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Informacija o ustrojavanju Urbane aglomeracije Rijeka

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
Rijeka, 17. 11. 2015.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske
županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) podnosim
Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje Informaciju o ustrojavanju
Urbane aglomeracije Rijeka.

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL
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INFORMACIJA
o ustrojavanju Urbane aglomeracije Rijeka
1. Uvod
Temeljem Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije
za korištenje strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.2020., potpisanom u listopadu 2014. godine, donesen je i novi Zakon o regionalnom razvoju
Republike Hrvatske. Navedeni Zakon na snazi je od 01.01.2015. godine, a temeljem njega je
određena i mogućnosti ustrojavanja Urbane aglomeracije Rijeka.
U nastavku ovog materijala iznose se informacije vezane uz aktivnosti na ustrojavanju
Urbane aglomeracije Rijeka, kao i plan daljnjih aktivnosti.

2. Ustrojavanje Urbane aglomeracije Rijeka
U razdoblju od 01.03. do 30.07.2015. godine 13 gradova i općina razmatralo je
mogućnost uključivanja u Urbanu aglomeraciju Rijeka na svojim predstavničkim tijelima. Do
19. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke, održane 09.07.2015. godine, 9 gradova i općina
donijelo je pozitivne odluke o ulasku u Urbanu aglomeraciju Rijeka i to 4 grada (Rijeka,
Kastav, Kraljevica i Opatija) i 5 općina (Čavle, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i
Viškovo). Gradsko vijeće Grada Rijeke je na navedenoj sjednici utvrdilo konačni prijedlog
obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka. Također, u svom zaključku je Gradsko vijeće Grada
Rijeke naglasilo da Grad Rijeka i nadalje ostaje otvoren za suradnju sa svim jedinicama
lokalne samouprave koje su bile pozvane da pristupe Urbanoj aglomeraciji Rijeka, a koje do
tada nisu prihvatile taj prijedlog te ovlastilo Gradonačelnika Grada Rijeke da i te suglasnosti
dostavi Ministru regionalnog razvoja i fondova Europske unije radi donošenja odluke iz
članka 14. stavka 4. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.
Općinsko vijeće Općine Klana je na svojoj XI. sjednici održanoj 30.07.2015. godine
naknadno donijelo odluku o ulasku Općine Klana u Urbanu aglomeraciju Rijeka.
Grad Rijeka je Konačni prijedlog obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka podnio
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije (u nastavku: MRRFEU) dana
14.07.2015. godine, a sukladno Metodološkim smjernicama za izradu strategije razvoja
urbanog područja. Nakon pozitivne odluke Općinskog vijeća Općine Klana, Grad Rijeka je
MRRFEU dostavio Dopunu konačnog prijedloga obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka.
Dana 21.09.2015. godine Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije donio
je Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Rijeka, a temeljem Zakona o regionalnom
razvoju i prethodnog pozitivnog očitovanja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
Odluka Ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije dostavlja se u Prilogu 1. ovog
materijala.
Urbana aglomeracija Rijeka je prva ustrojena urbana aglomeracija u Republici
Hrvatskoj.
Urbana aglomeracija Rijeka uključuje 10 članica (4 grada i 6 općina): Grad Rijeka,
Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena,
Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Općina Viškovo.
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Slika 1. Konačni teritorijalni obuhvat UA Rijeka

Izvor: Grad Rijeka

3.

Izvješće o održanim radionicama

Grad Rijeka, kao nositelj procesa strateškog planiranja, koordinira izradu Strategije
razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine. Proces strateškog
planiranja odvija se putem radionica na kojima sudjeluju članovi radne grupe (predstavnici
svih gradova i općina u sastavu Urbane aglomeracije Rijeka). Osim radionice za članove
radne grupe, održana je i serija tematskih radionica na koju su pozvani stručnjaci iz pojedinih
područja, poduzetnici i predstavnici civilnog sektora. Cilj navedenih radionica bio je utvrditi
popis integriranih projekata na području Urbane aglomeracije Rijeka, a povezano sa
mogućnostima koje nudi financiranje putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja.
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U nastavku je popis održanih radionica, a pritom treba naglasiti da su se radionice
održavale po svim gradovima i općinama:



















18.09.2015. u Gradu Rijeka – radionica gradova i općina uključenih u UA
Rijeka, Radni tim, tema radionice: Izrada Nacrta Strategije razvoja Urbane
aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine,
30.09.2015. u Gradu Kraljevici – radionica: Projekti Grada Kraljevice, Općine
Čavle i Općine Kostrene,
01.10.2015. u Gradu Kastavu – radionica: Projekti Grada Kastva, Općine Klana
i Općine Viškovo,
01.10.2015. u Gradu Opatiji – radionica: Projekti Grada Opatije, Općine Lovran i
Općine Mošćenička Draga,
02.10.2015. u Gradu Rijeci – radionica: Suradnja sa Sveučilištem u Rijeci,
02.10.2015. u Gradu Rijeci – radionica: Suradnja s Veleučilištem u Rijeci,
02.10.2015. u Gradu Rijeci – radionica: Suradnja s Visokom poslovnom školom
PAR,
02.10.2015. u Gradu Rijeci – radionica: Suradnja sa Znanstveno-tehnologijskim
parkom STEP RI – Sveučilišta u Rijeci,
02.10.2015. u Gradu Rijeci – radionica: Suradnja s Fakultetom za menadžment
u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci i Zavodom za povijesne i društvene
znanosti u Rijeci,
02.10.2015. u Gradu Rijeci – radionica: Suradnja s Narodnim učilištem,
ustanovom za obrazovanje i kulturu,
16.10.2015. u Gradu Rijeci – tematska radionica: UA Rijeka – Utjecaj projekata
Autotroleja i Energa na potrošače,
20.10.2015. u Općini Čavle – tematska radionica: Revitalizacija zapuštenih
urbanih područja,
22.10.2015. u Gradu Rijeci – tematska radionica: Modernizacija i podizanje
kvalitete srednjeg strukovnog obrazovanja,
22.10.2015. u Općini Klana – tematska radionica: Napredna poslovna
infrastruktura,
26.10.2015. u Općini Viškovo – tematska radionica: Integracija ranjivih skupina
u društvo,
27.10.2015. u Gradu Kastavu – tematska radionica: Kulturna baština u funkciji
razvoja turizma,
29.10.2015. u Gradu Rijeci – tematska radionica: Pro Torpedo – problematika
financiranja industrijske baštine iz ITU-mehanizma i
30.10.2015. u Općini Lovran – tematska radionica: Integrirani projekt
prezentacije pomorsko-ribarske tradicije.

Temeljem navedenih radionica, on-line konzultacija i priloga civilnog sektora, izrađen je
Nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020.
Treba napomenuti da je Nacrt strategije, po svom sadržaju i obujmu, definiran
Smjernicama za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenja njihove provedbe i
vrednovanje koje je donijelo MRRFEU 15.09.2015. godine. Također, Nacrt strategije
predstavlja temelj za izbor četiri urbana područja, a koji će se izabrati putem pozivnog
natječaja, planiranog u prosincu 2015. godine, s obzirom da se radi o mogućnosti korištenja
sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog
fonda, a putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Operativnog
programa Učinkoviti ljudski resursi 2014.-2020. koje je Republika Hrvatska definirala u
pregovorima s Europskom komisijom tijekom 2014. godine.
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Prema informacijama sa redovitih koordinacijskih sastanaka gradova u MRRFEU, sve
četiri aglomeracije (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) i tri veća urbana područja (Pula, Zadar i
Slavonski Brod) rade na pripremi Nacrta strategija. Na idućem koordinacijskom sastanku u
MRRFEU vodeći gradovi će dobiti konačne informacije o kriterijima ocjene i dokumentaciji
koju moraju dostaviti na natječaj.
Također, dodatno treba istaknuti da je Nacrt strategije u skladu sa prostorno-planskom
dokumentacijom svih gradova i općina u sastavu Urbane aglomeracije Rijeka.
S obzirom da se Nacrt strategije tijekom 2015. godine izradio vlastitim kapacitetima, a
tako se planira i u 2016. godini, cijeli postupak izrade strateškog dokumenta nije izazvao
dodatne proračunske rashode.
Izrada Strategije UA Rijeka planirana je do sredine 2016. godine, a konačni prijedlog
Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.–2020. godine mora biti
raspravljen na predstavničkim tijelima svih gradova i općina.

4. Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategiji razvoja Urbane
aglomeracije Rijeka
Predmet Sporazuma o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane
aglomeracije Rijeka je suradnja na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije
Rijeka (u nastavku teksta: Strategija). Cilj izrade Strategije je definiranje zajedničkih
smjerova razvoja Urbane aglomeracije Rijeka, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja te
olakšavanje provedbe zajedničkih projekata urbanog područja.
MRRFEU je izradilo prijedlog Sporazuma o suradnji na izradi i provedbi Strategije
razvoja Urbane aglomeracije Rijeka (u nastavku: Sporazum), kojeg je Grad Rijeka dodatno
doradio uz suglasnost MRRFEU. Navedenim Sporazumom se definira obveza suradnje
gradova i općina po pitanju izrade strateškog dokumenta. Grad Rijeka je dostavio prijedlog
Sporazuma svim gradovima i općinama.
Prema Sporazumu, uspostavlja se i Koordinacija za izradu i provedbu Strategije.
Koordinaciju čine predstavnici potpisnika Sporazuma iz reda gradonačelnika i načelnika
odnosno njihovih zamjenika. Koordinacijom predsjedava predstavnik Grada Rijeke kao
nositelj izrade Strategije.
Stručni i administrativni poslovi za potrebe izrade i provedbe Strategije, kako je
navedeno u Sporazumu, obavljat će se u okvirima organizacijske strukture Grada Rijeke kao
nositelja izrade Strategije. Uz navedeno, potrebno je da neovisno tijelo provede evaluacijski
postupak, sukladno Smjernicama za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenja
njihove provedbe i vrednovanje, te je Grad Rijeka angažirao Riječku razvojnu agenciju Porin
da izradi propisana izvješća o evaluaciji.
Navedeni Sporazum dostavlja se kao prilog 2. ovog materijala. Uz uvažavanje
eventualnih prijedloga od strane gradova i općina, potpisivanje Sporazuma planirano je do
kraja studenog 2015. godine.
Prema članku 15. stavku 4. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske,
strategija razvoja urbanog područja donosi se u skladu s načelom partnerstva i suradnje
nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća za urbano područje.
Partnersko vijeće za urbano područje osniva se za potrebe pripreme i praćenja
provedbe planskih dokumenta politike regionalnoga razvoja koji se donose na temelju
Zakona. Uredbom o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Partnerskog vijeća
("Narodne novine" broj 103/15) određuje se da u radu partnerskog vijeća za urbano područje
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sudjeluju predstavnici svih jedinica lokalne samouprave koje čine urbano područje, županije i
regionalnog koordinatora, drugih javnih tijela čije je sudjelovanje značajno za razvoj urbanog
područja, visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te
istraživačkih centara, gospodarskih i socijalnih partnera, uključujući istaknute organizacije
gospodarskih i socijalnih partnera te predstavnike gospodarskih i obrtničkih komora ili
poslovnih udruženja iz urbanog područja te organizacija civilnog društva, posebno iz
područja zaštite okoliša, promicanja socijalne uključenosti, jednakosti među spolovima i
nediskriminacije, zaštite prava nacionalnih manjina uzimajući u obzir geografsku i tematsku
pokrivenost, sposobnost upravljanja, stručnost i inovativne pristupe.
Na temelju navedene Uredbe, članove Partnerskog vijeća za urbano područje Rijeka
imenovat će Gradonačelnik Grada Rijeke, kao jedinice lokalne samouprave koja je nositelj
izrade strategije razvoja urbanog područja, uz prethodno pribavljeno mišljenje izvršnog tijela
svih jedinica lokalne samouprave s urbanog područja.
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Prilog 1. Odluka o ustrojavanju urbane aglomeracije Rijeka
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Prilog 2. Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije
Rijeka
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