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

održane 29. rujna 2016. godine 
 

Sjednicu je u 9,35 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac. 
 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da su sjednici nazočna 33 člana Gradskog 

vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 
Sjednici su bili nazočni članovi Gradskog vijeća: Teo Božanić, Andrej Briščik, 

dr.sc. Aleksandar Bulog, Hrvoje Burić, dr.sc. Vesna Buterin, Ljiljana Cvjetović, Snježana 
Čop, Ljubica Dujmović Kosovac, Ivan Ivaniš, dr.sc. Nikola Ivaniš, Sanjin Kajba, dr.sc. Petra 
Karanikić, Ana Komparić Devčić, Milena Kraljević, Sandra Krpan, Ida Mahmutefendić, 
Ljiljana Mihić, Nikolina Milčić, Predrag Miletić, Duško Milovanović, Mile Opačić, Danijel 
Paliska, Marijan Perica, Dorotea Pešić-Bukovac, Gordana Petrović, Vuk Prica, Vedran 
Sabljak, Jagoda Špalj, Danko Švorinić, Ana Trošelj, Sandro Vizler, Walter Volk i Davor 
Zubović. 

 
Izostanak su opravdali članovi Gradskog vijeća: dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance i 

Stjepan Doboviček. 
 
Na zapisnik 26. sjednice Gradskog vijeća održane 14. srpnja 2016. godine nije bilo 

primjedbi. 
 

• UVODNE OBAVIJESTI: 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je obavijestila da su članovima 
Gradskog vijeća, sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni odgovori na 
pitanja članova Gradskog vijeća Vedrana Sabljaka, dr.sc. Vesne Buterin  i Andreja Briščika 
postavljena na aktualnom satu 26. sjednice Gradskog vijeća te odgovor na pisano pitanje 
članice Vijeća Nikoline Milčić. 

 
 

• AKTUALNI SAT 
 

1. DANKO ŠVORINIĆ je iznio da je na prošloj sjednici Gradsko vijeće utvrdilo Prijedlog 
odluke o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Rijeke kojeg je Gradonačelnik uputio 
Ministarstvu uprave na davanje odobrenja. Prema njegovim informacijama, sjednica 
Povjerenstva održana je 7. rujna o.g., a na toj sjednici Povjerenstvo nije dalo niti pozitivno 
niti negativno mišljenje, već je zaključkom utvrdilo da Povjerenstvo nema dovoljno 
informacija za donošenje odluke, uz jedno pomalo uvredljivo obrazloženje kako jedina 
gospođa koja nešto zna o toj temi nije došla, a Povjerenstvo nije stiglo proučiti materijale 
zbog godišnjih odmora. Ujedno je u obrazloženju navedeno i da je zbog izrazito kompleksne 
povijesti Grada Rijeke potrebno provesti dodatna povijesna istraživanja o predmetnoj temi, 
što njega navodi na zaključak da Povjerenstvo ponovo pomalo izlazi iz zakonskih okvira koji 
propisuju njegovo djelovanje, budući da je po njegovom mišljenju ovo Gradsko vijeće jedina 
meritorna instanca za donošenje odluke o tome kakva će biti gradska obilježja, a jedina je 
zadaća Povjerenstva dati mišljenje da li je takva odluka donesena u skladu sa Zakonom i 
ostalim propisima koji propisuju tu materiju. 

Zanima ga da li će Gradonačelnik, ukoliko odluka na kraju bude negativna i ukoliko 
argumenti za takvu odluku budu opet ideološki, kakvi su bili i 1998. godine, iskoristiti 
zakonsku mogućnost za pokretanje upravnog spora, kao što je to učinio nedavno kada je 
Ministarstvo kulture odbilo dati suglasnost na odluku Gradskog vijeća o imenovanju 
intendanta.  
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je do sada u svom radu uvijek 
koristio sva sredstva koja mu stoje na raspolaganju radi zaštite interesa Grada Rijeke. 
Obzirom na to da je Gradsko vijeće već jednom donijelo takvu odluku pa ju je sada donijelo 
ponovno, sasvim sigurno će, ukoliko bude elemenata za pokretanje upravnog spora, tu 
mogućnost iskoristiti i pokrenuti upravni spor. Kakvi će biti rezultati, to će se tek vidjeti. 
Smatra potrebnim napomenuti da je i zadnji put, kada je o tome bilo riječi, upozorio da se u 
suštini ništa nije promijenilo, odnosno da tumačenja koja je u zadnje vrijeme dobivao iz 
Ministarstva uprave u principu samo potvrđuju isto ono što je definirano kroz Pravilnik na 
temelju kojeg je Gradu Rijeci još prije 15-tak godina uskraćeno pravo na tu povijesnu 
zastavu. Dakle, u pismu Ministarstva uprave samo su prepisane odredbe iz Pravilnika u 
kojem stoji ona famozna rečenica ".. u pravilu". U ovom trenutku je sve u rukama 
Povjerenstva, a čim bude poznat stav Povjerenstva odnosno Ministarstva uprave, ukoliko 
bude elemenata za pokretanje upravnog spora ili nekog drugog postupka, sigurno će to i 
učiniti. 

 
DANKO ŠVORINIĆ je podsjetio da je prije 17 godina Odluka Gradskog vijeća glatko 
odbijena, a sada je na sjednici Povjerenstva bio "neriješen rezultat". Ukoliko Ministarstvo 
ponovno donese negativnu odluku, najavljuje da će pokrenuti inicijativu i predložiti 
Gradskom vijeću odluku o usvajanju povijesne odnosno tradicionalne zastave, za koju 
odluku ne treba potvrda Ministarstva. Točnije, ne postoji niti jedno zakonsko rješenje koje 
takvo rješenje zabranjuje pa postoji mogućnost da Grad Rijeke dobije još jednu turističku 
atrakciju da uz službenu zastavu Grada Rijeke vijori i zabranjena zastava.  

 
2. TEO BOŽANIĆ je iznio kako je na zadnjoj prošlogodišnjoj sjednici jedan od amandmana 
Kluba vijećnika HDZ-HSP AS-a bio i projekt uspinjača Kozala, čime bi se smanjile gužve u 
centru grada, riješio problem parkinga, a grad bi se učinio ekološki čišćim jer bi se smanjilo 
ispuštanje raznih štetnih plinova iz automobila kojih bi zbog uspinjače bilo manje na 
gradskim prometnicama. 

Iako tada amandman nije usvojen, gradonačelnik je pohvalio inicijativu i projekt te je 
naveo kako će sa svojim službama razmotriti navedeni prijedlog da se vidi koliko je cijela 
priča realna i izvediva. Budući da je od tada prošlo skoro godinu dana, a u današnjem 
materijalu pod točkom Izmjena i dopuna Proračuna nije vidio stavku Projekt studije 
izvodljivosti te idejnog projekta uspinjače Kozala, njega osobno i stanovnike tog dijela grada 
zanima kakva je sudbina spomenute uspinjače? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako želje moraju biti realne da bi 
se mogle i ostvariti. Poznato je da se već dugo vremena preispituje mogućnost izgradnje 
žičare za područje Trsata i u tom kontekstu postoji čitavi niz problema oko zaštitnih koridora. 
Obzirom na konfiguraciju terena i gustu naseljenost žičara mora prolaziti iznad stambenih 
objekata i u tom kontekstu su rađene nekakve studije. 

Ne odbacuje mogućnosti izgradnje žičare prema Kozali, iako nije siguran da bi se 
moglo izgraditi dvije žičare, tako da se sada treba koncentrirati na područje Trsata s obzirom 
da je to već ranije započeti projekt. Sve ono što bude moguće realizacijom žičare na Trsat, 
moći će se eventualno preslikati i na žičaru na Kozalu. 

Zaključno je naglasio da će i jedan i drugi projekt bez mogućnosti da se apliciraju na 
europske fondove biti poprilično neizvedljivi, prije svega iz financijskih razloga. 

 
3. PREDRAG MILETIĆ je iznio kako građane Rijeke, a najviše navijače NK Rijeke, zanima 
najnovije stanje po pitanju realizacije izgradnje Stadiona Kantrida, gdje najviše zapinje u 
realizaciji i da li je Grad Rijeka sa svoje strane napravio sve što treba kako bi realizacija 
izgradnje Stadiona Kantrida krenula? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da je u zadnjih šest mjeseci do godinu 
dana na to pitanje već više puta odgovarao i ne zna zašto se stalno ta priča vraća na 
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početak i zašto stalno postoji nekakva sumnja prije svega prema Gradu Rijeci i odgovornosti 
Grada Rijeke za izgradnju stadiona. 

Ponovio je kako je Grad Rijeka stvorio sve preduvjete da se Stadion gradi i to 
unatrag već više od godine dana. Da bi se stadion izgradio potrebno je napraviti projekt 
sukladno Zakonu o građenju, na temelju kojeg je potrebno onda ishodovati građevinsku 
dozvolu. Grad do sada nije dobio niti prijedlog projekta, niti je pokrenut postupak za 
izdavanje građevinske dozvole. 

Ukratko, Stadion na Kantridi se mogao početi graditi pred godinu dana jer su za to 
stvoreni svi preduvjeti. Financijska sredstva za izgradnju prometnica planirana su i u 
Proračunu i Projekcijama proračuna za naredne dvije godine, što je bila obveza Grada u 
kontekstu izgradnje Stadiona. Međutim, kada će se Stadion graditi ovisi prije svega o želji i 
volji investitora, a to je tvrtka Stadion Kantrida. 

 
PREDRAG MILETIĆ je predložio da se Stadion Kantrida, koji je sada poprilično 
neiskorišten, pokuša staviti u komercijalne svrhe, u smislu održavanja nekakvih koncerata i 
sličnih manifestacija. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da Stadion Kantrida kao objekt, a 
ne kao trgovačko društvo, postoji već godinama pod stijenama Kantride, a da li će njega 
koristiti NK Rijeka ili neće, to ovisi o odluci NK Rijeke, a ne o njegovoj odluci. Znači, Stadion 
postoji i na njemu su igrane brojne utakmice, između ostaloga i europske utakmice, što 
znači da se on i danas može koristiti, ukoliko to netko želi.  

Ne prihvaća prijedlog da se Stadion daje u komercijalne svrhe jer smatra da je 
najvažnije da se sportski objekti stave u funkciju razvoja sporta. Podsjetio je da Stadion 
Kantrida od nedavno koristi Nogometni klub Lokomotiva za održavanje treninga i  utakmica, 
a na njemu redovito svoje aktivnosti obavljaju i članovi dva atletska kluba. Ne vidi razlog da 
se u tom kontekstu nešto mijenja te je ponovio kako su svi gradski sportski objekti prije 
svega u funkciji razvoja sporta i bez naknade ih koriste korisnici javnih potreba u sportu. 

 
4. IVAN IVANIŠ je, vezano uz prometnu problematiku u naseljima Srdoči i Grbci, iznio da 
postojeća prometnica, na kojoj je svakim danom sve veća gužva, nije bila planirana za 
promet koji danas kroz nju teče i ima dosta problema.  

Podsjetio je da na području naselja Srdoči živi više od 6,5 tisuća stanovnika, a u 
naselju Grbci oko 1700 do 1800 stanovnika. Kada je naselje Srdoči izgrađeno bilo je 
planirano da će ono biti povezano s Gradom određenim prometnicama. Izgrađena je 
prometnica u Ulici Miroslava Krleže, spojena na državnu cestu 304 ili Ulicu Martinkovac. 
Međutim, promet na državnoj cesti 304 je toliko velik da se građani s Ulice Miroslava Krleže 
teško uključuju na tu prometnicu. 

Već dugo je na tom mjestu planirana izgradnja rotora, a već po tko zna koji put je čuo 
da će izgradnja tog rotora započeti iduće godine. Podsjetio je da je to složen projekt koji će 
biti građen u dvije etape i koštat će oko 10 milijuna kuna, a financirat će ga Hrvatske ceste i 
Grad Rijeka svaki u svom dijelu. 

Istovremeno je Urbanističkim planom predviđeno povezivanje naselja Srdoči s 
Gradom preko dobro osmišljene prometnice naziva 234 koja bi povezivala Grad Kastav i 
Grad Rijeku jednim novim koridorom koji bi odvukao dio prometa sa prometnice Kastav-
Rijeka. 

Nakon što mu je isteklo vrijeme za postavljanje pitanja, najavio je da će pitanje 
postaviti u vremenu predviđenom za postavljanje drugog pitanja ili pisanim putem. 

 
5. LJUBICA DUJMOVIĆ KOSOVAC je ukazala na problem buke koju proizvode crkvena 
zvona pa navela da je općepoznato da je buka svaki zvuk koji može uzrokovati 
uznemirenost, nelagodu i psihološku napetost ili koji može uzrokovati stvarnu i trajnu 
fiziološku ozljedu osobi koja joj je izložena, ali isto tako može djelovati i na građevinu. Buka 
sa ili iz vjerskih objekata nije podložna Zakonu o zaštiti od buke, stoga je naglasila da 
postoje skromni izgledi za rješenje ovoga problema jer je Hrvatski sabor 22. travnja 2016. 
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godine ekspresno raspravio i donio, sa 93 glasa za, 1 glasom protiv, 1 glasom suzdržanim, 
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od buke. Razlog hitnog postupka donošenja 
Zakona je, prema tvrdnji Vlade, bilo usuglašavanje sa Europskom stečevinom, pri čemu je 
propuštena prilika da se pomogne građanima koji su izloženi buci crkvenih zvona. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako ta problematika, na žalost, 
nije u nadležnosti Grada tako da nema što odgovoriti. Nada se da su njezinu raspravu čuli 
kolege u Hrvatskom saboru pa će u tom kontekstu nešto i poduzeti. 

 
6. HRVOJE BURIĆ je upitao Gradonačelnika da li mu je poznato od kada i koliko je KD 
Kozala podiglo cijenu svojih usluga?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da mu je poznato i od kada i za 
koliko. 

  
HRVOJE BURIĆ je dodatno iznio da mu je drago čuti da mu je to poznato, ali prema 
njegovom mišljenju Gradonačelnik je trebao sazvati tiskovnu konferenciju i saopćiti 
Riječanima da su im od 1.1.2016. godine poskupile godišnje grobne naknade za 36%, te ga 
je zamolio da to i učini kako ne bi on morao sazvati tiskovnu konferenciju da građanima to 
kaže. Tu informaciju je trebao spomenuti u svom Izvješću o radu Gradonačelnika ili Izvješću 
o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke, koje je Gradsko vijeće 
razmatralo na prethodnoj sjednici.  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je podsjetio da je Gradsko vijeće raspravljalo o 
Izvješću o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava za 2015. godinu, pa onda nije 
mogao govoriti o nečemu što se u toj godini još nije dogodilo. Nadalje je iznio da je korekcija 
grobne naknade napravljena nakon dugog razdoblja od osam godina, unutar kojih se 
itekako proširilo područje kojim upravlja KD Kozala, te su se prihodi morali povećati da bi se 
održao postojeći standard na grobljima. Svi korisnici tih usluga dobili su i pisanu obavijest o 
tome pa nije bilo potrebe za održavanjem tiskovne konferencije, ali je sasvim siguran da će 
gdin Burić to učiniti na svoj osebujan način koji mu je do sada donio puno uspjeha. 

 
7. IDA MAHMUTEFENDIĆ je iznijela da je školske 2015/2016 godine u sklopu Osnovne 
škole Nikola Tesla pokrenut projekt "Školsko poslijepodne samo za mene“ kojeg, između 
ostalih, sufinancira i podržava i Grad Rijeka. Radi se o projektu čiji je cilj razvoj pozitivnog 
identiteta odnosno pozitivnog odnosa prema školi te stjecanje vještina, navika i 
kompetencija koje uglavnom nije moguće ostvariti tijekom redovne nastave. Učenicima koji 
su bili uključeni u taj projekt, a bilo ih je ukupno 16 od 1.- 8. razreda, bio je osiguran 
besplatan ručak te niz aktivnosti poput posjeta muzejima, kazalištima i kinima. 

Budući da se radi o vrijednom projektu koji pristupa učenicima na individualan način 
uzimajući u obzir sve njihove specifičnosti, zanima je da li će se navedeni projekt nastaviti 
provoditi uz potporu Grada Rijeke i ove školske godine i da li postoji mogućnost da se 
projekti poput ovog realiziraju i u nekim drugim osnovnim školama na području Grada 
Rijeke?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je projekt pokrenut na 
inicijativu Osnovne škole Nikola Tesla koja se sa tim projektom prijavila na Natječaj Zaklade 
Hrvatska za djecu i tako osigurala sredstva za realizaciju projekta. Kako su projektom 
obuhvaćeni učenici lošijeg socijalno ekonomskog statusa, kroz godinu dana provođenja 
projekta pokazao se izuzetan napredak tih učenika i u tom kontekstu je škola poduzela 
aktivnosti da se taj projekt nastavi i dalje, ali više neće biti financiran od strane Zaklade 
Hrvatska za djecu. Ove školske godine u tom projektu sudjeluju dva provoditelja koji rade s 
djecom, tako da će troškove jednog provoditelja snositi Ministarstvo obitelji i socijalne skrbi, 
a drugog Grad Rijeka.  
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Intencija je da se taj projekt provodi trajno, te ukoliko i u drugim školama bude 
interesa za pokretanje i provođenje takvog projekta, naravno da će ga Grad podržati, ali za 
provođenje projekta potrebni su i određeni preduvjeti kao što su prostor, oprema  i  
provoditelji. 

Napomenuo je da su se u ovaj projekt, osim Škole, Grada i Ministarstva, uključile i 
brojne ustanove, institucije, pa čak i pojedinci koji su dali volonterski doprinos u provođenju 
tog projekta. 

 
8. DAVORA ZUBOVIĆA interesira da li će se u bližoj budućnosti izvršiti sanacija Ulice 
Milutina Barača koja je u vrlo lošem stanju, a pogotovo u dijelu oko bivšeg ulaza u Torpedo? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je u prostoru bivšeg Torpeda 
odnedavno smješten veći broj riječkih tvrtki, a od neki dan tamo posluje i gradska tvrtka 
Poslovni sustavi. Kako je tendencija da se postepeno sva komunalna društva presele na tu 
lokaciju, naravno da se planira i uređenje ceste koja nije baš primjerena, iako je u proteklom 
razdoblju jedan dio ceste već bio saniran. Dio ceste o kojem je riječ i koji je pokriven 
granitnim kockama bit će saniran tijekom iduće godine, tako da će biti u Planu i Proračunu 
za iduću godinu. 

 
9. DUŠKO MILOVANOVIĆ je, vezano za stanje fasada u urbanistički zaštićenim cjelinama u 
gradu, pogotovo na području Korza i Starog grada, iznio kako je poznato da Grad ulaže 
značajna sredstva u uređenje javnih površina, ali i u privatnu imovinu kroz Program 
spomeničke rente. Poznato je da kroz taj Program građani  mogu ostvariti značajna sredstva 
za uređenje svojih pročelja i fasada, a jedan od uvjeta je vraćanje pročelja u prvobitno 
stanje. 

Međutim, dio građana se toga ne pridržava, pa je na pročeljima moguće vidjeti klima 
uređaje, antene i reklamne natpise, što nije u skladu s propisima, a i nagrđuje navedeno 
područje. Interesira ga da li je Grad Rijeka nešto poduzeo po tom pitanju i da li postoje 
mehanizmi koji omogućuju da Grad nešto poduzme da se navedeni problem riješi? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da Grad na žalost nema direktne 
ingerencije za postupanje u ovom postojećem problemu koji je evidentan, jer je nelogično da 
se ulažu ogromni novci u uređenje povijesne jezgre Rijeke, koja se onda nagrđuje klima 
uređajima, reklamama i kojekakvim drugim elementima koji osvanu na fasadama. 

Naime, te zgrade su uglavnom u privatnom vlasništvu, pa komunalno redarstvo ne 
može u tom kontekstu postupati osim ako nije riječ o javnoj površini, a u ovom slučaju 
postoji kontinuirano sukob promišljanja da li je zrak ispred zgrade koja je u privatnom 
vlasništvu javna površina ili nije.  

U svakom slučaju, prije 20-tak dana održan je zajednički sastanak s nadležnom 
konzervatorskom službom na kojem je dogovoreno daljnje postupanje na način da će 
komunalni redari u roku od dva mjeseca snimiti situaciju te utvrditi čije su reklame i klime i 
na kojim pozicijama i o tome izvijestiti Konzervatorski odjel koji će putem svoje inspekcijske 
službe uputiti nalog da se ukloni sve ono što se po pravilima struke ne bi smjelo nalaziti u 
zaštićenom području. Nakon toga, može se krenuti u određene aktivnosti i dovođenje tog 
povijesnog dijela Rijeke odnosno zaštićene arhitektonsko urbanističke cjeline u red. 

 
10. ANDREJA BRIŠČIKA zanima što se dogodilo s projektom koji je pokrenut 2008. godine 
na području Mjesnog odbora Škurinjska Draga odnosno na području bivšeg Instalatera kada 
je firma Energoplan namjeravala izgraditi ultra moderno naselje. 

Ujedno ga zanima što je s vrtićem koji je trebao biti premješten s područja Rastočina 
na to područje jer ukoliko se taj vrtić ne misli premjestiti, onda bi tu veliku površinu trebalo 
iskoristiti da se sagradi adekvatan vrtić, parkovi i igralište za djecu te parking koji je prijeko 
potreban stanovnicima tog područja. 
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Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je projekt najavljivala tvrtka 
Energoplan, a Grad je putem svoje službe dao potporu realizaciji tog projekta kroz elemente 
prostornog planiranja i arhitektonskog oblikovanja. Činjenica je da je Energoplan završio u 
stečaju, a Grad je prije i za vrijeme stečaja pregovarao oko mogućnosti kupnje ili zamjene 
zemljišta na kojem bi se planirala izgradnja novog vrtića. Međutim, za vrijeme postupka 
stečaja to nije bilo moguće.  

U međuvremenu je stečaj završen, a tvrtka Sigma koja je u stečaju kupila cijelo 
zemljište ima namjeru realizirati taj projekt uz nešto izmijenjeno arhitektonsko oblikovanje i 
već je krenula u mehaničko geološka istraživanja kako bi mogla pristupiti projektiranju 
stambenih objekata.  

Grad je s tom tvrtkom u kontaktu i dogovara mogućnost zamjene zemljišta radi 
izgradnje vrtića puno većeg kapaciteta od onoga na Rastočinama, koji bi preuzeo svu djecu 
koja sada pohađaju vrtić Rastočine, a koji bi kapacitetom zadovoljio potrebe ne samo 
Rastočina i šireg područja, nego i tog novog naselja koje bi se izgradilo na području bivše 
tvrtke Instalater. 

 
11. dr.sc. PETRA KARANIKIĆ je podsjetila da je Gradsko vijeće na prošloj sjednici dalo 
suglasnost za izgradnju dva nova dječja vrtića, pa je interesira u kojoj fazi realizacije su ta 
dva projekta? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da mu se čini da je pred 10-tak 
dana raspisan natječaj za odabir izvođača radova za izgradnju Dječjeg vrtića Morčić na 
Gornjoj Vežici i Đurđice na Vojaku. Nada se da će nakon završenog natječaja, koji mora biti 
otvoren 45 dana te odabira izvođača, do kraja godine biti sklopljen ugovor s izvođačem 
radova, nakon čega bi se krenulo s izgradnjom. Ukoliko se izvođač bude pridržavao rokova, 
vrtić Morčić bi mogao biti gotov do sljedeće pedagoške godine. Gradit će se jedan po jedan 
vrtić jer će postojeći vrtići na tim lokacijama biti uklonjeni i na njihovom mjestu će se graditi 
novi. Za to će biti potrebno djecu koja su sada u tim vrtićima smjestiti u druge objekte, a 
preseljenje oba vrtića bi bio preveliki pritisak na ostale objekte. Odmah nakon izgradnje 
prvog vrtića kreće se s izgradnjom drugog koji bi trebao biti gotov do kraja iduće godine, s 
rokom izvođenja od pet do šest mjeseci. 

 
12. MILENA KRALJEVIĆ je navela da je neslužbeno izašao podatak da TD Energo planira 
smanjiti fiksni trošak temeljem racionalizacije troškova, pa je upitala da li će do toga doći, u 
kojem postotku i da li je to rezultat izvršene analize koju je Gradonačelnik obećao da će biti 
napravljena ili je to rezultat sadašnje racionalizacije troškova? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se na Gradskom vijeću puno 
raspravljalo o TD Energo i sve što je bilo najavljivano je i učinjeno. U dva navrata su 
korigirane cijene koje se odnose na potrošnju plina. U međuvremenu je provedena 
reorganizacija Energa, a i dio ljudi je prešao u tvrtku Poslovni sustavi, čime su stvoreni uvjeti 
za korekciju odnosno smanjenje cijena. 

Jedna od ideja koja se još razmatra, a o kojoj će biti informirani u narednih 15-20 
dana, prije sezone grijanja, je smanjenje fiksnog dijela odnosno paušala, što ne isključuje 
mogućnost da se korigira i drugi dio cijene ovisno o kretanju cijene plina na tržištu. Znači, 
korekcije cijene će biti, svi će na vrijeme biti informirani o kakvoj se korekciji radi, a riječ je u 
svakom slučaju o smanjenju cijene. 

 
13. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio da su svi svjedoci vrlo intenzivnih i dugotrajnih 
radova KD Vodovod i kanalizacija u centru Rijeke i području koji gravitira centru, a i širem 
području Grada Rijeke, kao i općina u širem prstenu. Naravno da su građani jako zadovoljni 
da će dobiti novu kanalizaciju, novi vodovod i kompletnu infrastrukturu, a s druge strane su 
svjedoci vrlo velikih problema tehničke organizacije tako velikog projekta, pa je upitao 
Gradonačelnika što je s konkretnim rokovima što se tiče izvođača radova i svih ostalih 
problema tehničke naravi?  



 7 

Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se radi o opsežnom 
investicijskom ciklusu koji je priveden kraju. Radi se o iznosu od 125 milijuna kuna za 
izgradnju oko 35 km kanalizacije i 17 km novih vodovodnih priključaka čime je stvorena 
pretpostavka za oko 900 novih priključaka odnosno objekata u područjima grada gdje do 
sada kanalizacija nije bila izgrađena. Dio sredstava je osiguran putem kredita Europske 
investicijske banke, a dio putem kredita Europske banke za obnovu i razvoj, uz značajno 
sufinanciranje Hrvatskih voda. 

Na žalost, nemoguća je izgradnja nove kanalizacijske mreže bez kopanja, što je 
izazvalo određene probleme u svakodnevnom životu građana. Možda se na nekim 
gradilištima stjecao dojam da se ništa ne dešava jer se poslovi odvijaju po određenoj 
proceduri, a neki poslovi ne zahtijevaju prisutnost radnika na gradilištu. 

Ovako opsežni radovi su za sve na neki način bili određena škola jer se radilo o 
stvarno opsežnim radovima koji su obuhvaćali gotovo cjelokupno područje velikih mjesnih 
odbora, tako da su izvedeni i određeni zaključci vezani za daljnju realizaciju sličnih 
projekata. Nakon odobrenja od strane Europske unije, slijedi realizacija trostruko većeg 
projekta. Vjeruje da su nakon ovog projekta svi naučili nešto više o organizaciji tako složenih 
i velikih gradilišta, uz obvezu da ceste koliko toliko budu prohodne za vrijeme izvođenja 
radova. Sva su gradilišta dakle završena, radovi se izvode još samo u ulici Ivana Žorža i 
trebali bi biti gotovi do sredine ovog mjeseca. Još se negdje na Zametu radi jedna crpna 
stanica, ali to ne ometa odvijanje prometa, tako da su sve ceste uglavnom sanirane i 
dovedene u prvobitno stanje, a za praktično sve dionice su obavljeni i tehnički pregledi i 
izdane uporabne dozvole. 

 
14. VEDRAN SABLJAK je, ponukan upitom radnika KD Čistoća, vezano za derutno stanje i 
loše higijenske uvjete u dnevnim i sanitarnim prostorijama koje se nalaze u prostoru 
Komunalnog društva u Osječkoj ulici, iznio kako su se djelatnici u posljednje tri godine kroz 
upite, molbe i zahtjeve već obraćali svim rukovodećim kadrovima i Sindikatu da se riješi 
stanje prostorija u kojima su zidovi vlažni i puni gljivica, a sanitarni čvorovi i tuševi 
neispravni, što je katastrofa s obzirom na poslove koje obavljaju djelatnici KD Čistoća.  

Smatra da je nužno radnicima osigurati osnovne uvjete da nakon radnog dana imaju 
mogućnost obaviti svoju osobnu higijenu jer im se u suprotnom narušava dostojanstvo te 
dovodi u pitanje njihovo zdravlje i sigurnost. 

Zanima ga da li je Gradonačelnik upoznat s ovom situacijom i da li može  intervenirati 
da se ovaj  problem radnika riješi? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako je iznenađen ovim konstatacijama 
obzirom da se radi o relativno novim objektima koji su izgrađeni pred nekih 20-tak godina i 
nije nikada čuo za takve primjedbe, niti su do njega došle bilo kakve takve informacije. 
Obećao je da će informaciju provjeriti i ukoliko je ona točna, sve navedeno će biti sanirano. 

 
15. SANDRA KRPAN je upitala Gradonačelnika da li svi učenici osnovnih škola Grada 
Rijeke, kojima je to potrebno, imaju osigurane pomoćnike u nastavi? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da i do njega povremeno dolaze 
informacije da su neki učenici ostali bez pomoćnika u nastavi. Međutim, da bi neki učenik 
dobio pomoćnika u nastavi treba ispuniti određene kriterije koji su propisani od strane struke 
i od strane Ministarstva putem kojeg se osiguravaju sredstva iz Europskog socijalnog fonda.  

Nadalje je iznio da su u riječkim osnovnim školama svi oni koji ispunjavaju uvjete 
dobili pomoćnika u nastavi, a ostavljena je otvorena i mogućnost da Grad dodatno financira 
pomoćnike u nastavi iz sredstava Proračuna, tako da su osigurana sredstva i za djecu koja 
su tek ove godine upisana u prvi razred jer ona nisu mogla biti obuhvaćena Natječajem koji 
je bio raspisan još u proljeće ove godine.  

Ukoliko netko ispuni uvjete koji su potrebni za dobivanje pomoćnika u tijeku školske 
godine, osigurat će se pomoćnik u nastavi tijekom školske godine. 
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Za sada su za sve riječke učenike koji udovoljavaju kriterijima koje je propisalo 
Ministarstvo, struka, odnosno Europski socijalni fond, osigurani pomoćnici u nastavi. 

 
16. LJILJANA CVJETOVIĆ je iznijela kako je putem medija saznala da će u određenom 
periodu građani moći koristiti bazen na Kantridi besplatno te je upitala Gradonačelnika kada 
će to biti i tko će sve moći koristiti bazen besplatno?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako su građani već upoznati, a o 
tome je bilo govora i na Gradskom vijeću, da je u sedmom mjesecu ove godine otplaćena 
posljednja gradska obveznica čime je u potpunosti završena obveza prema kupcima riječkih 
gradskih obveznica koje su izdane u iznosu od 180 milijuna kuna za izgradnju riječkog 
bazena. Ideja je bila da se povodom toga omogući svim građanima besplatno korištenje 
bazena obzirom na to da su direktno ili indirektno to sredstva građana Rijeke koji su kupovali 
obveznice i time ukazali povjerenje Gradu i pomogli izgradnju bazena, iako je i do sada 
cijena bazena bila simbolična. 

Kako je to bilo nemoguće izvesti u ljetnim mjesecima i u tijeku 9-tog mjeseca zbog 
stalnog održavanja sportskih događanja na bazenu, odlučeno je da se od 1. listopada, pa 
ovisno o mogućnostima, do kraja mjeseca svim građanima omogući korištenje bazena bez 
naknade. 

 
17. MARIJAN PERICA je iznio kako je u Strategiji razvoja Grada Rijeke bilo riječi i o 
modernizaciji Zračne luke Rijeka uz pomoć strateškog partnera čime bi se povećala 
konkurentnost riječkog aerodroma. Međutim, bez dodatnog ulaganja u Zračnu luku Rijeka, u 
narednom periodu je teško očekivati značajniji porast turističkog prometa. 

Zatražio je pisani odgovor na pitanje koje su sve aktivnosti poduzete i koje se još 
namjeravaju poduzeti u pronalaženju strateškog partnera za realizaciju navedenog projekta, 
te da li će se voditi računa da se taksi prijevoznicima s područja Grada Rijeke omogući 
prihvat putnika u Zračnoj luci (što im je za sada onemogućeno) na način da se sukladno 
Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu sklopi sporazum sa Općinom Omišalj na čijem se 
području nalazi Zračna luka Rijeka.  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je u Strategiji razvoja Grada 
Rijeke izražen stav u kontekstu projekata u kojima Grad Rijeka nije isključivi vlasnik ili 
čimbenik, kako bi se mogli realizirati oni projekti koje bi Grad želio.  

Zračna luka Rijeka ima dosta vlasnika od kojih je najveći Republika Hrvatska sa cca 
50% učešća, pa Primorsko-goranska županija sa 20%, a Grad Rijeka je tek treći sa 10% i o 
tome ovisi i snaga glasova u Nadzornom odboru i Skupštini Društva. Zračna luka Rijeka 
teško da će se dalje razvijati bez strateškog partnera, a hoće li se dati u koncesiju ili na 
prodaju moraju odlučiti vlasnici, ali za sada bez značajnijeg uspjeha. 

Unatoč tome, Zračna luka je povećala promet, a zadnjih nekoliko godina tijekom 
ljetnih mjeseci postoji avionska veza sa 40-tak različitih destinacija i to na redovnim 
avionskim linijama, a sa Croatia Airlines-om razmatra se mogućnost da linija za Munchen 
ostane i duže. 

Nadalje je iznio da se ne slaže s konstatacijom da se bez ulaganja u Zračnu luku ne 
može očekivati značajniji porast turističkog prometa u Rijeci, budući da se već zadnjih pet 
godina kontinuirano bilježi porast turista od preko 20%, što predstavlja rekord u Primorsko-
goranskoj županiji, ali to ne isključuje želju da se i dalje ulaže u infrastrukturu Zračne luke ili 
u program zajedničkog oglašavanja, čime se postižu sve bolji rezultati u ugovaranju 
avionskih linija Zračne luke Rijeka.  

Što se taksi prijevoza tiče, obavljanje taksi prijevoza je regulirano Zakonom koji 
propisuje da taksist može primiti putnika samo na području grada ili općine za koju ima 
koncesiju. Ukoliko se u tom smislu nešto promijeni i to sukladno Zakonu bude moguće, ne 
vidi razloga da se ta mogućnost ne razmotri i da, ukoliko Općina Omišalj to prihvati, Grad u 
tom smislu s Općinom Omišalj potpiše sporazum. 
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• UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 
  

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je izvijestila da je prijedlog 
dnevnog reda dostavljen članovima Vijeća uz poziv za današnju sjednicu. 

Nadalje je izvijestila da je naknadno, sukladno odredbi članka 125. stavka 1. 
Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljen prijedlog za dopunu dnevnog reda sjednice 
točkama:  

• Informacija o Rješenju Ministarstva kulture kojim se odbija zahtjev Gradskog vijeća 
Grada Rijeke za potvrđivanje Odluke o imenovanju intendanta HNK Ivana pl. Zajca 
Rijeka s Prijedlogom odluke o izmjeni Odluke o imenovanju intendanta HNK Ivana pl. 
Zajca Rijeka i 

• Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Plase. 
Uz prijedlog za dopunu dnevnog reda dostavljeni su i materijali po predloženoj 

dopuni dnevnog reda. 
 
Predsjednica Vijeća stavila je na glasovanje prijedloge za dopunu dnevnog 

reda sjednice kako slijedi: 
 
1. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: "Informacija o Rješenju 

Ministarstva kulture kojim se odbija zahtjev Gradskog vijeća Grada Rijeke za 
potvrđivanje Odluke o imenovanju intendanta HNK Ivana pl. Zajca Rijeka s 
Prijedlogom odluke o izmjeni Odluke o imenovanju intendanta HNK Ivana pl. Zajca 
Rijeka" koju bi Vijeće razmatralo kao točku 10. predloženog dnevnog reda. 

Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo VEĆINOM 
GLASOVA (31 za, 1 protiv). 

 
2. Prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni točkom: "Prijedlog rješenja o 

promjeni namjene javnog dobra u k.o. Plase" koju bi Vijeće razmatralo kao točku 15. 
predloženog dnevnog reda.  

Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO. 
 
Zatim je predsjednica Gradskog vijeća objavila da je Gradsko vijeće usvojilo 

sljedeći  
D N E V N I  R E D 

 
1. Izbori i imenovanja 

Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u 
Rijeci 

2. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine  
3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. 

godinu 
4. a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i 

projekcija za 2017. i 2018. godinu  
b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 
2016. godinu 

5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 
2016. godinu 

6. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. 
godinu 

7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2016. godinu 

8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. 
godini 
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9. Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke 
u 2016. godini 

10. Informacija o Rješenju Ministarstva kulture kojim se odbija zahtjev Gradskog vijeća 
Grada Rijeke za potvrđivanje Odluke o imenovanju intendanta HNK Ivana pl. Zajca 
Rijeka s Prijedlogom odluke o izmjeni Odluke o imenovanju intendanta HNK Ivana 
pl. Zajca Rijeka 

11. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja sportskog 
područja Rujevica 

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

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

14. Prijedlog odluke o proglašenju grafita Paraf zaštićenim kulturnim dobrom od 
lokalnog značenja 

15. Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Plase. 
 

TOČKA 1. 
Izbori i imenovanja 

Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež 
Općinskog suda u Rijeci 

 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da je 
predlagatelj Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja te da je članovima Vijeća dostavljen 
zaključak Odbora za Statut, Poslovnik i propise koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo sljedeći 
 

z a k l j u č a k 
 

Predlaže se da Županijska skupština Primorsko-goranske županije za suce 
porotnike za mladež Općinskog suda u Rijeci imenuje: 

- Manon Giron i 
- Natašu Mesaroš Grgurić. 
2. Ovaj zaključak prosljeđuje se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i 

priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.  
 
 

TOČKA 2. 
Izvješće Gradonačelnika o radu  

za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine 
 

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

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Teo Božanić ispred Kluba HDZ-HSP AS, 

Sandra Krpan ispred Kluba SDP-ARS-IDS i SDSS, dr.sc. Aleksandar Bulog, Hrvoje Burić, 
dr.sc. Petra Karanikić i Marijan Perica te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
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Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 4 protiv, 6 
suzdržanih) donijelo sljedeći  

z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2016. 
godine. 

 
TOČKA 3. 

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke 
za 2016. godinu 

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

članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ljiljana Mihić ispred Kluba SDP-ARS-IDS i 

SDSS, dr.sc. Vesna Buterin ispred Kluba HDZ-HSP AS, Hrvoje Burić, Teo Božanić i Marijan 
Perica. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (23 za, 4 protiv, 6 

suzdržanih) donijelo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 
2016. godinu. 

 
TOČKA 4. 

a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i 
projekcija za 2017. i 2018. godinu  
b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke 
za 2016. godinu 

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

članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća dr.sc. Vesna Buterin ispred Kluba HDZ-HSP 

AS, Danko Švorinić ispred Kluba Liste za Rijeku i Akcije mladih, Ida Mahmutefendić ispred 
Kluba SDP-ARS-IDS i SDSS, Teo Božanić, Hrvoje Burić, dr.sc. Petra Karanikić, Sandro Vizler 
i Duško Milovanović te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA 

GRADSKOG VIJEĆA (19 za, 4 protiv, 10 suzdržanih) donijelo: 
 

a) 
 

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcija za 
2017. i 2018. godinu,  

b) 
 

Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. 
godinu.  
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TOČKA 5. 
Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba  

u kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac je uvodno izvijestila da su 

članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Hrvoje Burić, Duško Milovanović, Vuk Prica, 

Ljubica Dujmović Kosovac, Teo Božanić i dr.sc. Aleksandar Bulog te Gradonačelnik mr.sc. 
Vojko Obersnel. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 4 protiv, 7 

suzdržanih) donijelo Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke 
za 2016. godinu. 

 
TOČKA 6. 

Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente 
za 2016. godinu 

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

članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
U raspravi su sudjelovali član Vijeća Predrag Miletić i Gradonačelnik mr.sc. Vojko 

Obersnel. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (26 za, 7 suzdržanih) 

donijelo Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. 
godinu. 

 
TOČKA 7.  

Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2016. godinu 

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

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

Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovao član Vijeća Hrvoje Burić, Gradsko vijeće 
je VEĆINOM GLASOVA (29 za, 2 suzdržana) donijelo Izmjene i dopune Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. 

 
 

TOČKA 8.  
Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  

u 2016. godini 
 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (30 za, 2 suzdržana) 

donijelo Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. 
godini. 
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TOČKA 9.  
Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke  
u 2016. godini 

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

članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
  
 Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Izmjene i dopune 
Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini. 

 
TOČKA 10.  

Informacija o Rješenju Ministarstva kulture kojim se odbija zahtjev Gradskog vijeća 
Grada Rijeke za potvrđivanje Odluke o imenovanju intendanta HNK Ivana pl. Zajca 

Rijeka s Prijedlogom odluke o izmjeni Odluke o imenovanju intendanta  
HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 

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

članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća dr.sc. Nikola Ivaniš ispred Kluba PGS, Danko 

Švorinić ispred Kluba Liste za Rijeku i Akcije mladih, Teo Božanić ispred Kluba HDZ-HSP 
AS, Vuk Prica ispred Kluba SDP-ARS-IDS i SDSS, dr.sc. Aleksandar Bulog, Teo Božanić, 
Marijan Perica, Dorotea Pešić-Bukovac, Hrvoje Burić, Sandro Vizler, Predrag Miletić i 
Snježana Čop te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (27 za, 3 protiv) 
donijelo: 
 

I.  
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Informacija o Rješenju Ministarstva kulture kojim se odbija zahtjev 

Gradskog vijeća Grada Rijeke za potvrđivanje Odluke o imenovanju intendanta HNK 
Ivana pl. Zajca Rijeka. 
 

II. 
Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju intendanta HNK Ivana pl. Zajca Rijeka. 

 
TOČKA 11.  

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja  
sportskog područja Rujevica 

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

članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ana Trošelj ispred Kluba PGS i Ivan Ivaniš 

ispred Kluba SDP-ARS-IDS i SDSS te pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Odluku o 

donošenju Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica. 

http://www.rijeka.hr/lgs.axd?t=16&id=60792
http://www.rijeka.hr/lgs.axd?t=16&id=60792
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TOČKA 12.  
Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova 

održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac uvodno je izvijestila da su 
članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Duško Milovanović ispred Kluba SDP-ARS-

IDS i SDSS, Hrvoje Burić i Ivan Ivaniš te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Odluku o izboru 

osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina 
na temelju ugovora na području Grada Rijeke. 

 
TOČKA 13.  

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

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

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

Nike Cvjetkovića dužnosti potpredsjednika i imenovanju Darije Žilić za članicu 
Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke. 

 
TOČKA 14.  

Prijedlog odluke o proglašenju grafita Paraf zaštićenim kulturnim dobrom  
od lokalnog značenja 

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

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Odluku o 

proglašenju grafita Paraf zaštićenim kulturnim dobrom od lokalnog značenja. 
 

TOČKA 15.  
Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Plase. 

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

članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO donijelo Rješenje o promjeni 

namjene javnog dobra u k.o. Plase.  
 
 
Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Teo Božanić, 

dr.sc. Vesna Buterin i dr.sc. Nikola Ivaniš. 
 
 
Sjednica je zaključena u 15,15 sati.  
 
 

Tajnica               Predsjednica 
Gradskog vijeća     Gradskog vijeća 

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


	1. DANKO ŠVORINIĆ je iznio da je na prošloj sjednici Gradsko vijeće utvrdilo Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Rijeke kojeg je Gradonačelnik uputio Ministarstvu uprave na davanje odobrenja. Prema njegovim informacijama, sjednica...
	Zanima ga da li će Gradonačelnik, ukoliko odluka na kraju bude negativna i ukoliko argumenti za takvu odluku budu opet ideološki, kakvi su bili i 1998. godine, iskoristiti zakonsku mogućnost za pokretanje upravnog spora, kao što je to učinio nedavno k...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je do sada u svom radu uvijek koristio sva sredstva koja mu stoje na raspolaganju radi zaštite interesa Grada Rijeke. Obzirom na to da je Gradsko vijeće već jednom donijelo takvu odluku pa ju je sada...
	DANKO ŠVORINIĆ je podsjetio da je prije 17 godina Odluka Gradskog vijeća glatko odbijena, a sada je na sjednici Povjerenstva bio "neriješen rezultat". Ukoliko Ministarstvo ponovno donese negativnu odluku, najavljuje da će pokrenuti inicijativu i predl...
	2. TEO BOŽANIĆ je iznio kako je na zadnjoj prošlogodišnjoj sjednici jedan od amandmana Kluba vijećnika HDZ-HSP AS-a bio i projekt uspinjača Kozala, čime bi se smanjile gužve u centru grada, riješio problem parkinga, a grad bi se učinio ekološki čišćim...
	Iako tada amandman nije usvojen, gradonačelnik je pohvalio inicijativu i projekt te je naveo kako će sa svojim službama razmotriti navedeni prijedlog da se vidi koliko je cijela priča realna i izvediva. Budući da je od tada prošlo skoro godinu dana, a...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako želje moraju biti realne da bi se mogle i ostvariti. Poznato je da se već dugo vremena preispituje mogućnost izgradnje žičare za područje Trsata i u tom kontekstu postoji čitavi niz problema oko za...
	Ne odbacuje mogućnosti izgradnje žičare prema Kozali, iako nije siguran da bi se moglo izgraditi dvije žičare, tako da se sada treba koncentrirati na područje Trsata s obzirom da je to već ranije započeti projekt. Sve ono što bude moguće realizacijom ...
	Zaključno je naglasio da će i jedan i drugi projekt bez mogućnosti da se apliciraju na europske fondove biti poprilično neizvedljivi, prije svega iz financijskih razloga.
	3. PREDRAG MILETIĆ je iznio kako građane Rijeke, a najviše navijače NK Rijeke, zanima najnovije stanje po pitanju realizacije izgradnje Stadiona Kantrida, gdje najviše zapinje u realizaciji i da li je Grad Rijeka sa svoje strane napravio sve što treba...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio da je u zadnjih šest mjeseci do godinu dana na to pitanje već više puta odgovarao i ne zna zašto se stalno ta priča vraća na početak i zašto stalno postoji nekakva sumnja prije svega prema Gradu Rijeci i od...
	Ponovio je kako je Grad Rijeka stvorio sve preduvjete da se Stadion gradi i to unatrag već više od godine dana. Da bi se stadion izgradio potrebno je napraviti projekt sukladno Zakonu o građenju, na temelju kojeg je potrebno onda ishodovati građevinsk...
	Ukratko, Stadion na Kantridi se mogao početi graditi pred godinu dana jer su za to stvoreni svi preduvjeti. Financijska sredstva za izgradnju prometnica planirana su i u Proračunu i Projekcijama proračuna za naredne dvije godine, što je bila obveza Gr...
	PREDRAG MILETIĆ je predložio da se Stadion Kantrida, koji je sada poprilično neiskorišten, pokuša staviti u komercijalne svrhe, u smislu održavanja nekakvih koncerata i sličnih manifestacija.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da Stadion Kantrida kao objekt, a ne kao trgovačko društvo, postoji već godinama pod stijenama Kantride, a da li će njega koristiti NK Rijeka ili neće, to ovisi o odluci NK Rijeke, a ne o njegovoj odluc...
	Ne prihvaća prijedlog da se Stadion daje u komercijalne svrhe jer smatra da je najvažnije da se sportski objekti stave u funkciju razvoja sporta. Podsjetio je da Stadion Kantrida od nedavno koristi Nogometni klub Lokomotiva za održavanje treninga i  u...
	4. IVAN IVANIŠ je, vezano uz prometnu problematiku u naseljima Srdoči i Grbci, iznio da postojeća prometnica, na kojoj je svakim danom sve veća gužva, nije bila planirana za promet koji danas kroz nju teče i ima dosta problema.
	Podsjetio je da na području naselja Srdoči živi više od 6,5 tisuća stanovnika, a u naselju Grbci oko 1700 do 1800 stanovnika. Kada je naselje Srdoči izgrađeno bilo je planirano da će ono biti povezano s Gradom određenim prometnicama. Izgrađena je prom...
	Već dugo je na tom mjestu planirana izgradnja rotora, a već po tko zna koji put je čuo da će izgradnja tog rotora započeti iduće godine. Podsjetio je da je to složen projekt koji će biti građen u dvije etape i koštat će oko 10 milijuna kuna, a financi...
	Istovremeno je Urbanističkim planom predviđeno povezivanje naselja Srdoči s Gradom preko dobro osmišljene prometnice naziva 234 koja bi povezivala Grad Kastav i Grad Rijeku jednim novim koridorom koji bi odvukao dio prometa sa prometnice Kastav-Rijeka.
	Nakon što mu je isteklo vrijeme za postavljanje pitanja, najavio je da će pitanje postaviti u vremenu predviđenom za postavljanje drugog pitanja ili pisanim putem.
	5. LJUBICA DUJMOVIĆ KOSOVAC je ukazala na problem buke koju proizvode crkvena zvona pa navela da je općepoznato da je buka svaki zvuk koji može uzrokovati uznemirenost, nelagodu i psihološku napetost ili koji može uzrokovati stvarnu i trajnu fiziološk...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako ta problematika, na žalost, nije u nadležnosti Grada tako da nema što odgovoriti. Nada se da su njezinu raspravu čuli kolege u Hrvatskom saboru pa će u tom kontekstu nešto i poduzeti.
	6. HRVOJE BURIĆ je upitao Gradonačelnika da li mu je poznato od kada i koliko je KD Kozala podiglo cijenu svojih usluga?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da mu je poznato i od kada i za koliko.
	HRVOJE BURIĆ je dodatno iznio da mu je drago čuti da mu je to poznato, ali prema njegovom mišljenju Gradonačelnik je trebao sazvati tiskovnu konferenciju i saopćiti Riječanima da su im od 1.1.2016. godine poskupile godišnje grobne naknade za 36%, te g...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je podsjetio da je Gradsko vijeće raspravljalo o Izvješću o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava za 2015. godinu, pa onda nije mogao govoriti o nečemu što se u toj godini još nije dogodilo. Nadalje je iznio d...
	7. IDA MAHMUTEFENDIĆ je iznijela da je školske 2015/2016 godine u sklopu Osnovne škole Nikola Tesla pokrenut projekt "Školsko poslijepodne samo za mene“ kojeg, između ostalih, sufinancira i podržava i Grad Rijeka. Radi se o projektu čiji je cilj razvo...
	Budući da se radi o vrijednom projektu koji pristupa učenicima na individualan način uzimajući u obzir sve njihove specifičnosti, zanima je da li će se navedeni projekt nastaviti provoditi uz potporu Grada Rijeke i ove školske godine i da li postoji m...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je projekt pokrenut na inicijativu Osnovne škole Nikola Tesla koja se sa tim projektom prijavila na Natječaj Zaklade Hrvatska za djecu i tako osigurala sredstva za realizaciju projekta. Kako su pro...
	Intencija je da se taj projekt provodi trajno, te ukoliko i u drugim školama bude interesa za pokretanje i provođenje takvog projekta, naravno da će ga Grad podržati, ali za provođenje projekta potrebni su i određeni preduvjeti kao što su prostor, opr...
	Napomenuo je da su se u ovaj projekt, osim Škole, Grada i Ministarstva, uključile i brojne ustanove, institucije, pa čak i pojedinci koji su dali volonterski doprinos u provođenju tog projekta.
	8. DAVORA ZUBOVIĆA interesira da li će se u bližoj budućnosti izvršiti sanacija Ulice Milutina Barača koja je u vrlo lošem stanju, a pogotovo u dijelu oko bivšeg ulaza u Torpedo?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je u prostoru bivšeg Torpeda odnedavno smješten veći broj riječkih tvrtki, a od neki dan tamo posluje i gradska tvrtka Poslovni sustavi. Kako je tendencija da se postepeno sva komunalna društva pre...
	9. DUŠKO MILOVANOVIĆ je, vezano za stanje fasada u urbanistički zaštićenim cjelinama u gradu, pogotovo na području Korza i Starog grada, iznio kako je poznato da Grad ulaže značajna sredstva u uređenje javnih površina, ali i u privatnu imovinu kroz Pr...
	Međutim, dio građana se toga ne pridržava, pa je na pročeljima moguće vidjeti klima uređaje, antene i reklamne natpise, što nije u skladu s propisima, a i nagrđuje navedeno područje. Interesira ga da li je Grad Rijeka nešto poduzeo po tom pitanju i da...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da Grad na žalost nema direktne ingerencije za postupanje u ovom postojećem problemu koji je evidentan, jer je nelogično da se ulažu ogromni novci u uređenje povijesne jezgre Rijeke, koja se onda nagrđu...
	Naime, te zgrade su uglavnom u privatnom vlasništvu, pa komunalno redarstvo ne može u tom kontekstu postupati osim ako nije riječ o javnoj površini, a u ovom slučaju postoji kontinuirano sukob promišljanja da li je zrak ispred zgrade koja je u privatn...
	U svakom slučaju, prije 20-tak dana održan je zajednički sastanak s nadležnom konzervatorskom službom na kojem je dogovoreno daljnje postupanje na način da će komunalni redari u roku od dva mjeseca snimiti situaciju te utvrditi čije su reklame i klime...
	10. ANDREJA BRIŠČIKA zanima što se dogodilo s projektom koji je pokrenut 2008. godine na području Mjesnog odbora Škurinjska Draga odnosno na području bivšeg Instalatera kada je firma Energoplan namjeravala izgraditi ultra moderno naselje.
	Ujedno ga zanima što je s vrtićem koji je trebao biti premješten s područja Rastočina na to područje jer ukoliko se taj vrtić ne misli premjestiti, onda bi tu veliku površinu trebalo iskoristiti da se sagradi adekvatan vrtić, parkovi i igralište za dj...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je projekt najavljivala tvrtka Energoplan, a Grad je putem svoje službe dao potporu realizaciji tog projekta kroz elemente prostornog planiranja i arhitektonskog oblikovanja. Činjenica je da je Energ...
	U međuvremenu je stečaj završen, a tvrtka Sigma koja je u stečaju kupila cijelo zemljište ima namjeru realizirati taj projekt uz nešto izmijenjeno arhitektonsko oblikovanje i već je krenula u mehaničko geološka istraživanja kako bi mogla pristupiti pr...
	Grad je s tom tvrtkom u kontaktu i dogovara mogućnost zamjene zemljišta radi izgradnje vrtića puno većeg kapaciteta od onoga na Rastočinama, koji bi preuzeo svu djecu koja sada pohađaju vrtić Rastočine, a koji bi kapacitetom zadovoljio potrebe ne samo...
	11. dr.sc. PETRA KARANIKIĆ je podsjetila da je Gradsko vijeće na prošloj sjednici dalo suglasnost za izgradnju dva nova dječja vrtića, pa je interesira u kojoj fazi realizacije su ta dva projekta?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da mu se čini da je pred 10-tak dana raspisan natječaj za odabir izvođača radova za izgradnju Dječjeg vrtića Morčić na Gornjoj Vežici i Đurđice na Vojaku. Nada se da će nakon završenog natječaja, koji m...
	12. MILENA KRALJEVIĆ je navela da je neslužbeno izašao podatak da TD Energo planira smanjiti fiksni trošak temeljem racionalizacije troškova, pa je upitala da li će do toga doći, u kojem postotku i da li je to rezultat izvršene analize koju je Gradona...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se na Gradskom vijeću puno raspravljalo o TD Energo i sve što je bilo najavljivano je i učinjeno. U dva navrata su korigirane cijene koje se odnose na potrošnju plina. U međuvremenu je provedena re...
	Jedna od ideja koja se još razmatra, a o kojoj će biti informirani u narednih 15-20 dana, prije sezone grijanja, je smanjenje fiksnog dijela odnosno paušala, što ne isključuje mogućnost da se korigira i drugi dio cijene ovisno o kretanju cijene plina ...
	13. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio da su svi svjedoci vrlo intenzivnih i dugotrajnih radova KD Vodovod i kanalizacija u centru Rijeke i području koji gravitira centru, a i širem području Grada Rijeke, kao i općina u širem prstenu. Naravno da su građ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da se radi o opsežnom investicijskom ciklusu koji je priveden kraju. Radi se o iznosu od 125 milijuna kuna za izgradnju oko 35 km kanalizacije i 17 km novih vodovodnih priključaka čime je stvorena pretp...
	Na žalost, nemoguća je izgradnja nove kanalizacijske mreže bez kopanja, što je izazvalo određene probleme u svakodnevnom životu građana. Možda se na nekim gradilištima stjecao dojam da se ništa ne dešava jer se poslovi odvijaju po određenoj proceduri,...
	Ovako opsežni radovi su za sve na neki način bili određena škola jer se radilo o stvarno opsežnim radovima koji su obuhvaćali gotovo cjelokupno područje velikih mjesnih odbora, tako da su izvedeni i određeni zaključci vezani za daljnju realizaciju sli...
	14. VEDRAN SABLJAK je, ponukan upitom radnika KD Čistoća, vezano za derutno stanje i loše higijenske uvjete u dnevnim i sanitarnim prostorijama koje se nalaze u prostoru Komunalnog društva u Osječkoj ulici, iznio kako su se djelatnici u posljednje tri...
	Smatra da je nužno radnicima osigurati osnovne uvjete da nakon radnog dana imaju mogućnost obaviti svoju osobnu higijenu jer im se u suprotnom narušava dostojanstvo te dovodi u pitanje njihovo zdravlje i sigurnost.
	Zanima ga da li je Gradonačelnik upoznat s ovom situacijom i da li može  intervenirati da se ovaj  problem radnika riješi?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako je iznenađen ovim konstatacijama obzirom da se radi o relativno novim objektima koji su izgrađeni pred nekih 20-tak godina i nije nikada čuo za takve primjedbe, niti su do njega došle bilo kakve takve ...
	15. SANDRA KRPAN je upitala Gradonačelnika da li svi učenici osnovnih škola Grada Rijeke, kojima je to potrebno, imaju osigurane pomoćnike u nastavi?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da i do njega povremeno dolaze informacije da su neki učenici ostali bez pomoćnika u nastavi. Međutim, da bi neki učenik dobio pomoćnika u nastavi treba ispuniti određene kriterije koji su propisani od ...
	Nadalje je iznio da su u riječkim osnovnim školama svi oni koji ispunjavaju uvjete dobili pomoćnika u nastavi, a ostavljena je otvorena i mogućnost da Grad dodatno financira pomoćnike u nastavi iz sredstava Proračuna, tako da su osigurana sredstva i z...
	Ukoliko netko ispuni uvjete koji su potrebni za dobivanje pomoćnika u tijeku školske godine, osigurat će se pomoćnik u nastavi tijekom školske godine.
	Za sada su za sve riječke učenike koji udovoljavaju kriterijima koje je propisalo Ministarstvo, struka, odnosno Europski socijalni fond, osigurani pomoćnici u nastavi.
	16. LJILJANA CVJETOVIĆ je iznijela kako je putem medija saznala da će u određenom periodu građani moći koristiti bazen na Kantridi besplatno te je upitala Gradonačelnika kada će to biti i tko će sve moći koristiti bazen besplatno?
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako su građani već upoznati, a o tome je bilo govora i na Gradskom vijeću, da je u sedmom mjesecu ove godine otplaćena posljednja gradska obveznica čime je u potpunosti završena obveza prema kupcima ri...
	Kako je to bilo nemoguće izvesti u ljetnim mjesecima i u tijeku 9-tog mjeseca zbog stalnog održavanja sportskih događanja na bazenu, odlučeno je da se od 1. listopada, pa ovisno o mogućnostima, do kraja mjeseca svim građanima omogući korištenje bazena...
	17. MARIJAN PERICA je iznio kako je u Strategiji razvoja Grada Rijeke bilo riječi i o modernizaciji Zračne luke Rijeka uz pomoć strateškog partnera čime bi se povećala konkurentnost riječkog aerodroma. Međutim, bez dodatnog ulaganja u Zračnu luku Rije...
	Zatražio je pisani odgovor na pitanje koje su sve aktivnosti poduzete i koje se još namjeravaju poduzeti u pronalaženju strateškog partnera za realizaciju navedenog projekta, te da li će se voditi računa da se taksi prijevoznicima s područja Grada Rij...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je u Strategiji razvoja Grada Rijeke izražen stav u kontekstu projekata u kojima Grad Rijeka nije isključivi vlasnik ili čimbenik, kako bi se mogli realizirati oni projekti koje bi Grad želio.
	Zračna luka Rijeka ima dosta vlasnika od kojih je najveći Republika Hrvatska sa cca 50% učešća, pa Primorsko-goranska županija sa 20%, a Grad Rijeka je tek treći sa 10% i o tome ovisi i snaga glasova u Nadzornom odboru i Skupštini Društva. Zračna luka...
	Unatoč tome, Zračna luka je povećala promet, a zadnjih nekoliko godina tijekom ljetnih mjeseci postoji avionska veza sa 40-tak različitih destinacija i to na redovnim avionskim linijama, a sa Croatia Airlines-om razmatra se mogućnost da linija za Munc...
	Nadalje je iznio da se ne slaže s konstatacijom da se bez ulaganja u Zračnu luku ne može očekivati značajniji porast turističkog prometa u Rijeci, budući da se već zadnjih pet godina kontinuirano bilježi porast turista od preko 20%, što predstavlja re...
	Što se taksi prijevoza tiče, obavljanje taksi prijevoza je regulirano Zakonom koji propisuje da taksist može primiti putnika samo na području grada ili općine za koju ima koncesiju. Ukoliko se u tom smislu nešto promijeni i to sukladno Zakonu bude mog...
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