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1. Uvodna riječ Gradonačelnika 

 

Izvješće koje se prezentira u nastavku je drugo polugodišnje Izvješće o radu 
Gradonačelnika (u nastavku: Izvješće) u tekućem mandatu 2013.-2017. godine. Izvješće 
obuhvaća aktivnosti Gradonačelnika unutar sustava Grada Rijeke u razdoblju od 01.01. do 
30.06.2014. godine. Prema osnovnim ekonomsko-financijskim pokazateljima FINA-e, u 2013. 
godini došlo je do povećanja gospodarske aktivnosti kod riječkih poduzetnika kao nastavka 
pozitivnog trenda započetog u prvom kvartalu 2012. godine. Treba istaknuti kako navedeni 
pokazatelji FINA-e prikazuju samo stanje prema trgovačkim društvima koja imaju sjedište u Rijeci, 
a pri čemu su izostavljene sve državne institucije, trgovačka društva koja imaju sjedište izvan 
Rijeke (posluju u Rijeci), kao i svi obrtnici. Zbog nedostupnosti svih potrebnih podataka, ovaj prikaz 
stanja u riječkom gospodarstvu možemo smatrati samo određenom naznakom trendova u 
poslovanju, ali nipošto potpunom analizom. No, čak i iz navedenih nepotpunih podataka o riječkom 
poduzetništvu vidljivo je da je u 2013. godini, u odnosu na 2012. godinu, povećan broj 
poduzetnika (za 3,3%) i povećan broj zaposlenih (za 2,9%). Također, iz dostupnih podataka 
FINA-e vidljivo je da su mali poduzetnici najveći generator rasta riječkog gospodarstva i da se 
najbolje prilagođavaju promjenama na tržištu. To pokazuju i podaci od prihoda od prodaje u 
inozemstvu koji su u 2013. godini porasli za 42%. Iako su u 2012. godini srednji poduzetnici 
bilježili minuse u prihodima od prodaje u inozemstvu, kod srednjih poduzetnika u 2013. godini je 
evidentan značajan porast ovih prihoda od 50%. Budući da su i dugoročne investicije kod 
srednjih poduzetnika doživjele veliki porast (od čak 200%), može se očekivati i daljnji rast prihoda 
od izvoza i u idućim godinama. Investicije su povećane i u segmentu malih poduzetnika (za 26%), 
pa iako je zabilježen pad investicija kod velikih poduzetnika (od 12%), u konačnici je zabilježen rast 
ukupnih investicija od 21%. Ukoliko investicije promatramo s aspekta pet najvažnijih djelatnosti na 
koje otpada 68% svih investicija, primjećujemo da tri djelatnosti bilježe izraziti rast investicija i to: 
Prijevoz i skladištenje (198,8%), Građevinarstvo (60%) te Stručne, znanstvene i tehničke 
djelatnosti (44,7%). Navedeni rast investicija ponavlja se drugu godinu za redom. Od ostalih 
djelatnosti, značajan rast dugoročnih investicija ostvario se i u djelatnostima Informacije i 
komunikacije (87,9%) te Opskrbe vodom i sanacije otpada (40,2%). Prema podacima za 2013. 
godinu, u riječkom poduzetništvu zabilježeno je smanjenje ukupnih prihoda.  

Analizirajući sve raspoložive podatke, možemo zaključiti da smanjenje ukupnih prihoda nije 
rezultat aktivnosti poduzetnika na tržištu već smanjenja ostalih prihoda (prihodi od subvencija, 
prodaje dugotrajne imovine, otpisa obveza i potraživanja i drugo). Najveći pad ostalih prihoda imali 
su veliki poduzetnici i to u području prerađivačke industrije gdje su ostali prihodi pali za 1.245 
milijardu kuna (pad od 29%). S obzirom da prerađivačka industrija ima znatnog udjela u ukupnim 
prihodima (17,5%) to je pad prihoda prerađivačke industrije doveo i do smanjenja ukupnog prihoda 
(od 2,6%). Iz navedenih podataka može se zaključiti da su se ukupni prihodi smanjili zbog procesa 
restrukturiranja u sektoru brodograđevne industrije. Ukupni rashodi su u 2013. godini, u odnosu 
na 2012. godinu, porasli za 3,3%. U strukturi rashoda isticali su se materijalni troškovi, troškovi 
osoblja i ostali troškovi, a u svim navedenim grupama troškova zabilježen je rast na godišnjoj razini 
od prosječno 5%. Prosječna mjesečna neto plaća na godišnjoj je razni u 2013. bila je veća za 
2,2% i iznosila je 4.764 kuna. Promatrajući ostvarene rezultate riječkih poduzetnika prema 
područjima djelatnosti na međugodišnjoj razini, ističu se podaci o najvećem porastu ukupnih 
prihoda u djelatnostima: Umjetnost, zabava i rekreacija (60%) i Pružanja smještaja te pripreme i 
usluživanja hrane (46%). Iako te djelatnosti u ukupnim prihodima sudjeluju sa malim udjelom od 
3,3%, ovo se povećanje dijelom može promatrati i kao povećanje prihoda od turističke ponude 
Grada Rijeke. Među prvih pet djelatnosti po ostvarenim prihodima, nije došlo do značajnijih 
promjena osim kod Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (porast za 39%). Sumarno, iako su u 
2013. godini riječki poduzetnici ostvarili dobit od oko 307 milijuna kuna, u odnosu na 2012. 
godinu zabilježen je pad bruto dobiti. Pritom treba napomenuti da su u 2012. godini u ukupne 
prihode evidentirani i prihodi od privatizacije brodogradilišta što je značajno povećalo dobit u istoj 
godini. Što se tiče promjena u broju zaposlenih prema područjima djelatnosti, vidljivo je da su tri 
najznačajnije djelatnosti (koje zapošljavaju 78% ukupnog broja zaposlenih) u 2013. godini ostvarile 
rast i to: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (6,7%), Građevinarstvo (5,1%) i Trgovina 
(1,7%). Za razliku od navedenog u Prerađivačkoj industriji dogodio se blagi pad broj zaposlenih (od 
1,6%) kao i u djelatnosti Prijevoza i skladištenja (od 0,4%). Najveći porast broja zaposlenih 
ostvarile su djelatnosti s najvećim rastom prihoda, odnosno u djelatnostima Pružanja smještaja te 
Pripreme i usluživanja hrane došlo je do povećanja zaposlenih od 20% dok je u djelatnosti 
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Umjetnost, zabava i rekreacija taj porast bio 9,2%. Novi Opći program mjera poticanja razvoja 
poduzetništva (OPM) na području Grada Rijeke, usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada 
Rijeke održanoj 15. svibnja 2014. godine, a OPM je prilagođen zahtjevima poduzetnika te 
promjenama u ekonomskom i socijalnom okruženju. U okviru OPM-a, u lipnju 2014. godine, 
raspisan je Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva u okviru 
kojeg je osigurano 2 milijuna kuna (do kraja lipnja zaprimljeno je 219 poduzetničkih zahtjeva). U 
Start-up inkubatoru Rijeka u prvih šest mjeseci 2014. godine timovi druge generacije su uz 
potporu mentora razvijali inovativne poslovne ideje koje su početkom lipnja 2014. godine 
prezentirali na događaju Demo Day uz neposredne kontakte s potencijalnim investitorima. 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU identificiralo je projekt Riječkog razvojnog centra, 
prijavljenog na natječaj navedenog ministarstva, kao regionalni razvojni projekt te je Gradu Rijeci 
dodijeljena tehnička pomoć u cilju pripreme projekta za financiranje iz EU fondova. U okviru 
prekograničnog programa Slovenija-Hrvatska, Gradu Rijeci je odobreno financiranje projekta 
Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih (EnterYOUTH). Cilj navedenog projekta je 
osnaživanje mladih poduzetnika kao generatora gospodarskog rasta i razvoja prekogranične 
regije. Pritom su ciljne skupine učenici srednjih škola, studenti te mladi poduzetnici čija poduzeće 
posluju kraće od godine dana, kao i nezaposlene mlade osobe (do 30 godina). Također, u suradnji 
sa Domom mladih Rijeka, u prvoj polovici 2014. godine, održan je cjeloviti ciklus redovnih radionica 
programa Kreativno-edukativne škole (KEŠ) za mlade poduzetnike. Isto tako, u okviru programa 
KEŠ-a, u Dvorcu Stara Sušica u svibnju 2014. godine, održana je vikend-škola poduzetništva pod 
nazivom KEŠ3D-od antike do suvremenih tehnologija. 

Grad Rijeka je u izvještajnom razdoblju podupirao sajamska, poduzetnička i turistička 
događanja u gradu. U suradnji s udrugom Ideja Lux iz Rijeke, Grad Rijeka je sudjelovao u 
organizaciji Cvjetnog proljeća - 8. riječkog sajma cvijeća i uređenja, održanog od 14. do 18. 
svibnja, na mostu na Rječini. U prvom polugodištu 2014. godine, izvršene su pripreme za Rijeka 
Nautic Show, atraktivni nautički događaj koji će se u organizaciji Zajednice tehničke kulture održati 
krajem rujna 2014. godine. Povodom Dana Sv. Vida nastavljena je suradnja sa Školom za 
primijenjenu umjetnost u Rijeci čiji učenici su uredili 30-tak izloga uz dodjelu prigodnih nagrada 
učenicima i vlasnicima najuspješnije uređenih izloga. Treba naglasiti da su u izvještajnom 
razdoblju realizirane različite aktivnosti na promociji i unapređenju turističke ponude grada poput: 
Maškarane jote Udruženja obrtnika Rijeka, manifestacije Hairstyle News Kluba frizera Primorsko-
goranske županije, Baračevih dana Udruge pčelara Milutin Barač Rijeka, natjecanja Junior Barmen 
Cup Udruge konobara i barmena Hrvatske te Đira po Pećinama čime je Udruga štovatelja 
Spomeničke knjižnice i zbirke Mažuranić–Brlić–Ružić obilježila 12. lipnja kao Svjetski dan vrtova.  

U cilju zaštite i unapređenje zdravlja Riječana, realizirani su brojni edukativno-zdravstveni 
programi. Grad Rijeka je sufinancirao 37 programa i projekata koje je provodilo 28 udruga, ustanova 
i drugih pravnih/fizičkih osoba. Navedeni programi i projekti odnosili su se na sljedeća područja: 
promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje građana, prevencija ovisnosti, 
prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti, prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, 
prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta. U ovim je projektima/programima sudjelovalo oko 26.800 
građana. U izvještajnom razdoblju Grad Rijeka je nastavio sufinancirati rad tima opće/obiteljske 
medicine na području Mjesnog odbora Orehovica kako bi se građanima omogućila bolja dostupnost 
primarne zdravstvene zaštite. U cilju osiguranja kontinuiteta i dostupnosti zdravstvene zaštite akutno 
bolesnih osoba, sufinanciraju se režijski i materijalni troškovi u ambulantama Doma zdravlja 
Primorsko-goranske županije (Cambierieva 7) gdje se provode posebna dežurstva. Nastavljeno je i 
financiranje jednog tima palijativne skrbi koji djeluje u sklopu Doma zdravlja Primorsko-goranske 
županije. Također, sufinanciraju se posebna dežurstva u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske 
djece subotom. Uz navedeno, nastavljeno je i financiranje rada postojećih riječkih klubova u kojima 
se okupljaju umirovljenici i starije osobe.  

 U izvještajnom razdoblju posebna se pozornost pridavala provođenju suvremene socijalne 
politike. Važno je napomenuti da je u izvještajnom razdoblju zadržana postojeća razina socijalne 
zaštite građana kojima je na raspolaganju ukupno 19 prava vezanih za podmirenje različitih troškova 
(stanovanje, prijevoz, zdravstvene i socijalne usluge i drugih prava), odnosno mjesečnih novčanih ili 
jednokratnih potpora u obliku poklon-bonova. U prvoj polovici 2014. godine 8.995 korisnika 
(kućanstava ili pojedinaca) ostvarilo je ukupno 13.607 prava (podaci prema broju izdanih rješenja). 
Treba napomenuti da je Grad Rijeka bio zakonski obvezan u proračunu osigurati sredstva za 1.458 
(oko 11%) ostvarenih prava na podmirenje troškova stanovanja i obroka u pučkoj kuhinji, a 
navedena prava je ostvarilo 598 korisnika zajamčene minimalne naknade. Sva ostala ostvarena 
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prava i preostali broj korisnika predstavljaju viši standard socijalne zaštite po kojem je Grad 
Rijeka prepoznatljiv na razini države. U suradnji s Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci ispitana je učinkovitost postojećih gradskih socijalnih mjera usmjerenih 
sprječavanju siromaštva i/ili socijalne isključenosti iz perspektive korisnika. Utvrđeno je 
zadovoljstvo korisnika pojedinim mjerama, identificirane posebno rizične skupine korisnika s 
obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje, doživljaj stresa, percepcija socijalne isključenosti i 
osjećaj zadovoljstva životom. Također, ispitane su mjere predložene za daljnje poboljšanje 
socijalne zaštite pojedinih kategorija korisnika gradskog socijalnog programa putem uvođenja 
potpuno novih oblika pomoći ili poboljšanja postojećih oblika pomoći. Uz navedeno, započet je i 
drugi dio unapređenja poslovnog procesa dodjele gradskih socijalnih pomoći. Nakon razvoja web-
aplikacije On-line socijalni savjetnik namijenjene građanima-potencijalnim korisnicima socijalnog 
programa, razvija se ekspertni IT sustav za vođenje poslovnog procesa koji podrazumijeva 
potpunu usmjerenost prema korisniku. U izvještajnom razdoblju Grad Rijeka je sufinancirao 59 
programa/projekata koje je provodilo 45 udruga, ustanova i drugih pravnih/fizičkih osoba koji se 
odnose na sljedeća područja: socijalnu i psihosocijalnu zaštitu djece i mladih; žene i obitelji; 
beskućnika; djece s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom; teško bolesne i kronično 
bolesne osobe; osobe starije životne dobi te stradalnika iz rata. U ovim je projektima i programima 
sudjelovalo oko 12.618 građana. Od europskih projekta iz sektora zdravstva i socijalne skrbi, 
treba napomenuti da je Europska komisija odobrila Gradu Rijeci sufinanciranje projekta IN³CA 
(engl. INclusive INtroduction of INtegrated CAre). Ukupna vrijednost projekta je 307.140 EUR od 
čega EU sufinancira 50% navedenog iznosa. Radi se o pilot-projektu usmjerenom na osobe starije 
od 65 godina koje pate od mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja. Osnovni cilj projekta je 
poboljšati dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga navedenoj starijoj skupini stanovnika. 
Također, Grad Rijeka logistički pomaže realizaciju europskog projekta pod nazivom UHC 2.0 (engl. 
Urban Health Centre 2.0), a kojeg provodi Medicinski fakultet u Rijeci-Katedra za socijalnu 
medicinu i epidemiologiju u suradnji sa Hrvatskim društvom za farmakoekonomiku i ekonomiku 
zdravstva. Projekt je usmjeren prema aktivnom i zdravom starenju u urbanim sredinama na način 
da se kroz integriranu zdravstvenu i socijalnu skrb stvore kvalitetniji uvjeti u kućanstvima gdje žive 
starije osobe.  

  
 Investicije kao temeljni cilj zahtijevaju čitav niz pripremnih aktivnosti. Od prostornih 

planova treba naglasiti donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (lipanj 2014.) te odluke o izradama prostornih 
urbanističkih planova za sportsko-rekreacijska područja Kantrida i Rujevica. Također, u tijeku je 
izrada detaljnih planova uređenja za stambena područja Drenova-Bok i Rujevica. U suradnji s 
Lučkom upravom Rijeka, u Malom salonu upriličena je izložba radova s međunarodnog natječaja 
za urbanističko-arhitektonsko rješenje uređenja područja Delte i luke Baroš. Od projekata javnih 
površina treba istaknuti projekte u tijeku i to: projekt uređenja javnih površina unutar kompleksa 
Rikard Benčić, uređenje Pavlinskog trga, uređenje parka Pomerio i rekonstrukciju Ulice Ivana 
Rendića. Također, u tijeku je ishođenje lokacijskih dozvola uz rješavanje imovinsko-pravnih 
odnosa za projekt gradskog parka Šparići na Kantridi i projekt uređenja obalne šetnice od Bivia do 
Kostabele. Od projekata građevina javne i društvene namjene posebno treba istaknuti aktivnosti 
oko sljedećih razvojnih projekata Grada Rijeke: projekt rekonstrukcije Hrvatskog doma Vežica, 
uređenja gradskog parka Gornja Vežica, muzej u prostoru bivše Energane u Vodovodnoj ulici, 
projekt rekonstrukcije osnovne škole Vežica i koordinacija izrade projektne dokumentacije za dječji 
vrtić Krnjevo. Grad Rijeka je sudjelovao u izradi i koordinaciji projekata drugih naručitelja, kao 
što je projekt izgradnje Crkve Sv. Ane na Gornjoj Vežici u suradnji s Riječkom nadbiskupijom. Grad 
Rijeka surađuje s komunalnim društvom Vodovod i kanalizacija d.o.o. u projektu rekonstrukcije i 
dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda na području Aglomeracije Rijeka. Također, Grad Rijeka 
je provodio intenzivne aktivnosti u suradnji s komunalnim društvom Čistoća d.o.o. vezano za izradu 
plana gospodarenja otpadom (razvoj sustava održivog gospodarenja otpadom) za područja riječke 
aglomeracije i grada. Značajne su bile i aktivnosti vezane uz izgradnju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture, kao i nabavku opreme za reciklažno dvorište i sortirnicu. Određene su 
lokacije za reciklažna dvorišta te utvrđene lokacije novih grupa kontejnera za otpad, a u izradi je i 
baza lokacija.  

Vezano uz prometnice, treba istaknuti sljedeće projekte: rekonstrukciju i dogradnju čvora 
Orehovica, rekonstrukciju kolosijeka na De Franceschijevom gatu, rekonstrukciju dijela Opatijske 
ceste, projekt produženja Ulice Riva, projekti prilaznih cesta za dječji vrtić Pehlin, izgradnja 2. faze 
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Sveučilišne avenije i Idejni projekt za izgradnju pristupne ulice sportsko-rekreacijske zone na 
Svilnom. Također, u tijeku su projekti za rekonstrukciju kolno-pješačkog prilaza stambenoj zgradi 
na adresi Zvonimirova br. 3, projekt za izgradnju sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići), Idejni projekt 
ostale ulice OU 11 na Pehlinu te idejni projekt kolno-pješačkog prilaza crkvi Sv. Ane i Hrvatskom 
domu Vežica. U sklopu sudjelovanja Grada Rijeke u izradi i koordinaciji prometnih projekata 
od važnosti za Grad Rijeku, kojima su nositelji drugi naručitelji, svakako treba istaknuti značaj 
Studije okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka i rekonstrukcije željezničke pruge na 
dionici Škrljevo-Rijeka-Šapjane (u nastavku: Studija ŠRŠ). U navedenom projektu Grad Rijeka 
sudjeluje kao partner, a Studija je dovršena te u lipnju 2014. godine prezentirana predstavnicima 
Grada Rijeke te gradskih trgovačkih i komunalnih društava.  

U okviru zaštite okoliša u izvještajnom razdoblju treba navesti izradu Strateške karte buke i 
Akcijskog plana upravljanja bukom za Grad Rijeku. U izvještajnom razdoblju Grad Rijeka je pokrenuo 
aktivnosti kako bi mjernom stanicom-automatskom postajom Turnić upravljao Zavod za javno 
zdravstvo PGŽ. Vezano za upravljanje okolišem, u sklopu navedene Studije ŠRŠ, završena je 
izrada dijela studije za dionicu Škrljevo-Rijeka-Šapjane koja se odnosi na zaštitu okoliša. Također, 
izrađen je i Dokaz o prikladnosti čvora Orehovica za rekonstrukciju u pogledu zaštite od buke. Od 
ostalih aktivnosti s područja zaštite okoliša, treba navesti da je proveden natječaj Zelena energija u 
mom domu u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u nastavku: FZOE) za 
obnovljive izvore energije. Na sredstva u iznosu od 120.000 kuna iz proračuna Grada Rijeke, FZOE 
odobrio je dodatnih 480.000 kuna te su pripremljeni svi potrebni dokumenti za provedbu natječaja za 
dodjelu subvencija za postavu sunčanih kolektora, dizalica topline i promjenu sustava grijanja u 
obiteljskim kućama. U izvještajnom razdoblju je otvoren i prvi urbani vrt u gradu Rijeci u suradnji s 
udrugom Zona 00. U prvoj polovici 2014. godine, ponovno su podignute Plave zastave (u nastavku: 
PZ) na riječkim plažama Kostanj (5. puta PZ) i na plaži Ploče (4. puta PZ). Također, organizirano je 
sufinanciranje ekoloških akcija čišćenja mjesnih odbora i ekoloških udruga.  Treba svakako istaknuti i 
ekološke projekte financirane putem EU. U Projektu SMILE (Smart Green Innovative urban 
Logistics for Energy efficient Mediterranean cities) sudjeluju Grad Rijeka i trgovačko društvo Rijeka 
promet d.d. s ciljem primjene inovativnih rješenja u organizaciji opskrbe gradskog središta. Također, 
u okviru projekta ELAIN (Umrežavanje lokalnih okolišnih organizacija na Balkanu), organiziran je 
lokalni događaj i sudjelovanje na  internacionalnom događaju u Tirani. Projektom ADRIPLAN, 
ekološki projekt na razini Jadransko-jonske makro regije, u skladu s novom direktivnom EU obrađuju 
se pitanja iz područja pomorskog prostornog planiranja. Svi navedeni projekti značajni su sa 
stanovišta uključivanja Grada Rijeke, ali i cijele Hrvatske u rješavanje zajedničkih ekoloških pitanja 
na području EU.  

U izvještajnom razdoblju nastavljeno je intenzivno rješavanje zahtjeva zaprimljenih temeljem 
Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. U izvještajnom razdoblju ostvaren je 
utvrđeni plan rada kojim su određene mjere kako bi se većina zahtjeva riješila do kraja 2015. 
godine, a ostatak tijekom 2016. godine. Prema zadanom planu, ostvareni su postavljeni ciljevi i 
ispunjena je određena mjesečna norma rada s obvezom rješavanja 150 do 200 predmeta 
legalizacije mjesečno, pored ostalih postupaka izdavanja dozvola za gradnju i akata iz nadležnosti 
Grada Rijeke. Zaključno je na dan 30. lipnja 2014. godine riješeno 2.428 predmeta ozakonjenja 
zgrada od ukupno zaprimljenih 8.653 zahtjeva (što iznosi 28,06%). U izvještajnom razdoblju riješen 
je 1.021 predmet, odnosno prosječno 170 predmeta na mjesec (u okviru planiranog). Ukupno je 
legalizirano 1.838 zgrada što je više od broja odobrenih rješenja jer se jednim rješenjem može 
legalizirati više objekata koje čine cjelinu na istoj čestici ili lokaciji. Rješenja o izvedenom stanju 
nisu izdana za 868 zahtjeva. Ovisno o razlogu, rješenja su odbijena ili odbačena, a u određenom 
broju slučajeva postupci su obustavljeni ili prekinuti. Pored riješenih 2.428 zahtjeva, trenutno je u 
radu još 1.027 predmeta za koje je postupak u tijeku što znači da je dosada obrađeno 3.455 
zahtjeva (40% od ukupno zaprimljenih 8.653 zahtjeva). Prema postignutim rezultatima te uvidom u 
jedinstveni registar riješenih zahtjeva za cijelu Hrvatsku koji se dostavlja nadležnom Ministarstvu, 
možemo zaključiti da se predmeti rješavaju zadanim tempom prema zacrtanom planu. Stoga će se 
daljnje aktivnosti nastaviti ovim intenzitetom kako bi se postupak legalizacije objekata završio u 
planiranim rokovima.  

Od 1.siječnja 2014. godine na snazi su novi propisi iz područja prostornog uređenja i gradnje 
i to Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji. Ovi 
zakoni donijeli su značajne promjene u radu i vrstama akata koje se izdaju za gradnju građevina. 
Postupci koji su započeti do 31. prosinca 2013. godine nastavljaju se rješavati prema Zakonu o 
prostornom uređenju i gradnji. Stoga je krajem 2013. godine zaprimljen veći broj takvih zahtjeva i 
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preneseno je 594 predmeta koji su se rješavali tijekom prvog polugodišta 2014. godine. Izmjenom 
zakonskih propisa izmijenjena je struktura zahtjeva koji se podnose i izdaju te je uočen veći broj 
građevinskih dozvola u odnosu na lokacijske dozvole. Povećan je broj izdavanja uporabnih 
dozvola s obzirom da je to akt kojim se dokazuje legalnost zgrade u svrhu sređivanja statusa 
nekretnina. Također, nakon izdavanja rješenja o izvedenom stanju vlasnici legaliziranih zgrada 
provode upis takvih građevina u katastar i zemljišne knjige. Navedeno zahtjeva pribavljanje 
rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica zgrade, potvrđivanje elaborata etažiranja, ovjere 
parcelacijskih elaborata i ostale potrebne akte. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2014. godine 
zaprimljeno je 912 akata vezanih uz prostorno uređenje i gradnju.  

U cilju vođenja evidencije o gradskom zemljištu u izvještajnom razdoblju izvršen je upis 
zemljišta u imovinu Grada Rijeke i to za ukupno 332 zemljišne čestice ukupne površine 216.991,59 
m2 u vrijednosti 141.869.163 kuna. Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci podneseno 
16 zahtjeva za uknjižbu prava vlasništva temeljem pravnog sljedništva za 40 čestica ukupne 
površine 11.327,85 m2. Sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, kao zakonskim 
zastupnikom Republike Hrvatske, sklopljeno 11 izvansudskih nagodbi na temelju kojih je Gradu 
Rijeci priznato pravo vlasništva temeljem pravnog slijeda na ukupno 19 čestica ukupne površine 
24.748,92 m2. U prvoj polovici 2014. godine raspisano je 5 natječaja za prodaju i druge oblike 
raspolaganja zemljištem na kojima je nuđeno 11 lokacija za prodaju zemljišta (ukupne površine 
3.802 m2), 77 lokacija za zakup zemljišta (ukupne površine 77.262 m2), 3 lokacije za osnivanje prava 
služnosti (površine 28 m2) i 2 lokacije za osnivanje prava građenja (ukupne površine 59.300 m2). Od 
11 ponuđenih lokacija na prodaju prodano je zemljište na 7 lokacija (689 m2) za koje su sklopljeni 
kupoprodajni ugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora. U izvještajnom razdoblju 
ostvaren je prihod od prodaje i drugih oblika raspolaganja građevinskim zemljištem u iznosu od 
2.325.663 kuna. Navedeni prihod je ostvaren od lokacija koje su pripremljene i za koje je natječaj bio 
proveden u izvještajnom razdoblju, tijekom druge polovice 2013. godine ili ranijih godina.  Za kupnju 
zemljišta na 4 lokacije utrošeno je 744.216 kuna od čega se 349.868 kuna financiralo od prodaje 
zemljišta, a 394.348 kuna od izdvojenih sredstava za izvlaštenja. U suradnji s Državnom 
geodetskom upravom i Ministarstvom pravosuđa, Grad Rijeka sudjeluje u postupcima ustrojavanja 
nove zemljišne knjige za k.o. Sušak. U izvještajnom razdoblju, sklopljen je Ugovor o pravu 
građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke radi realizacije izgradnje građevina 2. faze 
Sveučilišnog Kampusa na Trsatu na zemljištu površine 68.956 m2 u vrijednosti od 38.270.829 
kuna. Također, u izvještajnom razdoblju proveden je natječaj za osnivanje prava građenja radi 
rekonstrukcije postojećeg Stadiona na Kantridi s pratećim sadržajima. Navedenim natječajem, putem 
osnivanja prava građenja, stvoreni su uvjeti za rekonstrukciju nogometnih igrališta i pratećih sadržaja 
na lokaciji Rujevica. Temeljem natječaja, kao najpovoljniji ponuditelj odabrano je trgovačko društvo 
Stadion Rijeka d.o.o. s kojim je Grad Rijeka sklopio predugovor. 

Upravljanje gradskom imovinom predstavljalo je značajan dio aktivnosti tijekom 
izvještajnog razdoblja. U tijeku su postupci legalizacije temeljem Zakona o postupanju s nezakonito 
izgrađenim zgradama. U prvoj polovici 2014. godine provedena su tri javna natječaja za prodaju 
neuvjetnih stanova i dijelova stanova u vlasništvu Grada Rijeke putem kojih je prodano 6 
stanova. U istom razdoblju, temeljem sudske presude ili nagodbe s RH, na Grad Rijeku uknjiženo 
je 14 stanova i 1/7 idealnih dijelova kod 5 stanova, a za 5 stanova pokrenuti su sudski postupci 
radi utvrđenja prava vlasništva. Za 5 stanova i 2 objekta javne namjene pokrenuti su postupci radi 
sklapanja izvansudske nagodbe radi priznanja vlasništva za korist Grada Rijeke (tzv. pokušaj 
mirnog rješenja spora). Za 7 stanova i 1 objekt javne namjene podnijeti su prijedlozi za uknjižbu 
prava vlasništva.  

Također, u prvom polugodištu 2014. godine objavljena su tri javna natječaja za davanje u 
zakup poslovnih prostora za koje je iskazan veliki interes. Naime, od ukupno objavljenih 145 
poslovnih prostora, izlicitirano je 108 prostora ukupne površine 8.825 m2 za koje je ugovorena 
mjesečna zakupnina u iznosu od 363.990 kuna. Najveće zanimanje tržište je pokazalo za poslovne 
prostore namijenjene uslužnoj djelatnosti (izlicitirana 33 prostora), djelatnosti trgovine (izlicitirana 
32 prostora) i za uredsku djelatnost (izlicitirano 19 prostora). Ostali prostori izlicitirani su za 
ugostiteljsku, zdravstvenu, sportsko-rekreativnu i obrazovnu djelatnost te djelatnost putničkih 
agencija, ateliere, skladišta i za konzulat. U promatranom razdoblju dodijeljeno je u najam i 
sklopljeno 28 ugovora o najmu stana u gradskom vlasništvu. Uz rješavanje tekuće problematike, 
sklopljeno je 46 dodatka ugovora o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo kojim se 
zaključuje obročna otplata cijene stana, izdano je 105 pristanaka na promjenu hipotekarnog 
dužnika te 174 brisovnih očitovanja za stanove kupljene na obročnu otplatu za koje je cijena stana 
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isplaćena u cijelosti. U izvještajnom razdoblju, zaprimljeno je i potom provedeno kroz evidencije 
114 rješenja o povezivanju zemljišnih knjiga. Također, riješena su 73 zahtjeva podnijeta temeljem 
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, 
otpis ili djelomičan otpis potraživanja.  

U odnosu na dodjelu stanova u najam sklopljena su 52 ugovora o najmu stana kojima je 
vrijeme najma obnovljeno za narednih 15 godina. U prvom polugodištu završena je izgradnja 80 
stanova po programu društveno poticajne stanogradnje na lokaciji Donja Drenova te je 
koncem mjeseca svibnja 2014. godine izvršena primopredaja ključeva novim stanarima. Ukupna 
vrijednost navedene investicije iznosi 42,1 milijuna kuna, a cijena kvadratnog metra je 8.393,47 
kuna. Prodano je 74 stambenih jedinica, a za preostala 4 stana je u tijeku provjera kreditnih 
(platežnih) sposobnosti potencijalnih kupaca sukladno Listi reda prvenstva koju je Grad Rijeka 
formirao protekle godine, a na kojoj se nalaze 432 osobe. Nadalje, nastavilo se s izgradnjom jedne 
višestambene građevine s 95 stanova na Hostovom bregu čija je investicijska vrijednost 
procijenjena na 47,8 milijuna kuna. U izvještajnom razdoblju prodano je 66% stanova, a za 
očekivati je da će se u sljedećem periodu prodati preostali stanovi te zaključiti konačni 
kupoprodajni ugovori. Intenzivno se radilo na imovinsko-pravnoj pripremi novih lokacija za POS 
projekte te izradi projektne dokumentacije za lokaciju Martinkovac (I. faza), čija je izgradnja 
planirana u 2015. godini.  

U suradnji sa komunalnim i trgovačkim društvima, Grad Rijeka je nastavio razvijati komunalnu 
i prometnu infrastrukturu. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka izgradio je sanitarnu kanalizaciju i 
rekonstruirao postojeću vodovodnu mrežu s njezinom dogradnjom u Primorskoj ulici, Sušačko 
kastavskog odreda, Pehlin, Mihovilići, Androv breg, Franje Pilepića Pavina, Plješivička, Milice 
Jadranić, Tići, Brigača, Internacionalnih brigada i Drenovski put, čime je sustav javne odvodnje u 
Gradu Rijeci produžen za 3.541 m. Istovremeno je izgrađeno i rekonstruirano 3.248 m vodovodne 
mreže te u Ulici Drenovski put saniran 270 m dug postojeći mješoviti kolektor i prenamijenjen za 
oborinsku odvodnju. Ugovorena vrijednost ovih investicija, koja uključuje izvođenje radova, uslugu 
nadzora i koordinacije provođenja zaštite na radu, iznosi 15.170.277 kuna. U Ulici Ante Modrušana i 
Ljubljanskoj cesti započeta je tijekom svibnja i lipnja izgradnja vodovodnih ogranaka, ukupno dugih 
323 m. Ukupna ugovorena vrijednost ovih dviju novo započetih investicija, koja uključuje nabavu 
materijala, izvođenje radova i obavljanje nadzora nad njima, uslugu koordinacije provođenja zaštite na 
radu, iznosi 560.715 kuna. Nastavljene su aktivnosti kojima se stvaraju uvjeti za daljnju dogradnju 
sustava javne odvodnje s pratećim radovima na vodovodnoj mreži u razdoblju 2014.-2020. godine. U 
objavi je javno nadmetanje za gradnju 6,5 km kanalizacije s dvije nove crpne kanalizacijske stanice te 
rekonstrukciju postojeće kanalizacijske crpne stanice s pripadajućim cjevovodima u Rijeci putem 
programa Hrvatskih voda koji se financiraju sredstvima zajma EIB-a (European Investment bank-
Europska investicijska banka) i CEB-a (Council of Europe Development Bank-Razvojna banka Vijeća 
Europe) s pratećim radovima na 4 km vodovoda, a početak radova predviđen je u rujnu 2014. godine. 
Za gradnju 25 km sanitarne kanalizacije s jednom kanalizacijskom crpnom stanicom i izvođenje 
pratećih radova na 13 km vodovodnoj mreži u Rijeci i Kastvu, koji će se financirati putem kredita 
EBRD (Europske banke za obnovu i razvoj), u tijeku je imovinsko-pravna priprema i izrada natječajne 
dokumentacije. Početak radova očekuju se tijekom listopada 2014. godine.  

Također, izrađuje se studijsko-projektna dokumentacija za dogradnju sustava odvodnje 
aglomeracije Rijeka s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz EU-fondova (u 
nastavku: Projekt). Ovaj Projekt je jedan od najvećih projekta u Republici Hrvatskoj u vodno-
komunalnom sektoru koji je trenutno u pripremi. Izrada oko 42,3 milijuna kuna vrijedne studijsko-
projektne dokumentacije započela je u 2010. godini te se apliciranje očekuje u drugoj polovici 2014 
godine. U razdoblju 2016.–2019. godine predviđena je realizacija 1. faze ovog Projekta koja obuhvaća 
izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja, koji će koristiti SBR 
tehnologiju i biti dimenzioniran na 220.000 ekvivalent stanovnika i izgradnju 184 km nove 
kanalizacijske mreže sa 108 crpnih stanica na području aglomeracije Rijeka. Pritom područje 
aglomeracija Rijeka čine gradovi Rijeka i Kastav te općine Viškovo, Čavle i Jelenje. Istodobno s 
izgradnjom nove javne kanalizacije, predviđena je rekonstrukcija 31 km postojeće kanalizacije te 
izvođenje pratećih radova na oko 144 km sustava javne vodoopskrbe. Određena je najpovoljnija 
lokacija novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uzevši u obzir planove razvoja Riječke luke i 
napuštanja lučke funkcije na području Delte te predviđeno stvaranje novog "plavo-zelenog otoka", čiji 
će sadržaji privlačiti građane i turiste te pridonijeti povećanju kvalitete gradskog života u Rijeci i 
vraćanje mu imidža pomorskog i mediteranskoga grada. Uređaj će se smjestiti na površini od 2,2 ha 
na južnoj Delti s određenim pomakom prema sjevernoj Delti i koritu Rječine, odnosno sjeveroistočno 
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od postojeće lokacije uređaja – mehaničkog predretmana. Na području grada Rijeke i općine Čavle 
nastavljena je izgradnja sanitarne kanalizacije u sklopu druge faze Projekta zaštite od onečišćenja 
voda u priobalnom području, tzv. Jadranskog projekta. Dana 16. lipnja 2014. godine sklopljeni su 
ugovori za izvođenje radova na posljednjoj cjelini 2. faze potprojekta Rijeka–Grobnik. Za izgradnju 2. 
faze sustava javne odvodnje otpadnih voda na području Rijeka–Grobnik, koja se realizira u razdoblju 
2010.–2014., namijenjeno je ukupno 110 milijuna kuna, od čega je polovica iznosa osigurana putem 
zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svjetska banka). Druga faza Potprojekta Rijeka-
Grobnik obuhvaća gradnju oko 35 km sanitarne kanalizacije i 7 crpnih stanica u naseljima Bajčevo 
Selo, Baćine, Buzdohanj, Svilno, Orehovica, Cernik i Mavrinci te dovršenje mjesne kanalizacijske 
mreže u naselju Pašac sa spojnim kanalizacijskim kolektorom Pašac–Orehovica. Rok za završetak 
svih predviđenih radova je kraj 2014. godine, a realizacijom projekta stvoriti će se uvjeti za priključenje 
preko 1.300 objekata, a time na tom području poboljšati komunalni i životni standard stanovnicima te 
zaštiti okoliš. Uz navedeno, izvode se i prateći radovi na oko 16 km vodovoda, a procijenjene 
vrijednosti investicija su oko 5,7 milijuna kuna i ne financiraju se iz Jadranskog projekta. 

Na gradilištu Centra za gospodarenje otpadom Marišćina u Primorsko-goranskoj županiji 
(u nastavku: ŽCGO Marišćina) izvođač radova je Konzorcij HELECTOR SA iz Grčke i GP KRK d.d. 
izvode radove prema fazama. FAZA 0-2 - završeni su građevinski radovi i proizvodnja električne 
opreme sa te  je izvedeno je 97% građevinskih radova. FAZA 1 - završeni su zidarski radovi i radovi 
na pokrivanju krova upravne zgrade. Završeno je žbukanje unutarnjih zidova i elektroinstalacija. 
Završeno je 98% građevinskih radova. Također, završena je metalna konstrukcija objekta za 
privremeno skladištenje opasnog dijela komunalnog otpada. Završeno je 100% svih građevinskih 
radova na izgradnji garaže, 100% radova na izgradnji servisnog centra i 100% radova na izgradnji 
praonice kamiona. Izvedeno je 90% zemljanih radova na izgradnji središnje prometnice unutar ŽCGO 
Marišćina. U tijeku su radovi na iskopu rova za komunalnu infrastrukturu. Završeni su betonski radovi 
na temeljima nadstrešnice za mosne vage (95% građevinskih radova). Završena je instalacija čeličnih 
okvira za nadstrešnicu i proizvodnja mosnih vaga. Preostala je još montaža mosnih vaga. Završeni su 
zemljani radovi i betonski temelji za dizel stanicu. Završena je proizvodnja čeličnih konstruktivnih 
elemenata i opreme. Montirana je čelična konstrukcija za nadstrešnicu. Završeno je 75% građevinskih 
radova. Na fazama 1 i 0-2 ukupna količina iskopa je 55.586,06 m3. FAZA 2 – Zgrada MBO-a završena 
je sa 75% radova, a završeno je 35% radova na izgradnji pomoćnih zgrada. U tijeku su zidarski radovi 
i radovi na konstrukciji. Završene su ploče i zidovi prizemlja. FAZA 3 – Završeni su iskopi unutar 
odlagališnih ploha 1A, 1B i 1C. Na odlagališnoj plohi 1A započeli su radovi na postavljanju 
geosintetike, na 1B se postavlja mineralni sloj, a na odlagališnoj plohi 1C u tijeku su radovi na montaži 
sustava za detekciju procjeđivanja. 

Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac je pred završetkom. Izbušeni su i 
postavljeni svi plinski zdenci, postavljen razvod plinskih cijevi i ugrađene dvije plinske baklje 
kapaciteta 600 i 1000 m3/h. Izvršeno je izravnavajuće prekrivanje te su postavljeni gornji brtveni 
slojevi. Početkom 2014. godine postavljen je i rekutivacijski sloj, te je u završnoj fazi  izgradnja 
sustava za odvodnju oborinskih voda sa tijela odlagališta. Započeta je gradnja pročistača voda, te se 
uz radove obnove ulazno izlazne zone planira završiti radove sanacije odlagališta do kraja 2014. 
godine u kojem periodu bi se također izvršila prijava građevine za tehnički pregled. Paralelno je 
pokrenut projekt izgradnje plinskog generatora snage 1 MW koji bi koristio odlagališni plin. Navedena 
aktivnost zahtjeva promjene u lokacijskoj dozvoli  i potvrdi glavnog projekta. Izmjena idejnog projekta 
je odrađena i predan je zahtjev za promjenom lokacijske dozvole. Do srpnja 2014. godine izvršena su 
geodetska snimanja i identifikacija 12 lokacija reciklažnih dvorišta planiranih u Prostornom planu i 
GUP-u Grada Rijeke, a za jedno je ugovorena izrada projektne dokumentacije. Također je u 
navedenom razdoblju pripremljena dokumentacija i podnesen zahtjev za sufinanciranjem nabave, 
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u nastavku: FZOEU), za nabavu 2.550 kontejnera 
zapremine 1.100 litara za potrebe odvojenog prikupljanja otpada, 4 vozila za potrebe odvoza 
odvojeno prikupljenog otpada i dva pokretna reciklažna dvorišta. Pripremljena je natječajna 
dokumentacija za nabavu navedene opreme ali nije pokrenut postupak javne nabave jer se čeka na 
Odluku FZOEU o sufinanciranju nabave. 

Od manjih komunalnih zahvata završeno je uređenje Cvetkovog trga na Drenovi. U Ulici 
Petra Kobeka uređen je prvi park za pse na području Grada Rijeke na način da je travnata površina 
ograđena mrežastom ogradom. Također, postavljan je javni WC s automatskim čišćenjem na lokaciji 
Riva Boduli, kao i 4 autobusne čekaonice na području Mjesnih odbora Podmurvice, Sveti Nikola, 
Svilno i Zamet. U tijeku su radovi na uređenju Trga Ivana Koblera sa radovima arheoloških 
istraživanja, radovi na uređenju i opremanju dječjeg igrališta u Ćićarijskoj ulici, dječjeg igrališta u Ulici 
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Oktavijana Valića na području Mjesnog odbora Brašćine – Pulac i dječjeg igrališta u Plješivičkoj ulici 
na području Mjesnog odbora Gornji Zamet. U sklopu realizacije projekta Energetski učinkovita 
javna rasvjeta, zamijeniti će se 151 svjetiljka sa natrijem  sa LED svjetiljkama. Kako je vrijednost 
projekta 1.081.271  kuna  očekuje se financijska pomoć FZOEU u iznosu od 432.508 kuna. 

Nastavlja se izgradnja novih gradskih prometnica kao i priprema za izgradnju spoja ulice 
Tina Ujevića prema Dražičkoj na Srdočima, spoja ceste A na lokaciji Bok-Drenova. Nastavljeni se 
radovi na izgradnji budućeg kompleksa parkirališta Zagrad II. Prometna infrastruktura, uz pripadajuću 
komunalnu, prati projekte stanogradnje. U okviru projekta izgradnje stanova modelom društveno 
poticane stanogradnje, završeni su radovi te dobivene uporabne dozvole za izgrađene pristupne 
ceste U-1 i U-4 te rekonstrukciji pristupnih cesta U-2 i U-3 na Donjoj Drenovi, ukupne dužine 312 m sa 
pripadajućom infrastrukturom. Za izgradnju stanova na Martinkovcu izrađeni su glavni projekti i 
podneseni su zahtjevi za izdavanje dozvola za gradnju  potrebnih ulica, kolno-pješački prilaza i 
pješačke površine.  

KD Autotrolej d.o.o.  je nabavio 4 nova autobusa za županijski prijevoz i 1 mini bus s motorima 
norme  EEV – manja emisija CO2. U pripremi je nabava 9 autobusa koji za pogon koriste stlačeni 
prirodni plin i to 5 solo i 4 zglobna s motorima norme Euro 6 , a sve u cilju smanjenja emisije CO2 u 
sektoru gradskog prometa sukladno Akcijskom planu energetskog razvitka Grada Rijeke. 
Dosadašnjim prometovanjem prethodno nabavljenih 21 autobusa na pogon stlačenim prirodnim 
plinom ostvareno je umanjenje emisije CO2 za približno 516 tona u godini dana prometovanja. U 
pripremi  je i nabava 2 autobusa za županijski prijevoz s dizel  motorima norme Euro 6. Ulaganje u 
povećanje udobnosti korisnika naših usluga izvršeno je ugradnjom klima uređaja na  52 autobusa 
tijekom 2014. godine. Sukladno natječaju FZOEU, komunalno društvo Autotrolej dobilo je sredstva za 
sufinanciranje obuke 20 vozača po programu EKO-vožnje  sa svrhom usvajanja načina vožnje kojim 
se očekuje smanjenje emisije CO2 za približno 80 tona godišnje. 

Nastavilo se sa investicijskim i tekućim održavanjem groblja Kozala, Trsat, Centralno gradsko 
groblje Drenova, Zamet, Sveti Kuzam, Draga, Donja Drenova, Gornja Drenova putem održavanja 
staza, zelenih površina i biljnog materijala na grobljima, te rušenju stabala i sanaciji štete i nadosadnje 
novih stabala nakon olujnog nevremena studenog 2013. godine. Započeti su radovi na daljnjem 
proširenju Centralnog gradskog groblja Drenova na polju G-9. Na groblju Kozala izvedeni su 
radovi pripreme terena i izgradnje bloka pretinaca na polju B. Na groblju Zamet u ožujku 2014. 
godine završeni su radovi na postavljanju i uređenju novog obilježja groblja – Centralnog križa s 
prostorom predviđenim za lampiona i svijeća u spomen pokojnicima. Za potrebe prijevoza posjetitelja 
CGG Drenova nabavljeno je posebno elektro-vozilo. Vozilo je namijenjeno  prvenstveno prijevozu svih 
teških ili slabo pokretnih osoba, kreće se kružnom putanjom po groblju, a omogućuje prijevoz 7 
osoba.  

Grad Rijeka je u izvještajnom razdoblju nastavio s ulaganjima u gradnju i održavanje 
objekata javne, poslovne i stambene namjene. U sklopu održavanja objekata tržne namjene 
ugovorena je i započeta izrada projektne dokumentacije za sanaciju druge faze objekta Tržnice 
Brajda te je pokrenut postupak javne nabave za sanaciju prodajnih mjesta i svjetlarnika paviljona 
Ribarnice na Glavnoj tržnici. U poslovnom prostoru na adresi Verdieva 19B započeti su radovi na 
uređenju prostora za potrebe galerije Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Za uređenje objekata 
osnovnih škola izrađeni su projekti te su započeti postupci javne nabave za sanaciju objekta OŠ 
Srdoči iza sanaciju školskih sportskih dvorana u OŠ Brajda i OŠ Srdoči. Također, pripremljena je 
dokumentacija te su provedeni postupci javne nabave za tekuće održavanje sedam objekata 
osnovnih škola koji radovi se planiraju izvesti tijekom ljetnih školskih praznika. Tijekom ljetnih 
mjeseci izvodili su se radovi tekućeg održavanja u 10 objekata dječjih vrtića, za što su već 
provedeni postupci javne nabave. Dječji vrtići Đurđice i Morčić prijavljeni su na javni poziv za 
dostavu projektnih prijedloga radi pripreme zaliha infrastrukturnih projekata za Europski fond za 
regionalni razvoj u programskom razdoblju 2014.-2020. godine radi dobivanja sredstava za 
rekonstrukciju s ciljevima da se zadovolje Državni pedagoški standardi, upiše veći broj djece i 
primjene pravila održive gradnje. U prvoj polovici 2014. godine kontinuirano su izvršavane hitne 
intervencije i radovi tekućeg održavanja na 160 objekata javne namjene, na 220 poslovnih prostora 
te u 43 stana kojima upravlja Grad Rijeka. 

Sukladno obvezama iz  Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, 
izrađen je 171 energetski certifikat, od čega 67 za zgrade javne namjene, 58 za zgrade poslovne 
namjene i 46 za zgrade stambene namjene. Tijekom 2014. godine dobivena su sredstva Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 77.965 kn (40% od opravdanih troškova) za 
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provedbu energetskih pregleda u svrhu izdavanja energetskih certifikata. Prema navedenom 
Zakonu, Grad Rijeka je dužan ugraditi sustav daljinskog očitanja potrošnje u zgradama čiji je ukupni 
godišnji trošak potrošnje energije i vode jednak ili veći od 300.000 kn na svim mjernim mjestima 
potrošnje energije i vode. Grad Rijeka je preko europskog programa FP7 (Framework Programme 
7), u sklopu kojeg je razrađen projekt iURBAN (Intelligent Managment of Urban Energy Tool), dobio 
sredstva za nabavu i ugradnju komponenti IT opreme za daljinsko očitanje potrošnje energenata na 
16 gradskih objekata. Tijekom mjeseca lipnja 2014. godine oprema je ugrađena u 5 osnovnih škola, 
3 dječja vrtića, 4 sportska objekta, 2 zgrade kulturne namjene i 2 upravne zgrade.  

Temeljem Natječaja za neposredno sufinanciranje programa energetske učinkovitosti 
obiteljskih kuća pri FZOEU, Gradu Rijeci je odobrena subvencija u iznosu od 600.000 kuna, dok je 
Grad Rijeka za istu namjenu bio u obvezi osigurati dodatnih 150.000 kuna. Slijedom navedenog, u 
tijeku je raspisivanje natječaja za građane. Na Program energetske obnove zgrada javnog 
sektora (u nastavku; Program) za razdoblje 2014.- 2015. godine, koji je usvojila Vlada Republike 
Hrvatske na sjednici održanoj 31. listopada 2013. godine, Grad Rijeka je u prvom polugodištu 2014. 
godine prijavio 44 objekta javne namjene te se očekuje odabir zgrada koje bi ušle u program obnove 
od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama zadužene za provedbu Programa. 
Koncem mjeseca svibnja 2014. godine održan je Riječki energetski tjedan u suradnji Grada Rijeke 
s Tehničkim fakultetom u Rijeci, Regionalnom agencijom REA Kvarner, Udrugom Cezar i Energom, 
a tijekom kojeg je održano 26 predavanja za građanstvo i stručnu javnost. Za 840 predškolske djece 
koji školske godine 2014./2015. upisuju prve razrede podijeljena je Bojanka za male čuvare planete 
Zemlje (Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije za najmlađe) izrađena u suradnji sa 
Srednjom školom za primijenjenu umjetnost. Također, za vrijeme trajanja Energetskog tjedna u 
dogovoru s Dječjim vrtićem Rijeka, odgajatelji su u vrtićima održali kreativne radionice na temu 
obnovljivih izvora energije.  

Razvoju ICT-infrastrukture na području Grada Rijeke značajno pridonose projekti koji se 
razvijaju u okviru EU-programa, kao što su projektu: i-locate (CIP ICT PSP), SEED (CIP ICT PSP) i 
iURBAN (FP7). Od navedenih projekata treba posebno navesti SEED u okviru kojeg je omogućena 
informatička edukacija 100 građana (ciljane skupine umirovljenika) i objavljeno je preko 250 vijesti 
iz gradskog sustava putem novih kanala komunikacije. Također, u pripremi su i projektni prijedlozi 
vezani uz uključivanje u program Horizont 2020. Unaprijeđen je sustav elektroničkog poslovanja 
koji omogućuje da se članovima Gradskog vijeća radni materijali za sjednice dostavljaju isključivo u 
elektroničkom obliku. Važno je naglasiti i značajne aktivnosti koje se provode na objedinjavanju 
podataka o izgrađenoj elektroničko-komunikacijskoj infrastrukturi (kabelska kanalizacija, 
svjetlovodni kablovi), a što će omogućiti formiranje zajedničke baze podataka na razini sustava 
Grada Rijeke.  

Riječki program lokalnog partnerstva stvorio je jako partnerstvo volontera, privatnog i 
javnog sektora. U ožujku 2014. godine prihvaćeno je devet projekata Riječkog programa lokalnog 
partnerstva. Osam projekata sufinancira Grad Rijeka u ukupnom iznosu od 180.749 kuna, a jedan 
projekt će biti djelomično realiziran donacijom poduzeća Usluga d.o.o. za proizvodnju, usluge i 
ugostiteljstvo Pakrac u iznosu od 25.000 kuna. Treba naglasiti da su tri projekta su realizirana u 
potpunosti, a tri djelomično dok će se tri projekta realizirati u drugoj polovici 2014. godine. Projektom 
grupe građana Oblačić Oaza sretnog djetinjstva (2. faza) dovršeno je uređenje vanjskog prostora 
Dječjeg vrtića Oblačić na Zametu. Financijskom potporom Grada Rijeke u iznosu od 24.314 kuna 
nabavljena su dječje sprave, izvedeni radovi dovoda vode, nabavljena potrebna oprema za 
zalijevanje te postavljenje klupice. Volonterskim radom i donacijama dovršeno je oslikavanje 
dvorišnog zida i podloga za igre na betonu, izrađene su drvene klupice i uređena hortikulturna 
površina. Projektom grupe građana Centar Vrtionica nabavljene su dječje sprave za djecu sa 
poteškoćama u razvoju. Potpora Grada u iznosu od 26.750 kuna utrošena je za nabavu dječjih 
sprava uz prateće gumene podloge. Projektom grupe građana Drenjulić Vježbajmo i jedimo 
zdravo za zdravlje pravo uređen je dio vanjskog prostora za igru djece polaznika Dječjeg vrtića 
Drenova. Potpora Grada za ovaj projekt iznosi 29.875 kuna za troškove multifunkcionalne sprave za 
igru djece. U sklopu projekta, volonterskim radom uredila bi se terasa vrtića koja bi imala funkciju 
eko-vrta. Projektom Udruge Pegaz Stari voćnjak ponovo živi djelomično je uređen prostor 
zapuštenog voćnjaka namijenjenog rekreaciji i rehabilitaciji djece s teškoćama u razvoju, kao i mladih 
osoba s invaliditetom te svih građana Rijeke. Financijskom potporom Grada Rijeke u iznosu od 8.887 
kuna nabavljen je potreban materijal za uređenje pješačkih staza unutar voćnjaka. Preostalim 
iznosom od 4.113 kuna nabavit će se sportsko-rekreativni rekviziti i postaviti eko-otok. Projekt 
Udruge Zona 00 Zelena zona je pilot projekt pokretanja stvaranja urbanih vrtova u Gradu Rijeci. 
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Financijskom potporom Grada Rijeke u iznosu od 26.865 kuna stvoreni su preduvjeti za pokretanje 
radionica, namijenjenih građanima, za stjecanje znanja i vještina potrebnih za ekološki uzgoj hrane u 
gradu u okviru urbanih vrtova. Navedenim iznosom nabavljena je potreban alat (vile, lopate, sjekire i 
slično), kućica za držanje navedenog alata, cisterna za vodu, sjeno, slama, humus, crijevo sa 
pripadajućim priključcima, vrtna vrata, mrežasta ograda, stol sa klupicama i ostali materijal i alat 
potreban za uzgoj zdrave hrane. Volonterski rad i donacije članova Udruga Zona 00, ZMAG, Grupe 
solidarne razmjene Pod Učkun i ekoloških uzgajivača hrane bit će iskazan u uslugama voditelja 
radionica, izrade dizajna edukativno-eksperimentalnog vrta, analize, biljnog pokrova i tla, opremanje 
vrta, kao i provedba samih radionica. Projektom grupe građana Potok Za igru s osmjehom 
djelomično se uredio vanjski dvorišni prostor vrtića. Dječje sprave u vrijednosti od 25.000 kuna 
financirala je Usluga d.o.o za proizvodnju, usluge i ugostiteljstvo Pakrac.  

U djelatnosti odgoja i školstva nastavilo se sa sufinanciranjem djelatnosti Dječjeg vrtića 
Rijeka, a posebno treba istaknuti da je donesen je Plan mreže dječjih vrtića na području grada 
Rijeke. Od kapitalnih projekata, svakako treba naglasiti da je pri kraju je izgradnja dječjeg vrtića na 
Pehlinu (PPO Mavrica) koji će imati kapacitet za 5 odgojnih skupina djece. Također, priprema 
vrtićkog objekta na Turniću (PPO Radost) omogućuje proširenje vrtićkih kapaciteta za još 2 
odgojne skupine. Izrađeni idejni projekt za modularnu gradnju Podcentra predškolskog odgoja 
Đurđice i Podcentra predškolskog odgoja Morčić stvara dodatne kapacitete i programske 
mogućnosti. U okviru djelatnosti osnovnog školstva sufinanciranje sudjelovanja 16 darovitih 
učenika iz 6 osnovnih škola Grada Rijeke u 39. Školi dječjeg stvaralaštva Novigradsko proljeće 2014. 
Grad Rijeka je financirao projekt Žogarija (Loptarija) međunarodno sportsko - edukativne – zabavne 
manifestacije (organizator Zavod Media sport) u kojem su sudjelovali učenici iz 7 riječkih osnovnih 
škola i predškolci iz Dječjeg vrtića Rijeka. Također, sufinanciran je 11. Festival znanosti, 
obilježavanje Dana darovitih učenika u okviru kojega je održana stručna tribina pod nazivom Darovito 
dijete-nadahnuće ili problem?, te održavanja gradske razine smotre učenika osnovnih i srednjih škola 
iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LiDraNo 14). U izvještajnom razdoblju realiziran je 
projekt Škola mladih riječkih geologa 2014. u kojem je sudjelovalo 8 osnovnih škola, a projekt je 
proveden u organizaciji Grada Rijeke, Udruge za prirodoslovna istraživanja, Hrvatskog geološkog 
instituta, Prirodoslovnog muzeja Rijeka i Medicinske škole u Rijeci. U suradnji s Gradskom 
vatrogasnom zajednicom, po deveti puta, proveden je natječaj za izradu literarnih i likovnih radova 
učenika osnovnih škola Grada Rijeke na temu vatrogastvo i zaštita od požara te organizirana 
svečana dodjela nagrada za najuspješnije radove. Grad Rijeka je, također, sufinancirao projekta 
Volim različitost u OŠ Eugen Kumičić koji se ostvaruje putem edukativnih radionica, organiziranim 
posjetima različitim ustanovama, udrugama, domovima i pojedincima te humanitarnim aktivnostima. 
Naime, u humanitarnim aktivnostima učenici prikupljaju hranu i higijenske potrepštine, a kroz posjete 
ustanovama koje skrbe o marginaliziranim i potrebitim skupinama upoznaju njihovu svakodnevnicu i 
kroz druženje je obogaćuju. U izvještajnom razdoblju, nastavljena je provedba preventivnog 
programa Zajedno više možemo usmjerenog na prevenciju zlouporabe opojnih droga i drugih 
sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja namijenjenog 
populaciji učenika 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola na području Grada Rijeke, a u suradnji s 
Policijskom upravom primorsko-goranskom. Od ulaganja u opremu osnovnih škola, ističe se 
nabavke razne opreme u ukupnoj vrijednosti 48.782 kuna za OŠ-SE Belvedere, OŠ Pećine i OŠ 
Pehlin. Od ostalih programa i projekata u školstvu, treba naglasiti izradu Akcijskog plana za 
provedbu programa Moja Rijeka i tiskanje novih primjeraka Priručnika za zavičajnu nastavu Moja 
Rijeka namijenjenog učenicima 5. i 6. razreda te tiskanje novog Priručnika namijenjenog učenicima 
7. i 8. razreda za koje je izdvojen ukupan iznos od 189.869 kuna. Također, organiziran svečani 
prijem za učenike i njihove mentore – prosvjetne radnike koji su ostvarili postignuća na državnim i 
međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. Grad Rijeka je donio Odluku o stipendiranju 
učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijma. U suradnji s Odsjekom za pedagogiju 
Filozofskog fakulteta u Rijeci organiziran je okrugli stol Jačanje obilježja distributivnog vođenja 
škola o pitanjima upravljanja školom (istraživanje su proveli studenti). U izvještajnom razdoblju, 
Grad Rijeka je partner u osnivanju ogranka Centra Bilingualism Matters – Centra za informiranje o 
dvojezičnosti pri Filozofskom fakultetu u Rijeci (Grad Rijeka je partner u projektu). Ogranak je 
osnovan u sklopu EU-projekta AThEME (Advancing the European Multilingual Experience). 
Navedeni projekt se financira u okviru Sedmoga okvirnog programa za istraživanje i tehnološki 
razvoj (FP7), a programski konzorcij čini 17 ustanova iz 8 europskih zemalja (među kojima je i 
Hrvatska). Grad Rijeka je sufinancirao manifestaciju Rijeka psihologije čiji je cilj popularizacija 
psihologije kroz organizaciju popularnih predavanja, debata i drugih aktivnosti. Osim promocije 
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struke, Rijeka psihologije imala je i humanitarni karakter te su prikupljena sredstva donirana 
Dječjem vrtiću Rijeka za nabavu specijalizirane opreme za djecu s motoričkim oštećenjima. Grad 
Rijeka je aktivno sudjelovao u projektu Građanski odgoj putem organizacije dviju smotri projekata 
iz Nacionalnog programa za ljudska prava, jednom Županijskom vijeću s prezentacijom projekata 
riječkih vrtića i škola, te organizaciji tribine u suradnji s organizacijama civilnog društva. 

U sektoru kulture i u ovom izvještajnom razdoblju zabilježene su značajne aktivnosti. Od 
kapitalnih ulaganja u programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara treba naglasiti da je za Gradinu 
Trsat izrađen je glavni projekt konstruktivne sanacije zida stambenog dijela i započeli su radovi na 
pokusnom arheološkom istraživanju prostora unutar Gradine i parka. U Upravnoj zgradi bivše 
rafinerije šećera izvodili su se konzervatorsko-restauratorski radovi temeljem četvrtog ugovora u 
sklopu okvirnog sporazuma. Izdana je potvrda glavnog projekta za konstruktivnu sanaciju. U veljači 
2014. godine svečano je otvoren Arheološki park, na mjestu nekadašnjeg tarsatičkog principija -
kasnoantičkog vojnog zapovjedništva u Rijeci. Osim prezentacije vrijednog arheološkog lokaliteta iz 
3. stoljeća Rijeka je dobila i novi gradski trg pogodan za glazbene i scenske izvedbe kao i 
prvorazrednu turističku atrakciju. Izložba koja je u sklopu otvorenja bila postavljena u galeriji Principij 
predstavila je prikaz tijeka različitih aktivnosti povezanih sa realizacijom projekta uređenja 
Arheološkog parka koje je Grad Rijeka proveo od 2006.-2014. godine. U sklopu realizacije aktivnosti 
povezanih sa ovim lokalitetom brončani listić kao pokretni arheološki nalaz ovog lokaliteta postao je i 
inspiracija za realizaciju novog riječkog suvenira koji je nastao zanimljivom sinergijom različitih 
tehnologija. Također, izrađen je idejni projekt rekonstrukcije vanjske stolarije zgrade HNK Ivana pl. 
Zajca, provedeni istražni radovi snimanja stanja postojeće vlage u zidovima te izrađen projekt 
sustava zaštite od djelovanja kapilarne vlage. Za građenje (uređenje) Trga pul Vele crikve vodi se 
postupak lokacijske dozvole i izrađen je elaborat s mišljenjem o stanju srednjevjekovnog zida na 
Klobučarićevom trgu s troškovnikom zaštitnih radova. U cilju davanja motornog broda Galeb u 
koncesiju tehnička dokumentacija u verziji putnički brod i u verziji jahta za gospodarske namjene 
odobrena je od strane Hrvatskog registra brodova u Splitu te je izrađen jedan dio dokumentacije za 
nadmetanje. Za prenamjenu i revitalizaciju kompleksa Rikard Benčić proveden su tri postupka 
javne nabave za nabavu usluge izrade glavnog projekta za rekonstrukciju T-građevine kompleksa 
kompleksa Rikard Benčić u zgradu javne namjene Gradska knjižnica Rijeka, za rekonstrukciju 
ciglene građevine kompleksa Rikard Benčić u zgradu javne namjene – kultura i za uređenje javnih 
površina unutar kompleksa Rikard Benčić. Od kapitalnih donacija u zaštiti i očuvanju kulturnih 
dobara, svakako treba istaći nastavak suradnje s Odsjekom povijesti umjetnosti s Filozofskog 
fakulteta u Rijeci na programu Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci koji obuhvaća 
istraživanja i prezentacije bivšeg augustinskog, a danas dominikanskog samostana u Rijeci. U 
sklopu programa obnove pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke, izvršen je 
program sanacije pročelja i krova zgrade Pavla Rittera Vitezovića 6, Trg Republike Hrvatske 2, 
Nikole Tesle 9. U tijeku su radovi na građevinama: Omladinska 1, Brajšina 20, Kalvarija 5 i Kalvarija 
1 te je u ožujku 2014. godine. Uz navedeno, objavljen je i novi Javni poziv vlasnicima / suvlasnicima 
građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava 
spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i 
krovova u razdoblju 2015.-2016. godine. Lučka uprava Rijeka u suradnji s Gradom Rijekom dovršila 
je višegodišnji program sanacije i prezentacije dviju GANZ-ovih lučkih industrijskih dizalica koje 
su smještene na Riječkome lukobranu. U prvom polugodištu 2014. godine završen je projekt 
osvjetljavanja dizalica. Na svakoj dizalici nalazi se nekoliko LED svjetiljki i svaki od njih ima 
mogućnost proizvesti razne boje u više intenziteta što doprinosi atraktivnosti noćne vizure kako 
lukobrana tako i samog grada. Tehnički fakultet u Rijeci započeo je projekt digitalizacije i izrade 
postava te prezentacije riječke baštine temeljem 3D tehnologije na pokretnom arheološkom 
nalazu brončane bikove glave s rimskog nalazištu Principija u Starom gradu u Rijeci. 
Novoosnovani Centar za industrijsku baštinu pri Sveučilištu u Rijeci, u suradnji s Gradom Rijeka, 
započeo je projekt stvaranja web-baze podataka u obliku interaktivne web-stranice vezane za 
industrijsku baštinu. U sklopu Javnih potreba u kulturi u prvom polugodištu 2014. godine 
sklopljeni su Ugovori o sufinanciranju programske djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara 
temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu s 8 korisnika za 13 
programa. 

Broj članova, kao i korištenje knjižničnih usluga u Gradskoj knjižnici Rijeka (u nastavku: 
GKR) je u izvještajnom razdoblju bio na razini su prošlogodišnjih te pokazuju konstantnu potrebu 
građana za knjižničnim uslugama, koje su građanima cjelodnevno dostupne na više lokacija. U 
šest mjeseci održavala su se 32 redovna programa s gotovo 300 održanih programskih aktivnosti. 
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Također, organizirano je i 40 izvanrednih programa te 19 izložbi. Uz financijsku potporu 
Ministarstva kulture, organizirana je manifestacija Tjedan dobre dječje knjige, a pokrenuti su i novi 
čitateljski klubovi. GKR je dobitnik nagrade Innovation award for creative use of ICT in public 
libraries međunarodne organizacije EIFL za projekt GKR Magazin. Na natječaju navedene 
organizacije, GKR je dobila potporu od gotovo 20.000 USD za organiziranje 3D-print laboratorija 
za djecu i mlade. Također, GKR je pokrenula kampanju za prikupljanje sredstava za nabavku 
kombi vozila za potrebe Bibliobusne službe (postojeće vozilo je u upotrebi već 25 godina).  

U sklopu Muzeja Grada Rijeke (u nastavku: MGR) predstavljene su izložbe: R.I.P. – riječka 
industrijska priča, Svjetski bijenale studentske fotografije (gostovanje Akademija primijenjenih 
umjetnosti Novi Sad) te izložba More, kamen grad.  Riječka industrijska priča izložba je fotografija 
s motivima riječke industrijske baštine (uz video-materijale i glazbu). Svjetski bijenale studentske 
fotografije predstavio je izbor radova s 4. svjetskog bijenala studentske fotografije što ga organizira 
Akademija umjetnosti u Novom Sadu. Izložba More, kamen, grad obuhvaća slike domaćih i stranih 
umjetnika s motivima riječkih i primorskih krajolika i veduta (obilježavanje 20. obljetnice MGR). 
Muzej moderne i suvremene umjetnosti (u nastavku: MMSU) tijekom prve polovice 2014.godine 
realizirao je niz programa od kojih izdvajamo: retrospektivnu izložbu Otona Glihe Gromače, izložbu 
suvremenog češkog umjetnika Jirija Kovande Mliječna staza, izložbu suvremenog mađarskog 
umjetnika Csabe Nemeša, Izložbu Penzići-kustosi u sklopu projekta Ekstravagantna tijela – 
ekstravagantne godine, izložbu Europa Jugoistok – Zabilježena sjećanja / Europe. South East - 
Recorded Memories, itd. Izložba Gromače tematska je izložba kojom se obilježava stota godišnjica 
Glihina rođenja. Također, MMSU je bio vrlo uspješan u provođenju projekata koji se sufinanciraju 
sredstvima EU, te je provodio 3 takva projekta: Password Printmaking, Antologije krijumčarenja i i 
Soft Control – Spajalica. U sklopu ovih projekata, riječka publika je imala prilike vidjeti čitav niz 
izložbi, umjetnika, radova u javnom prostoru i drugo koji čine dio suvremene europske umjetničke 
scene. 

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca (u nastavku: HNK) je u izvještajnom razdoblju 
realizirao 174 programa s 45.229 posjetitelja. U premijernom repertoaru Hrvatske drame izvedene su 
sljedeće predstave: Amerika F. Kafke u koprodukciji HNK I. pl. Zajca i GDK Gavella, svjetska 
praizvedba L. Moodyssona Zajedno i praizvedba Kurva V. Rudan. U premijernom repertoaru 
Talijanske drame izvedene su premijere Il Barone Rampante /Barun penjač i I botoni de la montura 
/Puci z monturi. Opera je priredila obnovu Zajčeve glazbene tragedije Nikola Šubić Zrinjski u okviru 
Zajčevih dana i u povodu 100. obljetnice smrti Ivana Zajca i Gounodov Faust. U okviru ciklusa 
Subotnje matineje u foyeru, održana su dva koncerta, Začarani klavir i Domovini i ljubavi. Orkestar 
opere održao je sljedeće koncertne programe: Večer glazbe francuskih skladatelja, Večer glazbe 
njemačkih skladatelja, Slavljenički koncert Olge i Bojana Šobera u povodu 35. obljetnice umjetničkog 
rada, Večer glazbe američkih skladatelja, a u povodu Dana sv. Vida održan je tradicionalni svečani 
Koncert zborske glazbe hrvatskih autora. Baletni ansambl postavio je na scenu projekt Pour Homme 
et Femme /Za muškarca i ženu i Četiri godišnja doba. Ansambli Hrvatske, Talijanske drame i Opere 
gostovali su s riječkim repertoarnim uspješnicama na brojnim festivalima u zemlji i inozemstvu. U 
Gradskom kazalištu lutaka (u nastavku: GKL) Od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine odigrano je 
ukupno 169 predstava, od čega 144 u Rijeci te 25 predstava na gostovanjima, koje je popratilo 
ukupno cca 25.000 gledatelja. Prva premijera u 2014. bila je predstava Snježna kraljica, a odigrano 
je i 11 repriznih naslova. Sredinom siječnja 2014. održana je promocija svečanog umjetničkog 
zastora, kojeg je oslikao doajen hrvatske likovne umjetnosti Vjekoslav Vojo Radoičić. Krajem ožujka 
održana je promocija monografije Zrinka i Jani. Izvedbom predstave Šuma Striborova u travnju je 
obilježena 140. godišnjica rođenja Ivane Brlić Mažuranić. Za djecu predškolskog i školskog uzrasta 
održavao se četvrti ciklus Kreativnih radionica, a u sklopu obilježavanja Dana sv. Vida na 
Pavlinskome trgu izvedena je predstava Izgubljena priča: Ivica i Marica. GKL je nastupilo na pet 
festivala u Hrvatskoj. Glumica Almira Štifanić dobiltnica je Zlatne plakete Grb Grada Rijeke za 
izniman doprinos značenju i popularizaciji lutkarske umjetnosti. 

U prvih šest mjeseci 2014. godine, u sklopu Art kina, riječka publika je imala prilike pratiti 
programe Filmovi koje su voljele naše bake i djedovi, Ciklus filmova Marguerite Duras, Ciklus 
frankofonskog filma, Ciklus rumunjskog filma, Ciklus turskoga filma, Revija novog talijanskog filma 
kao i ciklusi filmova Jacquesa Demyja i Abdellatifa Kechichea. Održan je i treći Kino Koncert koji je 
uz eksperimentalni Partir to Live predstavio Jozefa van Wissema prošlogodišnjeg dobitnika 
nagrade za filmsku glazbu na filmskom festivalu u Cannesu. Realiziran je izbor iz programa 
Festivala tolerancije, kratkometražno izdanje ovogodišnjeg Animafesta te tri programa 
najpoznatijeg Festivala kratkometražnog filma Oberhausen. Uz niz ostalih programa koji su privukli 
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riječku publiku, prikazani su najveći filmski i europski hitovi. U lipnju 2014. je otvoren program 
četvrtog Ljetnog Art-kina. Nastavilo se s projektom Škola u kinu u sklopu kojeg su prikazani igrani i 
animirani filmovi recentne svjetske produkcije, a program je okupio više od 2.700 učenika osnovnih 
škola. U razdoblju od siječnja do lipnja 2014. godine Art-kino je svaki vikend održalo po 4 filmska 
programa za djecu i mlade u Mini Art-kinu što je pridonijelo povećanju prikazanih naslova, broju 
projekcija i broju gledatelja. Sveukupno, u razdoblju siječanj – lipanj 2014. godine, održano je 488 
filmskih projekcija s 16.164 gledatelja. Od ostalih programa, projekata, manifestacija i festivala 
izdvajamo Međunarodni festival malih scena održan od 30. travnja do 8. svibnja 2014. – devet 
odabranih predstava iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Italije i Litve izvedeno je u Hrvatskom kulturnom 
domu na Sušaku pred ukupno 2.000 posjetilaca. Tu su održani i prateći programi: dobro posjećeni 
razgovori o predstavama, izložba kazališnog plakata regije i dvije promocije kazališnih izdanja. 
Udruga HKD Teatar MFMS pod pokroviteljstvom Grada Rijeke bio je producent autorskog projekta 
Olivera Frljića pod naslovom Aleksandra Zec. Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci 
započeo je svoju aktivnost promovirajući rezultate rada studenata Glume, medija i kulture na 
riječkome sveučilištu premijerom predstave I…divan dan (predstava je igrana u Rijeci i Zagrebu, a 
na festivalu u Bratislavi osvojila je zapaženu nagradu) te premijerom predstave Studija o divljoj 
guski u Filodrammatici. Udruga Drugo more pokrenula je u Filodrammatici galeriju u kojoj je 
izlagački ciklus započeo sa sljedećim izložbama: Velike, daleke ravnine, Weird Science: Izložba 
interaktivnih SoundArt+BioArt zvučnih instalacija, Istraži grad, izložba Gianfranca Mirizzija itd. 
Održani su programi Ri Lit 2 – Noć velikog čitanja i Goranovo proljeće u Rijeci u suradnji s lokalnim 
partnerom udrugom Katapult Na drugoj noći velikog čitanja devet suvremenih riječkih spisateljica 
i pisaca čitalo je svoja djela pred punom dvoranom Filodrammatice. Održan je i 7. Riječki sajam 
knjiga i autora – Vrisak. Rezidencijalni program Kamov ugostio je 7 autora: Mariu Stefanović 
(organizator: Hrvatsko društvo pisaca), Stéphana Querreca, Michala Novotnyija, Julicu Dick i 
Katharinu Limu (organizator: MMSU, a u sklopu Eu projekta Spajalica) te Zoranu Đaković Minniti i 
Timeu Anitu Oravecz (organizator: udruga SIZ). Tridesetu obljetnicu djelovanja obilježili su 
Putokazi; i interaktivnim pregledom dosadašnjih uspjeha i koncertnim nastupom. Udruga Diston u 
suradnji s Studentskim kulturnim centrom Sveučilišta u Rijeci ostvarila je višednevno festivalsko 
događanje Impulse u riječkim klupskim prostorima, s ciljem promocije urbane kulture a u njoj 
posebno glazbenog segmenta. Rijeka je 30. travnja ove godine bila i jedini hrvatski grad koji je 
obilježio Međunarodni dan jazza pod pokroviteljstvom UNESCO-a. Treba naglasiti da su u dvorani 
Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku i galeriji Kortil održana su 102 raznovrsna programa i 8 
izložbi kojima je prisustvovalo ukupno 27.890 posjetitelja.  

Grad Rijeka od 2013. godine intenzivno radi na pripremama kandidature Rijeke za 
Europsku prijestolnicu kulture (u nastavku: EPK) 2020. godine pa je tako, u prvoj polovici 
2014. godine oformljena radna skupina za izradu prijedloga koncepta kandidature te je prijedlog 
koncepta iznesen na javnu raspravu i e-konzultacije. Pokrenute su web i Facebook stranica 
kandidature. S ciljem uključivanja što većeg broja sudionika i građana potpisana su partnerstva sa 
Sveučilištem, PGŽ i Gradom Opatije. Također, održani su sastanci s turističkim sektorom, 
predstavnicima medija, civilnog sektora, ustanovama u kulturi pri PGŽ, održane su aktivnosti u 
riječkim osnovnim školama i vrtićima, kao javne rasprave. Posebno treba istaknuti da je pokrenut 
program volontera i foto-natječaj. U izvještajnom razdoblju započela je provedba projekta Creative 
Start Up, koji i je odobren u okviru programa IPA Slovenija - Hrvatska 2007.-2013., a u kojem je 
Grad Rijeka vodeći partner. U projektu sudjeluju RRA Porin, HGK, Akademija primijenjenih 
umjetnosti u Rijeci, Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije, Visoka škola za dizajn i 
Znanstveno raziskovalno središče Univerze na Primorskem.Creative Start Up bavi se problemom 
nedovoljne iskorištenosti potencijala kreativnog sektora u prekograničnom području te nudi 
platformu za rješenja problema kroz analizu sektora kreativnih industrija, edukativne i 
prezentacijske aktivnosti te izradu strateških dokumenata. Troškovi projekta iznose 415.500 EUR 
(85% sufinancirano iz EU-fondova). 

Riječki sportaši sudjelovali su na mnogim velikim međunarodnim sportskim natjecanjima u 
ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji ostvarivši značajne rezultate. Hrvatski nogometni klub „Rijeka“ je 
u najuspješnijoj sezoni u povijesti osvojio Hrvatski Kup te drugo mjesto u Prvenstvu. Vaterpolisti 
Primorja postali su držani prvaci nakon 76 godina, a uz to su osvojili Jadransku ligu i Hrvatski Kup te 
treće mjesto na završnom turniru Lige Europskih prvaka. Uz njih, naslovom prvaka su se okitili i 
boćari Boćarskog kluba Vargon, a kuglačice Kuglačkog kluba Mlaka osvojile su 2. mjesto u 
prvenstvu te 4. mjesto u Ligi prvaka. Ostali klubovi u loptačkim sportovima su također ostvarili 
značajne rezultate od čega treba istaknuti nastup rukometašica ŽRK Zamet u finalu kupa RH. 
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Vrhunske rezultate su ostvarile i naše sportašice i sportaši u atletici, boćanju, boksu, judu, karateu, 
kicboxingu, synchro plivanju, skijanju, sportu osoba s invaliditetom, streličarstvu te ostalim 
sportovima. U ovom izvještajnom razdoblju Trgovačko društvo Rijeka sport d.o.o. završilo je s 
radovima sanacije i izmjene umjetne trave na nogometnom igralištu SRC Belveder, za koju je 
dobiven FIFA Recommended 2 Star certifikat. Na Bazenima Kantrida postavljen je novi balon na 
otvorenom bazenu, budući je dosadašnji balon bio znatno oštećen olujnom burom u studenom 
2013. godine. Također, za dogradnju i rekonstrukciju dvorane Dinko Lukarić dobivena je lokacijska 
dozvola. Nastavljene su aktivnosti oko rekonstrukcije Stadiona Kantrida i nogometnog igrališta 
Rujevica. Proveden je javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu 
Grada Rijeke na Kantridi i Rujevici, te je prihvaćena ponuda trgovačkog društva Stadion Kantrida. 
Gradsko vijeće Grada Rijeke je, na sjednici održanoj u lipnju 2014. godine, prihvatilo prijedlog 
odluke te su se stekli uvjeti za potpisivanje Predugovora o osnivanju prava građenja s tvrtkom 
Stadion Kantrida, odnosno za početak izgradnje stadiona.  

U ovom izvještajnom razdoblju održane su sljedeće velike velike međunarodne, tradicionalne 
i prigodne sportske manifestacije: tradicionalna gradska manifestacija 18. Homo si teć, 13. 
Riječki polumaraton, Dm baby bonus cup i Hendi kup (nastupilo oko 10.000 sudionika), 
tradicionalna manifestacija Dan vodenih sportova, 62. međunarodni omladinski nogometni turnir 
Kvarnerska rivijera (16 ekipa iz 6 zemalja, oko 400 sudionika), jedriličarska regata Fiumanka (oko 
190 jedrilica iz 7 zemalja, oko 1000 sudionika), niz sportskih aktivnosti povodom proslave Dana 
Svetog Vida, Međunarodni plivački miting Victoria-Primorje (oko 500 natjecatelja iz 6 zemalja, oko 
600 sudionika), 14. Primorje Synchro Cup (oko 120 natjecatelja iz 7 zemalja, oko 250 sudionika), 
otvoreno Prvenstvo Hrvatske za kadete i juniore u skokovima u vodu (oko 150 natjecatelja iz 9 
zemalja, oko 300 sudionika), otvoreno prvenstvo u daljinskom plivanju (oko 70 natjecatelja iz 
Hrvatske, oko 100 sudionika) te ostala natjecanja. Zanimljivo je napomenuti da su se mjesni odbori 
aktivno uključili u sportska događanja. Tako su u sklopu gradske manifestacije Dani Svetog Vida 
2014, održani sportski susreti mjesnih odbora (natjecanja u boćanju, potezanju konopa te briškuli i 
trešeti). Na sportskim susretima učestvovalo je oko 250 natjecatelja iz 27 mjesnih odbora, a 
susrete je pratilo oko 200-tinjak gledatelja. Također, u sklopu Dana Svetog Vida održan je i 4. Kup 
Delta – malonogometni turnir mjesnih odbora na kojem je učestvovalo 12 ekipa. Tehnička kultura 
imala je slijedeće manifestacije međunarodne, državne i tradicionalne: 18.riječki međunarodni 
oldtimer auto rally 2014. (50 sudionika), Svjetski padobranski kup 2014.(170 natjecatelja iz 17 
zemalja), 37. međunarodni skup elektronike,telekomunikacija i informatike (1074 sudionika), 20. 
međunarodna regata radio – upravljivih jedrilica (26 natjecatelja iz 5 zemalja), Dani tehničke kulture 
na Korzu (100 sudionika). Također, održana su i mnogobrojna natjecanja i događanja poput 
natjecanja u informatici, prometu, radio tehnici, mnogobrojne izložbe foto klubova, maketara, ekologa i 
inovatora, te izuzetno posjećenih promatranja i predavanja u astronomiji. 

U turizmu Grada Rijeke, u razdoblju siječanj-lipanj 2014. godine, ostvareno je povećanje od 
26% dolazaka (33.708 gostiju). Najveće povećanje dolazaka ostvarili su strani turisti (25%), a udio 
stranih turista u ukupnim dolascima iznosi 68%. I domaći gosti su ostvarili povećanje od 27% pri 
čemu u ukupnim dolascima sudjeluju s 32%. U svim turističkim kapacitetima u Gradu Rijeci (4 
hotela, 1 prenoćište, 11 hostela, preko 100 privatnih iznajmljivača i 1 kamp) ostvaren je turistički 
promet od 61.951 noćenja, a što je za 25% više u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Također, 
u prvih šest mjeseci 2014. godine ostvareni su pomaci u kvalitetnijim programima koji privlače veći 
broj turista u predsezoni. Od značajnijih manifestacija, osim Međunarodnog riječkog karnevala, 
treba istaknuti Izložbu pasa CACIB na Trsatu i strukovni poslovni događaj Hair Style News. Strani 
turisti koji su najčešće dolazili u Rijeku su državljani Italije, zatim slijede državljani Njemačke, 
Francuske, Španjolske i Velike Britanije. Turisti su u Gradu Rijeci u prosjeku su boravili 1,9 dana. 
Navedeni rezultati posljedica su zajedničkih aktivnosti javnog i privatnog sektora u Gradu Rijeci. 
Posebno treba navesti aktivnosti Turističke zajednice grada Rijeke koja je pripremila dvije nove 
besplatne aplikacije za pametne telefone – Bike Rijeka i Rijeka Connect. Aplikacija Bike Rijeka 
(AppStore i Google Play) namijenjena je biciklistima koji borave u Rijeci i u riječkom prstenu, a 
Rijeka Connect (AppStore i Google Play) predstavlja mobilnu aplikaciju namijenjenu za sve turiste. 
Također, Grad Rijeka je podupirao i ostale aktivnosti Turističke zajednice grada Rijeke od kojih 
je veliki interes izazvala manifestacija Rigastro u okviru kojeg su održana dva događanja Tjedan 
šparoga u travnju i Srdela je in u lipnju 2014. U lipnju je, također, održan i Kvarnerski festival mora 
i pomorske tradicije Fiumare. Grad Rijeka je sufinancirao rad Info-točke na Trsatskoj gradini u 
iznosu od 150.000 kuna. U prvih šest mjeseci ove godine, u sklopu upravnog postupka koji se 
provodi u vezi određivanja radnog vremena ugostiteljskih objekata, Grad Rijeka je riješio 320 
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zahtjeva koje su podnijeli ugostitelji čime je iskazan njihov veliki interes za uključivanje u 
manifestacije koje doprinose razvoju gradskog turizma. U sklopu akcije Više cvijeća – manje 
smeća, Grad Rijeka je sudjelovao u aktivnostima koje su usmjerene na provedbu pojedinih 
projekata ozelenjivanja i uređivanja zelenih površina, a pritom je podijeljeno je i prodano oko 
28.000 sadnica cvijeća. U suradnji s 22 riječka mjesna odbora, od travnja do listopada 2014. 
godine provodi se popularna akcija Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor. U cilju bolje 
informiranosti turista, Grad Rijeka je u suradnji s TZ Grada Rijeke realizirao i projekt pješačke 
signalizacije.  

Kao što je vidljivo, navedeno izvještajno razdoblje (01. siječnja – 30. lipnja 2014. godine) 
obilježile su mnogobrojne aktivnosti unutar gradskog sustava. 
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2. Aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti  

I u razdoblju siječanj-lipanj 2014. godine nastavljena je uhodana praksa sazivanja 
Gradonačelnikovih kolegija radi ostvarivanja javnosti rada nositelja izvršne vlasti Kolegijima 
prisustvuju zamjenici Gradonačelnika i svi čelnici upravnih tijela gradske uprave, a na kolegije se 
pozivaju predstavnici medija. 

Prijedlozi koje odjeli upućuju Gradonačelniku na razmatranje kao i svi akti koje 
Gradonačelnik donosi objavljuju se na službenim internetskim stranicama Grada Rijeke. O aktima 
koje Gradonačelnik donosi između dva sazvana kolegija uz nazočnost medija, javnost se 
izvješćuje putem informacije o donesenim aktima koje sadrže razmatrane prijedloge i donesene 
akte. Informaciju Gradonačelnik iznosi na početku svakog kolegija a objavljuje se na www.rijeka.hr 

U izvještajnom razdoblju održano je 15 kolegija. Gradonačelnik je ukupno razmatrao 
162 prijedloga i donio 688 zaključaka. 

Sukladno ovlaštenjima iz članka 58. Statuta Grada Rijeke utvrđeno je i podneseno 
Gradskom vijeću ukupno 43 prijedloga akata i to sljedećom dinamikom: 

 na 7. sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine 16 prijedloga 
 na 8. sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine 7 prijedloga 
 na 9. sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine 8 prijedloga 
 na 10. sjednici održanoj 12. lipnja 2014. godine 12 prijedloga  

U istom razdoblju Gradskom je vijeću Gradonačelnik uputio 12 izvješća, 2 informacije i 8 
očitovanja na prijedloge drugih ovlaštenih predlagatelja. Tako je se Gradonačelnik očitovao i na 
Prijedlog zaključka o zaduženju KD Čistoća d.o.o. za hitno provođenje Studije "Ekološki zasnovan 
sustav gospodarenja komunalnim otpadom za područje grada Rijeke i okolice", kojeg je u veljači 
podnio dio vijećnika Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

Na prijedlog Gradonačelnika na sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine, Gradsko vijeće 
usvojilo je izmjene Statuta Grada Rijeke, radi potrebe usklađenja sa odredbama novog Zakona o 
savjetima mladih kao i radi formalnog utvrđivanja činjenice da se opći akti obvezno prije stupanja 
na snagu objavljuju u novom službenom glasilu – "Službenim novinama Grada Rijeke". 

Sukladno odredbama Zakona o proračunu i ovlaštenju iz članka 58. Statuta Grada Rijeke 
Gradonačelnik je proslijedio Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje  

 Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu 
(usvojen na sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine) 

 Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke (usvojen na sjednici 
održanoj 15. svibnja 2014. godine). 

Na području prostornog planiranja najznačajniji akt koji je Gradonačelnik uputio u proceduru 
prema Gradskom vijeću je Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (usvojen na sjednici održanoj 15. svibnja 2014. 
godine). 

Sukladno ovlaštenjima iz Zakona i Statuta Gradonačelnik je donio u ovom izvještajnom 
razdoblju 14 akata koji su objavljeni u "Službenim novinama Grada Rijeke"nske županije" i to kako 
slijedi: 

 Odluka o dopuni Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno 
poticane stanogradnje  

 Plan prijma u službu u Grad Rijeku za 2014. godinu  
 Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata  
 Odluka o visini naknade za parkiranje 
 Odluka o visini troškova premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila  
 Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arhroporda) i 

štetnih glodavca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad Rijeku u 
2014. godini  

 Rješenje o određivanju predstavnika Grada Rijeke u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na 
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke  

 Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje KD Kozala d.o.o. kod Erste&Steiermaerkische 
bank d.d. Rijeka  

 Pravilnik o ocjenjivanju prijava za ulazak u poduzetničke inkubatore Grada Rijeke 
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 Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana 
opasnost od nastajanja i širenja požara  

 Odluka o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe  
 Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke  
 Izmjene Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2014. godinu  
 Pravilnik za provedbu Programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim 

kućama "Zelena energija u mom domu  

Sukladno svojim ovlaštenjima iz Zakona i Statuta Gradonačelnik je donio i sljedeće akte: 

 Naputak o nabavi robe, radova i usluga  
 Plan nabave Grada Rijeke  
 Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Rijeku  
 Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2014. 

godinu -isplata iznosa od 175.305,16 kuna u sedam obroka (izvansudska nagodba sa 
Z.L./HNK Ivana pl. Zajca) 

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za nagrađivanje natprosječnih 
rezultata u rješavanju predmeta ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada  

 Osnovni programski i financijski okvir Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 
za razdoblje 2015. do 2018. godine  

 Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2014. 
godinu– isplata iznosa od 187.528,48 kuna radi namirenja tražbine temeljem pravomoćne 
presude  
P-1643/99 u pravnoj stvari tužitelja B.R. protiv tuženika Grada Rjeke  

 Dopuna Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad 
Rijeku za 2014. godinu  

 Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2014. 
godinu -isplata 100.000,00 kuna za sudjelovanje Grada Rijeke u akciji za pomoć 
stanovnicima koji žive na područjima pogođenim poplavama u Republici Hrvatskoj  

 Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za 
subvencioniranje Programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim 
kućama "Zelena energija u mom domu 

Sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi iz 2012. godine u nadležnosti gradonačelnika kao tijela izvršne vlasti 
sada je i imenovanje i razrješenje predstavnika jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih 
ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu jedinice. Sukladno tom ovlaštenju iz Zakona, a 
slijedom činjenice isteka mandata prethodno imenovanih tijela, Gradonačelnik je donio Odluku o 
imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke (dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić, dr. sc. 
Marijan Bradanović). O imenovanju članova upravnog vijeća ustanove Gradonačelnik je obavijestio 
Gradsko vijeće Grada Rijeke sukladno zakonskoj obvezi, a ista je i objavljena u službenom glasilu 
grada Rijeke.  

Isto tako na temelju zakonskog ovlaštenja, a slijedom činjenice isteka mandata, u ovom 
izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je donio i Odluku o predlaganju kandidata za izbor člana 
nadzornog odbora trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o. (dr. sc. Nataša Zrilić) 

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, a temeljem Plana 
normativne aktivnosti Grada Rijeke za razdoblje veljača-srpanj 2014. godine i Plana savjetovanja 
sa zainteresiranom javnošću provedeno je pet savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na 
službenim internetskim stranicama Grada (www.rijeka.hr).  

Provedena su savjetovanja o nacrtima sljedećih općih akata: 

 Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (od 
15. siječnja do 14. veljače 2014. godine) 

 Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (od 31. 
siječnja do 1. ožujka 2014. godine) 

 Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja 
kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu održavanja 
vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim životinjama (od 31. siječnja do 1. ožujka 
2014. godine, zbog interesa javnosti produženo do 7. ožujka 2014. godine) 



21 
 

 Nacrtu prijedloga Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području 
grada Rijeke (od 28. ožujka do 21. travnja 2014. godine) 

 Nacrtu prijedloga Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema 
socijalnom kriteriju (od 13. do 27. svibnja 2014. godine) 

Sva izvješća o provedenim savjetovanjima također su dostupna na www.rijeka.hr 

 

3. Promocija razvojnih mogućnosti Rijeke  

3.1. Prioriteti Gradonačelnika i Gradske uprave 

Aktivnosti gradonačelnika, njegovih zamjenika i gradske uprave bile su, u izvještajnom 
razdoblju, usmjerene ponajprije na: 

 implementaciju Razvojne strategije Grada Rijeke za razdoblje od 2014. – 2020. godine.  
 Intenzivnu suradnju s državnom vlašću na definiranju riječkih razvojnih potencijala u 

državnim razvojnim prioritetima, osobito u pozicioniranju Riječkog prometnog pravca sve s 
ciljem daljnjeg razvoja Rijeke 

 aktivnu pripremu i aplikaciju projekata za sufinanciranje iz EU fondova, a nakon ulaska 
Hrvatske u Europsku uniju  

 ubrzanje i koordinaciju aktivnosti na realizaciji Rijeka Gateway projekta, osobito pripremu 
međunarodnog natječaja za razvoj područja Delte  

 snažno promicanje razvojnih, gospodarskih i investicijskih mogućnosti Rijeke u Hrvatskoj i 
Europi i suradnju s investitorima 

 aktivan pristup gradske vlasti i uprave u definiranju i oblikovanju zakonskih i drugih propisa 
koji se odnose na nadležnost rada Grada Rijeke i lokalne samouprave uopće 

 suradnju s nadležnim ministarstvima radi izgradnje i kvalitetne obnove državnih prometnica 
u obuhvatu Grada Rijeke 

 pripremi i promociji kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. 
godine 

 kvalitetnu i učinkovitu podršku investitorima na području grada Rijeke 
 podršku programima, projektima i manifestacijama u svrhu daljnjeg razvoja Rijeke kao 

destinacije urbanog i kulturnog turizma koji pokazuje iznimne rezultate i visoke stope rasta 
 osiguranje sigurnosti i stabilnosti građana u nepovoljnim socijalnim prilikama 
Daljnje unaprjeđenje transparentnosti rada gradske uprave i otvorene komunikacije s 

građanima i civilnim društvom 

 

3.2. Otvorenost, transparentnost i efikasnost riječke gradske uprave 

Otvorenost, transparentnost i efikasnost riječke gradske uprave očitava se u pisanoj i 
elektronskoj komunikaciji gradonačelnika. Tako je prvoj polovici 2014. godine evidentirano i 
obrađeno 714 različitih dopisa, zahtjeva i upita. Uz to, u Kabinetu gradonačelnika, na razgovor je, 
tijekom prvih šest mjeseci 2014. godine, primljeno 58 građana. Građani se gradonačelniku 
obraćaju najčešće s problemima vezanim uz socijalne prilike i komunalne probleme u neposrednoj 
životnoj sredini te imovinsko – pravne probleme, primjerice neriješene vlasničke odnose na 
nekretninama i sl.  

U prvom polugodištu 2014. godine, gradonačelnik je održao oko 330 radnih sastanaka. Uz 
koordinaciju i nadziranje rada odjela, te realizacije gradskih projekata i programa, najveći broj 
sastanaka održan je s aktualnim ili potencijalnim investitorima na području Grada Rijeke, 
predlagateljima i organizatorima raznih manifestacija, programa i inicijativa. Na taj je način 
gradonačelnik izravno poticao što efikasniju potporu Grada Rijeke u razvojnim projektima te 
programima koji građanima pružaju veću raznovrsnost i standard društvenoga života u gradu te 
višu kvalitetu ponude za turiste koji posjećuju Rijeku.  

Gradonačelnik i njegovi zamjenici, u izvještajnom su razdoblju, sudjelovali u više od 340 
protokolarnih događanja. Riječ je ponajprije o kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama, 
primanjima u povodu postignutih značajnih rezultata i nagrada, humanitarnim aktivnostima, 
projektima i programima udruga, vjerskih zajednica, manjinskih zajednica te o projektima edukacije 
i prevencije na području javnoga zdravstva i građanskih prava. 
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 3.3. Promocija investicijskih i gospodarskih mogućnosti  
Rijeku i Riječku luku sredinom travnja posjetilo je visoko izaslanstvo Narodne Republike Kine 

pod vodstvom Li Guoyonga, generalnog direktora Uprave infrastrukture Državne komisije za razvoj 
i reforme Narodne Republike Kine, u pratnji kineske veleposlanice u Zagrebu Nj. E. Deng Ying te 
predstavnika Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Fokus interesa kineske delegacije 
bila je upravo riječka luka te stanje željezničke i druge infrastrukture u Hrvatskoj. Stoga je 
delegaciji predstavljen Rijeka Gateway projekt s naglaskom na novi kontejnerski terminal na 
Zagrebačkoj obali.  

Gradonačelnik je 10. lipnja 2014. godine primio je direktoricu Svjetske banke za središnju 
Europu i baltičke zemlje Mamtu Murthi, koja je Rijeku posjetila s ciljem upoznavanja s aktivnostima 
Svjetske banke, u sklopu Rijeka Gateway projekta kojim se razvija riječki prometni pravac, 
posebno riječka luka. Tijekom posjeta naglašena je dobra suradnja Svjetske banke i Rijeke, a 
razgovaralo se i o mogućnosti daljnjih ulaganja Svjetske banke u željezničku prugu Rijeka – 
Zagreb. 

Predstavnici Grada Rijeke i Turističke zajednice grada Rijeke, sredinom lipnja ,održali su 
prijam za izaslanstvo najmnogoljudnijeg kineskog grada Chongqinga. Na prijmu je bilo riječi o 
intenziviranju trgovinske razmjene s Kinom putem riječke luke, ali i drugim mogućnostima suradnje 
s Rijekom te, preko Rijeke, i s Europom, na gospodarskom i turističkom planu. 

 

3.4. Diplomatske i protokolarne aktivnosti  

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović posjetio je Rijeku dva puta u izvještajnom 
razdoblju i to 11. lipnja (kada je nazočio Svečanoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Rijeke s 
dodjelom javnih priznanja) te 14. lipnja 2014. godine na 15. Međunarodnoj jedriličarskoj regati 
Fiumanka, čiji je pokrovitelj. 

Krajem siječnja 2014. godine u Rijeci je boravio predsjednik Sobranja Republike Makedonije 
Trajko Veljanoski. Na susretu s gradonačelnikom i predsjednicom Gradskoga vijeća bilo je govora 
o mogućnostima unaprjeđenja suradnje Hrvatske i Makedonije, aktivnostima makedonske 
nacionalne manjine u Rijeci, kao i potrebi boljeg prometnog povezivanja Rijeke i makedonskih 
gradova Ohrida i Skopja, uspostavljanjem avio-linija sa riječke zračne luke.  

U veljači 2014. godine je u Rijeci boravila i ministrica u Vladi Crne Gore Marija Vučinović koju 
je primio zamjenik gradonačelnika Marko Filipović. Među temama razgovora bili su položaj 
hrvatske zajednice u Crnoj Gori, kao i suradnja i povezivanje s Hrvatima koji žive na području Boke 
kotorske. 

U lipnju 2014. godine gradonačelnik je sa suradnicima primio slovenskog ministra za 
prekogranične i iseljene Slovence, Gorazda Žmavca. Na susretu je bilo riječi o unapređenju 
dosadašnje kvalitetne suradnje Rijeke i Slovenije, i to ponajprije na području gospodarstva, turizma 
i kulture, a razgovaralo se i o aktivnostima slovenske nacionalne manjine u Rijeci 

Zastupnik Republike Hrvatske u Europskom parlamentu Oleg Valjalo službeno je posjetio 
Rijeku krajem veljače 2014. godine te se u sklopu posjeta susreo se s riječkim gradonačelnikom. 
Prisustvovao je Međunarodnoj konferenciji u sklopu EU projekta Adriplan, prezentaciji razvojnih 
projekata u Lučkoj upravi Rijeka i otvaranju izložbe natječajnih radova za Deltu i Porto Baroš te 
obišao riječki Startup inkubator. 

Dugogodišnji zastupnik u EU parlamentu Hannes Swoboda, koji je u dva navrata bio i 
izvjestitelj EU parlamenta za Hrvatsku u tijeku pristupnih pregovora, boravio je 20. svibnja 2014. 
godine u Rijeci. Swoboda je Rijeku posjetio uoči prve obljetnice pristupanja Hrvatske Europskoj 
uniji. Tijekom posjeta održao je radni sastanak s gradonačelnikom Grada Rijeke županom 
Primorsko-goranske županije, na Kampusu je sudjelovao na okruglom stolu na temu:“EU for the 
Youth – Perspectives and Visions, a posjetio je i kompleks bivše tvornice Benčić.  

Početkom ožujka 2014. godine izaslanstvo Skupine prijateljstva Francuska – Hrvatska, koja 
djeluje pri Senatu Republike Francuske, posjetilo je Rijeku. Na prijmu je istaknuta zajednička želja 
da se, uz dobru kulturnu suradnju, poboljša gospodarska suradnja. Delegaciju u čijoj je pratnji bila i 
veleposlanica Francuske u Hrvatskoj, Nj. E. Michèle Boccoz, primili su Vojko Obersnel, 
gradonačelnik Rijeke, Dorotea Pešić Bukovac, predsjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke te 
predstavnici Primorsko – goranske županije. 
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 Sredinom ožujka 2014. godine Rijeku je posjetio i veleposlanik Kraljevine Švedske u 
Republici Hrvatskoj, Nj. E. Lars Schmidt. Na susretu je bilo riječi o poboljšanju suradnje Rijeke i 
cijele regije sa Švedskom, u prvom redu u području turizma i gospodarstva. 

Novi veleposlanik Japana u Republici Hrvatskoj, Nj.E. g. Keiji Ide, posjetio je Rijeku krajem 
ožujka 2014. godine, u svojem prvom službenom posjetu Gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj 
županiji. Prijem je iskorišten za upoznavanje s razvojnim projektima grada i regije u cilju da 
Veleposlanstvo Japana, dobivene informacije, proslijedi japanskim poslovnim subjektima. Istaknuta 
je i dugogodišnja prijateljska suradnja Rijeke i Kawasakija.  

Veleposlanik Južnoafričke Republike Nj. E. Johann Marx posjetio je Rijeku 16. lipnja 2014. 
godine. Posebni interes pokazao je za funkcioniranje i razvoj riječke luke te se i susreo s vodećim 
ljudima Lučke uprave i Luke d.d. Rijeka.  

Desetak veleposlanika sudjelovalo je i na Humanitarnom karnevalskom balu kao i na 
završnici 31. Međunarodnog riječkog karnevala. 

 

3.5. Prijateljska suradnja s gradovima 

Gradonačelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović boravio je početkom ožujka 2014. godine 
službeno u Rijeci i susreo se s riječkim gradonačelnikom u cilju razvoja daljnje suradnje dvaju 
prijateljskih gradova na području kulture, gospodarstva i obrazovanja. 

Zamjenik gradonačelnika Marko Filipović posjetio je prijateljsko Cetinje u lipnju 2014. godine. 
Sastao se sa zamjenicom gradonačelnika Cetinja na temu poticanja daljnje suradnje Rijeke i 
Cetinja, suradnje na prijavljivanju i provedbi EU projekata, razmjene iskustava i primjera dobre 
prakse u sferi nadležnosti lokalne samouprave s posebnim osvrtom na odgoj i obrazovanje te 
komunalnu problematiku. 

Predstavnici prijateljskog grada Ningboa boravili su u ožujku 2014. godine  u Rijeci. 
Delegaciju su primili Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke i Dorotea Pešić-
Bukovac, predsjednica Gradskoga vijeća Grada Rijeke, a razgovaralo se o mogućnostima 
unaprjeđenja suradnje na području gospodarstva, obrazovanja i javnog zdravstva. 

 

3.6. Ostale međunarodne aktivnosti  

U organizaciji veleposlanstva RH u Londonu i na inicijativu veleposlanika Nj.E. dr.sc. Ivana 
Grdešića, gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima sredinom lipnja 2014. godine boravio je u 
britanskom gradu Liverpoolu. Tijekom posjeta potpisan je Memorandum o razumijevanju, kao 
osnova za razvoj daljnje suradnje Rijeke i Liverpoola. Uspostavljeni su i kontakti važni za 
kandidaturu Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture, a gradonačelnik je sudjelovao i na  BT Global 
Leaders' Summitu koji se održava u sklopu manifestacije International Festival for Business 2014.  

Zamjenik gradonačelnika Miroslav Matešić, početkom veljače 2014. godine, aktivno je 
sudjelovao na prvoj Skupštini CIVINET mreže Hrvatska – Slovenija, koja je održana u Ljubljani, 
kao i u daljnjim provedbenim aktivnostima ovog projekta sufinanciranog od EU. Cilj ove mreže je 
provedba projekata održive mobilnosti u urbanim sredinama, a Rijeka u njoj sudjeluje u kontekstu 
provedbe Akcijskog plana održivog razvoja Rijeke.  

U lipnju 2014. godine je zamjenik gradonačelnika Miroslav Matešić sudjelovao na 
konferenciji Smarter Cities 2014 u Beču gdje su predstavljeni najuspješniji projekti "pametnih" 
gradova iz Europe kao i najboljih e-uprava i podatkovnih centara. 

 

3.7. Aktivnosti u Odboru regija EU  

Kao član Odbora regija, gradonačelnik Vojko Obersnel sudjelovao je u prvoj polovici ove 
godine:  

 na 105. Plenarnoj sjednici - 30.i 31. siječnja ove godine (Brisel) 
 na 106. Plenarnoj sjednici - 2. i 3. travnja ove godine (Brisel) 
 na 107. Plenarnoj sjednici – 25. i 26. lipnja ove godine (Brisel) 
 na Konferenciji Jadransko- jonske inicijative Odbora regija – 6. i 7. veljače (Atena) 
 na 6. Europskom samitu regija i gradova – 7. i 8. ožujka ove godine u suorganizaciji Odbora 

regija (Atena) 
 Gradonačelnik Obersnel, od veljače 2012. godine, obavlja dužnost predsjednika hrvatskoga 
izaslanstva u Odboru regija Europske unije. 


