Rijeke, Republike Hrvatske, a dijelom u 
vlasništvu privatnih osoba. Vjeruje da će se to riješiti i nakon toga taj projekt pripremiti za 
sufinanciranje putem strukturnih fondova Europske unije. 
 
14. OSKAR SKERBEC je iznio da se nogometno igralište na Podmurvicama temeljito 
uređuje i sukladno dinamici radova pretpostavlja da bi radovi mogli biti brzo okončani. 
Obzirom na to, zanima ga što će biti s Omladinskim igralištem, da li se planira njegovo 
uređenje tijekom 2013 godine i u kojem obimu će biti izvedeni radovi? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da se Nogometno igralište na 
Podmurvicama uređuje sukladno Sporazumu s NK Rijeka, koji je preuzeo obvezu 
sufinanciranja postavljanja nove umjetne trave, a Grad Rijeka je preuzeo obvezu 
građevinskih radova koje je potrebno izvršiti prije toga. Također je u planu promjena trave na 
Omladinskom igralištu, gdje će investitor biti TD Rijeka sport odnosno Grad Rijeka i vjeruje 
da će radovi na zamjeni trave započeti još ove godine. 
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15. HRVOJE BURIĆ je na upit mnogih riječana i riječanki, kojima se prilikom kupovine 
redovnih mjesečnih karata u KD Autotrolej nije izdavalo račune s identifikacijskim kodom, 
dok se onima koji su kupili karte na Žabici identifikacijski kod upisivao, upitao da li se Zakon 
o fiskalizaciji odnosi i na KD Autotrolej ili ne? 
 
Direktor KD Autotrolej d.o.o. ŽELJKO SMOJVER je odgovorio da je prodaja putnih karata 
za javni gradski prijevoz izuzeta od Zakona o fiskalizaciji. 
 
HRVOJE BURIĆ je iznio da mu onda nije baš jasno zašto Ministarstvo financija putem 
medija provodi kampanju da svi ugostitelji i sva poduzeća moraju primijeniti Zakon o 
fiskalizaciji i izdavati račune, te apelira direktoru KD Autotrolej d.o.o. da intervenira u 
Ministarstvo radi promjene reklamne kampanje. 
 
16. MARKO FILIPOVIĆ je, vezano za dovršetak izgradnje ceste Rujevica-Marinići do 
granica Grada Rijeke i šire od toga radi smanjenja prometnih gužvi u tom dijelu Grada, a koja 
je od velike važnosti za Grad Rijeku i Viškovo, te za izgradnju Centralne zone za 
gospodarenje otpadom Marišćina, upitao da li Gradonačelnik ima nekih saznanja o izgradnji 
te ceste? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio kako je sukladno sporazumu sa 
Primorsko-goranskom županijom i obvezama preuzetim u kontekstu izgradnje Centralne 
zone za gospodarenje otpadom Marišćina, Grad Rijeka osigurao sredstva i krenuo u 
izgradnju dionice ceste koja prolazi od čvora Rujevica do granice Grada Rijeke s Općinom 
Viškovo na području Marinića. Cesta je najvećim dijelom gotova, ostao je još km i pol ceste 
koja će biti završena do kraja ovog mjeseca i puštena u promet. Na žalost, zadnji dio ceste, 
od čvora Hosti prema sjeveru neće biti u funkciji dok se ne izgradi nastavak ceste prema 
Viškovu odnosno Marišćini. Koliko je njemu poznato, u tijeku je natječaj kojeg su Hrvatske 
ceste objavile za odabir izvođača radova na toj dionici. Po dinamici i obvezama koje je Grad 
preuzeo, kompletna cesta bi trebala biti otvorena prije puštanja u pogon Centralne zone za 
gospodarenje otpadom Marišćina. 
 
17. dr.sc. NIKOLA IVANIŠ je iznio da se njegovo pitanje na neki način odnosi na raspravu s 
prošle sjednice Vijeća od 20. prosinca 2012. godine o izgradnji rotora na području Gornjeg 
Zameta kod nove Baptističke crkve. U tijeku mjeseca siječnja o.g. rotor je završen, a promet 
na tom dijelu grada se na zadovoljstvo svih građana bitno poboljšao. Zadovoljni ovakvim 
rješenjem prometa, građane Srdoča zanima da li se na takav ili sličan način može riješiti i 
problem prometa na izlasku iz naselja Srdoči na cestu Kastav-Rijeka, gdje su uvijek velike 
gužve? 
 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da se tu radi o cesti koja je do nedavno 
bila državna cesta. Izmjenom Zakona ta je cesta postala nerazvrstana i od početka ove 
godine o njoj brigu vodi Grad koji je sa Hrvatskim cestama u više navrata pokušao postići 
sporazum o potrebi izgradnje rotora za kojeg je izrađeno i projektno rješenje. Inače, rotor 
jednim dijelom ulazi u privatni posjed osobe koja ne želi prodati svoje zemljište, pa je u tijeku 
postupak izvlaštenja koji će vjerojatno potrajati. U svakom slučaju pokušat će se koristiti 
rješenje koje je napravljeno i za rotor na Zametu. Ukoliko se u kratkom roku ne uspije riješiti 
problem vlasništva, sukladno Detaljnom planu uređenja, pristupit će se izradi privremenog 
rješenja kao što je i izgradnja rotora na Gornjem Zametu, ali nešto manjih dimenzija od 
planiranog, koji bi se izvodio u gabaritima ceste, ali bi kao i rotor na Zametu omogućio 
dovoljan protok vozila. U svakom slučaju, tek nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, 
išlo bi se vrlo brzo u realizaciju izgradnje rotora, što bi bilo puno bolje rješenje nego što je 
sada. 
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 UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 
  

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila da na prijedlog 
dnevnog reda koji je dostavljen uz poziv za sjednicu Gradskog vijeća nije podnesen prigovor. 
 Predsjednica Vijeća zatim je izvijestila da je naknadno, sukladno odredbi članka 125. 
stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljen prijedlog za dopunu dnevnog reda sjednice 
točkom: a) Informacija o prijedlogu Dječjeg vrtića "Rijeka" za realizaciju projekta izgradnje 
novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu i b) Prijedlog odluke o davanju prethodne 
suglasnosti Dječjem vrtiću "Rijeka" za zaduženje radi izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića 
na Pehlinu. 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: 
 a) Informacija o prijedlogu Dječjeg vrtića "Rijeka" za realizaciju projekta 
izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu i 
 b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću "Rijeka" za 
zaduženje radi izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu. 

 
Nakon što je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO usvojilo prijedlog za dopunu 

dnevnog reda, predsjednica Gradskog vijeća je objavila da je Gradsko vijeće usvojilo 
slijedeći 

 
D N E V N I  R E D 

 
1. Izbori i imenovanja 

Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za 
proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke  

2. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine 
3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke 
4. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje 

pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci 
5. a) Informacija o prijedlogu Dječjeg vrtića "Rijeka" za realizaciju projekta izgradnje 

novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu i 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću "Rijeka" za 
zaduženje radi izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu. 

6. Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 
financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 
2013. godinu – Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza 

7. a) Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke u 2012. 
godini 
b) Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području grada Rijeke za razdoblje 2013. – 2016. godine 

8. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnoga tima za usklađivanje Procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje 
grada Rijeke 

9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite 
Grada Rijeke 

10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća 
Grada Rijeke 

11. Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu 
za mjesec siječanj 2013. godine 
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TOČKA 1. 

Izbori i imenovanja 
Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za 

proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

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

 
O  D  L  U  K  U 

o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za proračun i financije 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 
I. 
 

 Razrješuje se mr.sc. Branko STOŠIĆ dužnosti potpredsjednika Odbora za 
proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

 
II. 
 

 Za potpredsjednicu Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada 
Rijeke bira se mr.sc. Vesna BUTERIN. 

III. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

TOČKA 2. 
Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje  

srpanj - prosinac 2012. godine 
 

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

 
Predsjednik Odbora za promet Hrvoje Burić je izvijestio Gradsko vijeće da Odbor za 

promet nije prihvatio Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj - prosinac 2012. 
godine. 
 
 U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Tomislava Zečević Pedić ispred Kluba 
vijećnika HDZ-a, dr.sc. Nikola Ivaniš ispred Kluba PGS-a, Danko Švorinić, Lidija Flas, 
Tomislava Zečević Pedić, Josip Rupčić, Hrvoje Burić, dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance, Ivan 
Bogdanić i Ernest Cukrov, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno dr.sc. Nikola 
Ivaniš ispred Kluba PGS-a, Ana Komparić Devčić ispred Kluba članova Gradskog vijeća 
SDP, IDS, ARS, HSLS, HSS i SDA i Tomislava Zečević Pedić ispred Kluba vijećnika HDZ-a. 
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 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (20 za, 9 protiv, 4 
suzdržana) donijelo slijedeći  

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj - prosinac 2012. 
godine. 

 
TOČKA 3. 

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 

zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni na klupe te da je 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise podnio amandmane na članke 12. i 13. Prijedloga 
izmjena i dopuna Statuta. 
 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
 U raspravi je sudjelovala članica Vijeća Lidija Flas ispred Kluba članova Gradskog 
vijeća SDP, IDS, ARS, HSLS, HSS i SDA. 
 

Nakon rasprave, prije prelaska na glasovanje, predsjednica Gradskog vijeća Dorotea 
Pešić-Bukovac je izvijestila da se Gradonačelnik kao predlagatelj suglasio s amandmanima 
Odbora za Statut, Poslovnik i propise na članke 12. i 13. Prijedloga izmjena i dopuna Statuta 
koji glase: "U članku 12. stavku 2. podstavku 1. riječi: "o opozivu" zamjenjuju se riječima: "za 
opoziv. U članku 13. stavku 3. iza riječi: "vijeća" dodaju se riječi: "iz stavka 2. ovoga članka". 

Amandmani su postali sastavni dio Prijedloga o kojem se glasuje. 
 
 Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Izmjene i dopune Statuta Grada 
Rijeke.  
 

 
TOČKA 4. 

Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog 
dobra na području plaže Ploče u 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. 
 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 

Predsjednik Odbora za promet Hrvoje Burić je izvijestio Gradsko vijeće da Odbor za 
promet nije prihvatio prijedlog pod ovom točkom dnevnog reda. 
 
 U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Hrvoje Burić ispred Kluba vijećnika HDZ-a, 
Ivan Ivaniš ispred Kluba članova Gradskog vijeća SDP, IDS, ARS, HSLS, HSS i SDA, Danko 
Švorinić i Hrvoje Burić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 6 protiv, 2 
suzdržana) donijelo Odluku o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje 
pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci. 
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TOČKA 5.  
a) Informacija o prijedlogu Dječjeg vrtića "Rijeka" za realizaciju projekta izgradnje 
novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu  
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću "Rijeka" za 
zaduženje radi izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu. 

 
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 Tomislava Zečević Pedić ispred Kluba 
vijećnika HDZ-a i Ivan Bogdanić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 

Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo:  
 

a) 
 

 Zaključak kojim se prihvaća Informacija o prijedlogu Dječjeg vrtića "Rijeka" za 
realizaciju projekta izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu, 
 

b) 
 

 Odluku o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću "Rijeka" za zaduženje 
radi izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu. 

 
 

TOČKA 6.  
Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 

financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2013. 
godinu – Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza 

 
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 predsjednik Riječkog sportskog saveza 

Samir Barać.  
 

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

O D L U K U 
o davanju naknadne suglasnosti na 

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava 
unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2013. godinu - 

Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza 
 

I. 
 

 Daje se naknadna suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava 
unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2013. godinu - Aktivnosti 
koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza, kojega je donijela Skupština 
Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez" na sjednici održanoj 
31. siječnja 2013. godine. 
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II. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

TOČKA 7.  
a) Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke u 
2012. godini 
b) Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području grada Rijeke za razdoblje 2013. – 2016. godine 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da je 

zaključak Odbora za Statut, Poslovnik i propise koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda 
dostavljen članovima Vijeća na klupe.  
 

Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovao član Vijeća Ivana Ivaniš, Gradsko vijeće 
je JEDNOGLASNO donijelo: 

a) 
 
 Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na 
području grada Rijeke u 2012. godini, 

 
b) 

 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

grada Rijeke za razdoblje 2013. – 2016. godine. 
 

 
TOČKA 8.  

Prijedlog odluke o imenovanju Stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti 
od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke 

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

zaključak Odbora za Statut, Poslovnik i propise koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda 
dostavljen članovima Vijeća na klupe.  
 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o imenovanju 
Stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke. 

 
 

TOČKA 9.  
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju  

Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke 
 

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

 
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o izmjeni 
Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke. 
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TOČKA 10.  

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama  
Odluke o osnivanju kulturnih vijeća 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 i 
dopunama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke. 
 
 

TOČKA 11.  
Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu  

za mjesec siječanj 2013. godine 
 
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 sljedeći 
 

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke 
za 2013. godinu za mjesec siječanj 2013. godine. 

 
 
 
 Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: mr.sc. Vesna 
Buterin, dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance, mr.sc. Željko Glavan, dr.sc. Nikola Ivaniš, Branko Rađa, 
i mr.sc. Bojan Šober. 

 
 

 
Sjednica je zaključena u 14,35 sati. 
 
 
 
 

 Tajnica                Predsjednica 
Gradskog vijeća             Gradskog vijeća 

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

 
 
 
 


	O  D  L  U  K  U


ZAPISNIK


34. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke 


održane 14. veljače 2013. godine



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



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



Sjednici su bili nazočni članovi Gradskog vijeća: Predrag Blečić, Ivan Bogdanić, Hrvoje Burić, mr.sc. Vesna Buterin, mr.sc. Ernest Cukrov, dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance, Marko Filipović, 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, Branko Rađa, Josip Rupčić, Dušan Sekulić, Oskar Skerbec, mr.sc. Bojan Šober, Danko Švorinić, Mate Tomljanović, Ana Trošelj, Ana Turak, Walter Volk, Irena Vukosavljević i Tomislava Zečević Pedić.



Izostanak je opravdala članica Gradskog vijeća Ljiljana Cvjetović. 

· Na zapisnik 33. sjednice Gradskog vijeća održane 20. prosinca 2012. godine nije bilo primjedbi.

· 
AKTUALNI SAT

1. DUŠAN SEKULIĆ je iznio da se prije cca godinu dana raspravljalo o izgradnji hotela na lokaciji Rikard Benčić, te o Muzeju suvremene umjetnosti, knjižnici i o fazama restauratorskih radova u Palači, nakon čega je donijeta odluka, ne samo o lokaciji zemljišta cca 3.000 m2 za izgradnju hotela, nego i o koncesiji radi izgradnje pristupne rampe za parkiralište za potrebe hotela i okolnih objekata. Interesira ga što je s tim projektom, da li je investitor odustao i da li ima novih investitora?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je sredinom godine bio raspisan natječaj za investitora zainteresiranog za kupovinu zemljišta na kojem se treba graditi hotel na koji je jedna austrijska tvrtka i dobila natječaj. Trenutno se radi na izradi projektnog rješenja, te očekuje da bi u narednih nekoliko mjeseci trebao biti potpisan kupoprodajni ugovor kojim bi se definirali odnosi između Grada i te tvrtke te dinamika gradnje.


2. IVAN IVANIŠ je naveo da se tijekom prošle godine u više navrata razgovaralo o nabavci novih autobusa na plin i gradnju nove punionice plina na prostoru bivše plinare Rijeka. Zanima ga što je s nabavkom autobusa na plin, kako teku radovi na plinskoj punionici i tko će je koristiti?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je sukladno rezultatima natječaja kojeg su proveli Autotrolej za nabavu autobusa na plin, a Energo za izgradnju punionice za plin, potpisan ugovor za nabavu 11 velikih autobusa i 10 mini buseva, a Energo provodi postupak izgradnje plinske stanice u Baračevoj ulici gdje je nekada bila plinara. Ideja je da ta plinska stanica, koja će biti spremište i punionica prirodnog plina, ne bude samo u funkciji Autotroleja nego i u funkciji građana odnosno za osobna vozila ili bilo koja druga vozila koja imaju pogon na plin.


Rok za isporuku autobusa je na zahtjev Autotroleja malo produžen zbog dodatnih zahtjeva, pa je krajnji rok za isporuku autobusa 2. travnja, ali vjeruje da će to biti i ranije. U tom roku bit će uređena i punionica za prirodni plin za te autobuse. Trenutno se čeka isporuka kompresora koji su glavni dio te punionice, koji su naručeni od proizvođača iz Argentine.


3. ANA TROŠELJ je podsjetila Gradonačelnika da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća iznio da nema informaciju o riziku od proboja ploče i urušavanja garaže Stari grad, te je očekivala da će do danas dobiti tu informaciju. Temeljem toga, interesira je da li on može potvrditi da ne postoji rizik da se ta ploča sruši građanima na glavu?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da se tu radi o privatnoj investiciji i nadležnosti građevinske inspekcije koja mora utvrditi da li je ploča stabilna. Ono što je njemu poznato je da dio stručnjaka tvrdi da je stabilnost garaže ugrožena, a drugi da nije ugrožena. On je krajem 2009 ili 2010 godine zatražio intervenciju građevinske inspekcije kako bi se utvrdilo da li je ta ploča opasna ili nije. Međutim, ta inspekcija do danas nije poduzela nikakve konkretne mjere, osim što je utvrdila da je dokumentacija za izgradnju garaže uredna i da je uporabna dozvola izdana sukladno pratećim dokumentima za izgradnju garaže.



Koliko je njemu poznato, vlasnik garaže poduzeo je određene radnje i angažirao neke tvrtke radi utvrđivanja činjeničnog stanja odnosno procjene eventualne opasnosti na proboj same garaže. Međutim, rezultati tog istraživanja dostupni su samo građevinskoj inspekciji, pa ih on ne može niti službeno zatražiti.


ANA TROŠELJ je iznijela da nije zadovoljna odgovorom jer, iako se radi o privatnom investitoru, nju ne zanima tko je kriv nego da li postoji opasnost za građane, te navela da je to zajednički problem obzirom da se na toj ploči igraju djeca koja idu u Osnovnu školu Nikola Tesla, pa je zanima da li opasnost postoji ili ne?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je ponovio da se radi o privatnoj investiciji nad kojom Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nema nikakve ingerencije te da je on krajem 2009 godine i nakon toga u nekoliko navrata tražio intervenciju građevinske inspekcije kako bi se utvrdilo da li opasnost postoji ili ne.


.


4. JOSIP RUPČIĆ je iznio da je u Hrvatskoj u tijeku legalizacija bespravno sagrađenih objekata, pa ga zanima kako će se legalizirati čvrsto sagrađeni objekti na području Mihačeve Drage, Pehlina, Rujevice, Sv. Križa i na nekim ostalim područjima u gradu?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da će postupiti sukladno zakonskim propisima te iznio da postoje definirani kriteriji što znači nelegalna gradnja, kada se i na kojoj lokaciji može legalizirati, a kada ne. Svaki predmet će se  posebno razmotriti i postupiti sukladno propisima i uputama iz Ministarstva graditeljstva. U ovom trenutku zaprimljeno je preko 400 zahtjeva za legalizaciju od kojih se najveći dio odnosi na djelomično nezakonito izgrađene objekte .


5. DANKO ŠVORINIĆ je iznio da je krajem 9-tog mjeseca na sjednici Vijeća bila rasprava o odlagalištu smeća Marišćina nakon čega je donijet zaključak po kojem bi trebalo najkasnije do 31. prosinca 2013. godine izgraditi kazete 4 i 5 tipa kao i mini postrojenje za mehaničko biološku obradu. Budući da je od tada prošlo više od četiri mjeseca, a da od postrojenja za mehaničko biološku obradu nema niti traga, upitao je zašto za tu namjenu nisu osigurana sredstva u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu, što je s postrojenjem za mehaničko biološku obradu, da li će se poštivati Odluka Gradskog vijeća po kojoj to mora biti izgrađeno do  31. prosinca 2013. godine ili će se ta odluka prekršiti?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je rok za tu investiciju 31. prosinac 2013. godine, a sada je tek veljača. U Proračunu tih sredstava nema jer je to investicija koju vodi KD Čistoća. Osim zaključka Gradskog vijeća, postoji i građevinska dozvola za korištenje tzv. nulte faze za privremeno skladištenje otpada, a određeni sustav mehaničko biološke obrade se prema važećoj građevinskoj dozvoli mora napraviti do 31. prosinca 2013. godine i taj će rok biti ispoštovan.


DANKO ŠVORINIĆ dodatno je upitao koliki će biti troškovi naknadnog otkopavanja  i obrade privremeno deponiranog smeća? 


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je podsjetio na činjenicu da u ovoj državi postoji nekakva pravna regulativa koje se treba pridržavati, te je iznio da se nakon donošenja Odluke o lokaciji Centralne zone za gospodarenje otpadom na Županijskoj skupštini na kojoj su predstavnici Općine Viškovo dali suglasnost krenulo u čitav niz sudskih i upravnih postupaka kojima se onemogućavala gradnja. Osnovni preduvjet za gradnju je građevinska dozvola, a preduvjet za dobivanje građevinske dozvole su riješeni imovinsko-pravni odnosi, što znači da treba imati u vlasništvu zemljište ili pravo građenja na zemljištu. Tako je i Općina Viškovo vodila čitav niz upravnih i sudskih postupaka nakon kojih se pristupilo realizaciji. Paralelno s tim krenulo se u otkup zemljišta od privatnih osoba od kojih su neke na to pristale, a neke nisu, pa je trebalo voditi postupke izvlaštenja koji su trajali i 3-4 godine. Prema tome, sukladno pravnim propisima, učinjeno je sve da se steknu uvjeti za izgradnju Centralne zone za gospodarenje otpadom. Koliko će koštati obrada uskladištenog otpada znat će se u onom trenutku kada uređaj za mehaničko biološku obradu bude gotov i kada se bude znala tarifna politika kojom će se plaćati zbrinjavanje otpada za cijelo područje Primorsko-goranske županije.


6. VUK PRICA je iznio da se u zadnjih mjeseci puno govorilo o otvaranju novog Start-up inkubatora, pa ga zanima kada se očekuje njegovo otvorenje, te kakav je interes javnosti za njega? Ujedno ga interesira zašto je dob korisnika koji mogu koristiti Start up inkubator ograničen isključivo na mlađu populaciju? 


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da će Start up inkubator biti otvoren do kraja veljače, a njegova osnovna namjena je da se omogući samozapošljavanje mladih ljudi koji imaju ideju na koji način razviti neki proizvod u segmentu informatičko komunikacijskih tehnologija ili dizajna. Polazeći od činjenice da već postoji inkubator za proizvodne djelatnosti od 1993 godine te inkubator za uslužne djelatnosti, između ostalog i za informatiku i dizajn, gdje je za pristupanje bilo potrebno imati već osnovanu tvrtku ili obrt, Start up inkubator mogu koristiti pojedinci koji će, za vrijeme od 3 do 6 mjeseci, uz mentore moći provjeriti da li za njihov proizvod odnosno ideju postoji potreba na tržištu i zbog toga se ograničilo na mlađu dobnu granicu.


7. IVANA JURČIĆ je iznijela da je na zapadnom dijelu Getroa na Škurinjama u tijeku velika investicija u jednoj zoni obuhvata od 80.000 m2, konkretno se radi o tzv. Radnoj zoni Bodulovo. Obzirom na atraktivnost terena normalno je da postoji veliki interes među građanima Rijeke, a mnogi nezaposleni očekuju da će to biti upravo mjesto gdje će pronaći buduće zaposlenje. Interesira je u kojoj je fazi izgradnja Radne zone Bodulovo i što Grad planira na tom području?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da se Radna zona Bodulovo već dosta dugo planira, jer je ovisila o Hrvatskim vodama, koje su na Škurinjskom potoku planirale izgraditi branu koja je trebala spriječiti poplavne vode koje bi Škurinjskim potokom mogle dospjeti u centar. Grada. Prema tome, to je bio osnovni  uvjet za izgradnju te radne zone. Hrvatske vode su taj projekt započele tek prošle godine, nakon čega je Grad krenuo u realizaciju. U tijeku je nasipavanje materijalom koji se kopa na gradilištu nove garaže na lokaciji Autotransa i sa oko 120.000 m2 materijala s gradilišta ceste prema Križišću. Ovih dana su u pregovorima sa Hrvatskim cestama i Agencijom za upravljanje državnom imovinom o preuzimanju još oko 110.000 m2 materijala za nasip, tako da bi zemljani radovi i ravnanje tog terena bili gotovi negdje do mjeseca rujna ove godine, nakon čega će se započeti s komunalnim opremanjem cijelog područja, a zatim će biti ponuđeno zainteresiranima poduzetnicima. Jedan dio zone će biti iskorišten za preseljenje poduzetničkog inkubatora koji se nalazi na Pehlinu, a razmišlja se da se tamo presele i sve djelatnosti Porina i Tehnološko-inovacijskog centra, a ostatak komunalno opremljenog zemljišta bit će ponuđen poduzetnicima za otvaranje njihovih pogona.


8. mr.sc. ŠIME JAGIČIĆ je iznio da se na trasi buduće ceste Sv. Kuzam-Križišće već nekoliko mjeseci ništa ne radi jer je očito da i investitor i izvođač radova nisu ozbiljno shvatili posao koji su preuzeli. Premda je to područje Grada Bakra i Grada Kraljevice, isto tako je i žila kucavica za Grad Rijeku tijekom cijele godine, pa ga interesira da li Gradonačelnik ima nekakvu informaciju o tome  te se nada se da taj dio ceste neće doživjeti sudbinu ceste D 404?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio kako nema baš puno informacija o radovima na toj cesti, ali zastoj je nastao zbog toga što je tvrtka  Konstruktor, kao glavni izvođač radova, dospjela u probleme i vjerojatno će završiti u stečaju. Hrvatske ceste su, nezadovoljne aktivnostima i dinamikom izgradnje Konstruktora, na vrijeme odabrale drugog izvođača, čini mu se tvrtku Vijadukt. Međutim, naši propisi na žalost ne omogućavaju investitoru brzo rješavanje tog problema, ukoliko se izvođač radova ne želi dobrovoljno povući s gradilišta. Problem je u tome što Konstruktor ne dozvoljava Vijaduktu da uđe u gradilište, a još uvijek nije postignut sporazum s Konstruktorom od strane Hrvatskih cesta radi obostranog sporazuma o raskidu Ugovora o građenju. Zbog navedenih razloga, u ovom trenutku gradilište miruje, a ugrožen je i rok završetka radova.


9. SANDRA KRPAN je iznijela da se tijekom prošle godine govorilo o kulturnoj strategiji Grada Rijeke, pa je interesira u kojoj je fazi izrada projekta i što se po tom pitanju do sada učinilo?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je kulturna strategija u fazi izrade i da će do kraja ovog mjeseca bit će otvorena javna rasprava o I draftu strategije. Obzirom na ozbiljnu namjeru da se istakne kandidatura Rijeke za grad kulture u sklopu europskog projekta, a jedan od preduvjeta za to je i postojanje kulturne strategije, vjeruje da će se na jednoj od sjednica Gradskog vijeća, još u ovom mandatu, raspravljati i usvojiti kulturna strategija.


10. PREDRAG BLEČIĆ je podsjetio da je 30. siječnja o.g. na Škurinjskoj cesti vozilo zagrebačkih registarskih oznaka srušilo jedan pješački most kojeg su koristila djeca koja pohađaju Osnovnu školu Ivana Zajca. Budući da je od tada prošlo već više od 15 dana, a da se ništa nije poduzelo, interesira ga zašto sanacija pješačkog mosta nije započela trenutno obzirom na to da postoji velika opasnost za učenike te škole koji sada prelaze prometnicu na vrlo problematičnom dijelu ceste i što je učinjeno da bi se sanacija izvela?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da su sve stručne službe izašle na teren kada se dogodila nesreća, nakon čega je u vrlo kratkom roku Škurinjska cesta bila otvorena za promet, ali sanacija mosta nije tako jednostavna, jer se ne smatra hitnom intervencijom. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi potrebno je izraditi projekt sanacije, provjeriti statiku upornjaka mosta i raspisati natječaj za izvođenje radova: Natječaj za izvođenje radova je već dosta vremena otvoren, te vjeruje da će u narednih mjesec i pol danja biti sve riješeno. U međuvremenu otvoren je privremeni pješački prijelaz koji omogućava siguran prijelaz građana i djece na tom području.


11. IVAN BOGDANIĆ je iznio da je u posljednjih nekoliko godina učinjen određeni pozitivni pomak u izgradnji komunalne infrastrukture na području Pehlina i Gornjeg Zameta, koji još uvijek nije dovoljan. Obzirom na informacije objavljene u tisku da će i u sljedećem razdoblju biti nekih investicija na tom području, zanima ga što se sve od komunalne infrastrukture u sljedećem razdoblju planira graditi na području Pehlina, kao i dinamika planiranih radova na izgradnji vodovoda, oborinskih voda, plinskih instalacija i kanalizacije, te je zatražio pisani odgovor.

Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da će pripremiti pisani odgovor, budući da ne zna napamet dinamiku komunalne infrastrukture po pojedinim područjima Grada te je iznio da će se u razdoblju od narednih nekoliko godina koristiti čitav niz različitih izvora sredstava za izgradnju oborinskog sustava odvodnje, a jednim dijelom i rekonstrukciju starih vodovodnih ogranaka. Jedan dio se izvodi na temelju ugovora sa Hrvatskim vodama, a drugi dio izvodit će se kroz kredit Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od cca 13 milijuna eura o čemu su prije mjesec dana potpisali pismo namjere. U planu je također i jedan veliki projekt kojeg će kandidirati za europske fondove u iznosu od nekih 100-110 milijuna eura od čega se jedan veliki dio odnosi na zahvate  na području Grada Rijeke. Podatke o tome gdje se točno u tim projektima nalazi područje Pehlina i dinamiku planiranih zahvata, dostavit će u pisanom odgovoru.


12. MATE TOMLJANOVIĆ je vezano za Škurinjsku dragu ili zonu bivšeg Instalatera gdje je predviđena izgradnja dječjeg vrtića i novih parkirnih mjesta koja su potrebna za to područje, upitao Gradonačelnika da li ima nekih novih saznanja o tome i što se na tom području događa?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da je cijelo područje bivše tvrtke Instalater kupila tvrtka EKO PLAN s namjerom da tamo razvije stambenu izgradnju u četiri veća stambena objekta. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije postignut je sporazum s EKO PLAN-om da se paralelno sa izgradnjom tih stambenih objekata krene u izgradnju vrtića koji bi trebao zamijeniti postojeći vrtić na Rastočinama. Na žalost, zbog pada interesa za stambenu izgradnju i problema u kojima se našao EKO PLAN, a budući da je zemljište u njihovom vlasništvu, u ovom trenutku je cijeli projekt na čekanju. 


13. WALTER VOLK je iznio da se nedavno pojavila vijest o mogućnosti realizacije Znanstveno tehnološkog parka, u blizini "3 maja", pa ga zanima da li se po tome nešto operativno poduzelo i koja bi bila uloga tog Znanstveno tehnološkog parka? 


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da u suradnji sa Riječkim sveučilištem već neko vrijeme traže najpogodniju lokaciju za Znanstveno tehnološki park, prije svega zbog uspješnog poslovanja postojećeg Znanstveno tehnološkog parka u krugu samog Sveučilišta za koji je Grad prepustio zgradu bez naknade Sveučilištu. Većina gradova u Europi i kod nas razvija znanstveno tehnološke parkove sa ciljem privlačenja investitora odnosno tvrtki koje žele na tom području razvijati određenu tehnologiju i koristiti postojeće stručnjake. Upravo iz tog razloga se kao najizglednija lokacija pokazalo područje na Kantridi, neposredno iznad "3. maja," u okruženju Samačkog hotela, na površini od cca 35.000 m2, na kojoj bi se moglo izgraditi negdje do 60.000 m2 bruto korisnog prostora.


U ovom trenutku se rješavaju imovinsko pravni odnosi obzirom da je zemljište koje se tamo nalazi dijelom u vlasništvu "3 maja", Grada Rijeke, Republike Hrvatske, a dijelom u vlasništvu privatnih osoba. Vjeruje da će se to riješiti i nakon toga taj projekt pripremiti za sufinanciranje putem strukturnih fondova Europske unije.


14. OSKAR SKERBEC je iznio da se nogometno igralište na Podmurvicama temeljito uređuje i sukladno dinamici radova pretpostavlja da bi radovi mogli biti brzo okončani. Obzirom na to, zanima ga što će biti s Omladinskim igralištem, da li se planira njegovo uređenje tijekom 2013 godine i u kojem obimu će biti izvedeni radovi?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da se Nogometno igralište na Podmurvicama uređuje sukladno Sporazumu s NK Rijeka, koji je preuzeo obvezu sufinanciranja postavljanja nove umjetne trave, a Grad Rijeka je preuzeo obvezu građevinskih radova koje je potrebno izvršiti prije toga. Također je u planu promjena trave na Omladinskom igralištu, gdje će investitor biti TD Rijeka sport odnosno Grad Rijeka i vjeruje da će radovi na zamjeni trave započeti još ove godine.


15. HRVOJE BURIĆ je na upit mnogih riječana i riječanki, kojima se prilikom kupovine redovnih mjesečnih karata u KD Autotrolej nije izdavalo račune s identifikacijskim kodom, dok se onima koji su kupili karte na Žabici identifikacijski kod upisivao, upitao da li se Zakon o fiskalizaciji odnosi i na KD Autotrolej ili ne?


Direktor KD Autotrolej d.o.o. ŽELJKO SMOJVER je odgovorio da je prodaja putnih karata za javni gradski prijevoz izuzeta od Zakona o fiskalizaciji.


HRVOJE BURIĆ je iznio da mu onda nije baš jasno zašto Ministarstvo financija putem medija provodi kampanju da svi ugostitelji i sva poduzeća moraju primijeniti Zakon o fiskalizaciji i izdavati račune, te apelira direktoru KD Autotrolej d.o.o. da intervenira u Ministarstvo radi promjene reklamne kampanje.


16. MARKO FILIPOVIĆ je, vezano za dovršetak izgradnje ceste Rujevica-Marinići do granica Grada Rijeke i šire od toga radi smanjenja prometnih gužvi u tom dijelu Grada, a koja je od velike važnosti za Grad Rijeku i Viškovo, te za izgradnju Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina, upitao da li Gradonačelnik ima nekih saznanja o izgradnji te ceste?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio kako je sukladno sporazumu sa Primorsko-goranskom županijom i obvezama preuzetim u kontekstu izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina, Grad Rijeka osigurao sredstva i krenuo u izgradnju dionice ceste koja prolazi od čvora Rujevica do granice Grada Rijeke s Općinom Viškovo na području Marinića. Cesta je najvećim dijelom gotova, ostao je još km i pol ceste koja će biti završena do kraja ovog mjeseca i puštena u promet. Na žalost, zadnji dio ceste, od čvora Hosti prema sjeveru neće biti u funkciji dok se ne izgradi nastavak ceste prema Viškovu odnosno Marišćini. Koliko je njemu poznato, u tijeku je natječaj kojeg su Hrvatske ceste objavile za odabir izvođača radova na toj dionici. Po dinamici i obvezama koje je Grad preuzeo, kompletna cesta bi trebala biti otvorena prije puštanja u pogon Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina.


17. dr.sc. NIKOLA IVANIŠ je iznio da se njegovo pitanje na neki način odnosi na raspravu s prošle sjednice Vijeća od 20. prosinca 2012. godine o izgradnji rotora na području Gornjeg Zameta kod nove Baptističke crkve. U tijeku mjeseca siječnja o.g. rotor je završen, a promet na tom dijelu grada se na zadovoljstvo svih građana bitno poboljšao. Zadovoljni ovakvim rješenjem prometa, građane Srdoča zanima da li se na takav ili sličan način može riješiti i problem prometa na izlasku iz naselja Srdoči na cestu Kastav-Rijeka, gdje su uvijek velike gužve?


Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je odgovorio da se tu radi o cesti koja je do nedavno bila državna cesta. Izmjenom Zakona ta je cesta postala nerazvrstana i od početka ove godine o njoj brigu vodi Grad koji je sa Hrvatskim cestama u više navrata pokušao postići sporazum o potrebi izgradnje rotora za kojeg je izrađeno i projektno rješenje. Inače, rotor jednim dijelom ulazi u privatni posjed osobe koja ne želi prodati svoje zemljište, pa je u tijeku postupak izvlaštenja koji će vjerojatno potrajati. U svakom slučaju pokušat će se koristiti rješenje koje je napravljeno i za rotor na Zametu. Ukoliko se u kratkom roku ne uspije riješiti problem vlasništva, sukladno Detaljnom planu uređenja, pristupit će se izradi privremenog rješenja kao što je i izgradnja rotora na Gornjem Zametu, ali nešto manjih dimenzija od planiranog, koji bi se izvodio u gabaritima ceste, ali bi kao i rotor na Zametu omogućio dovoljan protok vozila. U svakom slučaju, tek nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, išlo bi se vrlo brzo u realizaciju izgradnje rotora, što bi bilo puno bolje rješenje nego što je sada.


· UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA


Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila da na prijedlog dnevnog reda koji je dostavljen uz poziv za sjednicu Gradskog vijeća nije podnesen prigovor.



Predsjednica Vijeća zatim je izvijestila da je naknadno, sukladno odredbi članka 125. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljen prijedlog za dopunu dnevnog reda sjednice točkom: a) Informacija o prijedlogu Dječjeg vrtića "Rijeka" za realizaciju projekta izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu i b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću "Rijeka" za zaduženje radi izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu. 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:


a) Informacija o prijedlogu Dječjeg vrtića "Rijeka" za realizaciju projekta izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu i


b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću "Rijeka" za zaduženje radi izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu.


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


D N E V N I  R E D

1. Izbori i imenovanja

Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke 


2. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine


3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke


4. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci

5. a) Informacija o prijedlogu Dječjeg vrtića "Rijeka" za realizaciju projekta izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu i


b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću "Rijeka" za zaduženje radi izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu.


6. Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2013. godinu – Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza


7. a) Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke u 2012. godini


b) Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke za razdoblje 2013. – 2016. godine


8. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke


9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke


10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke


11. Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu za mjesec siječanj 2013. godine


TOČKA 1.


Izbori i imenovanja


Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke



Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je predlagatelj Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.



Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo sljedeću

O  D  L  U  K  U


o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za proračun i financije


Gradskog vijeća Grada Rijeke


I.


Razrješuje se mr.sc. Branko STOŠIĆ dužnosti potpredsjednika Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke.


II.


Za potpredsjednicu Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se mr.sc. Vesna BUTERIN.


III.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


TOČKA 2.


Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje 

srpanj - prosinac 2012. godine


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



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


Predsjednik Odbora za promet Hrvoje Burić je izvijestio Gradsko vijeće da Odbor za promet nije prihvatio Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj - prosinac 2012. godine.



U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Tomislava Zečević Pedić ispred Kluba vijećnika HDZ-a, dr.sc. Nikola Ivaniš ispred Kluba PGS-a, Danko Švorinić, Lidija Flas, Tomislava Zečević Pedić, Josip Rupčić, Hrvoje Burić, dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance, Ivan Bogdanić i Ernest Cukrov, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno dr.sc. Nikola Ivaniš ispred Kluba PGS-a, Ana Komparić Devčić ispred Kluba članova Gradskog vijeća SDP, IDS, ARS, HSLS, HSS i SDA i Tomislava Zečević Pedić ispred Kluba vijećnika HDZ-a.


Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (20 za, 9 protiv, 4 suzdržana) donijelo slijedeći 


z a k l j u č a k


Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj - prosinac 2012. godine.


TOČKA 3.


Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke


Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni na klupe te da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise podnio amandmane na članke 12. i 13. Prijedloga izmjena i dopuna Statuta.



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


U raspravi je sudjelovala članica Vijeća Lidija Flas ispred Kluba članova Gradskog vijeća SDP, IDS, ARS, HSLS, HSS i SDA.


Nakon rasprave, prije prelaska na glasovanje, predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila da se Gradonačelnik kao predlagatelj suglasio s amandmanima Odbora za Statut, Poslovnik i propise na članke 12. i 13. Prijedloga izmjena i dopuna Statuta koji glase: "U članku 12. stavku 2. podstavku 1. riječi: "o opozivu" zamjenjuju se riječima: "za opoziv. U članku 13. stavku 3. iza riječi: "vijeća" dodaju se riječi: "iz stavka 2. ovoga članka".


Amandmani su postali sastavni dio Prijedloga o kojem se glasuje.



Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Izmjene i dopune Statuta Grada Rijeke. 


TOČKA 4.


Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u 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.



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

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



U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Hrvoje Burić ispred Kluba vijećnika HDZ-a, Ivan Ivaniš ispred Kluba članova Gradskog vijeća SDP, IDS, ARS, HSLS, HSS i SDA, Danko Švorinić i Hrvoje Burić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.



Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 6 protiv, 2 suzdržana) donijelo Odluku o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci.


TOČKA 5. 


a) Informacija o prijedlogu Dječjeg vrtića "Rijeka" za realizaciju projekta izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu 

b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću "Rijeka" za zaduženje radi izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu.


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 Tomislava Zečević Pedić ispred Kluba vijećnika HDZ-a i Ivan Bogdanić te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.


Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo: 

a)


Zaključak kojim se prihvaća Informacija o prijedlogu Dječjeg vrtića "Rijeka" za realizaciju projekta izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu,


b)


Odluku o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću "Rijeka" za zaduženje radi izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu.


TOČKA 6. 


Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2013. godinu – Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza

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 predsjednik Riječkog sportskog saveza Samir Barać. 


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


O D L U K U


o davanju naknadne suglasnosti na


Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava


unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2013. godinu -


Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza


I.


Daje se naknadna suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2013. godinu - Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza, kojega je donijela Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez" na sjednici održanoj 31. siječnja 2013. godine.


II.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


TOČKA 7. 


a) Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke u 2012. godini

b) Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke za razdoblje 2013. – 2016. godine

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

Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovao član Vijeća Ivana Ivaniš, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo:

a)



Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke u 2012. godini,

b)

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke za razdoblje 2013. – 2016. godine.


TOČKA 8. 


Prijedlog odluke o imenovanju Stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke

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


Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o imenovanju Stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke.

TOČKA 9. 


Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju 

Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke

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


Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke.


TOČKA 10. 


Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o osnivanju kulturnih vijeća 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 i dopunama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke.

TOČKA 11. 


Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu 

za mjesec siječanj 2013. godine


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 sljedeći


z a k l j u č a k


Prihvaća se Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu za mjesec siječanj 2013. godine.



Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: mr.sc. Vesna Buterin, dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance, mr.sc. Željko Glavan, dr.sc. Nikola Ivaniš, Branko Rađa, i mr.sc. Bojan Šober.

Sjednica je zaključena u 14,35 sati.
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