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1. Uvodna riječ Gradonačelnika 

Gradonačelnikovo Izvješće o radu (u nastavku: Izvješće), odnosi se na razdoblje od 01.siječnja 
do 30.lipnja 2015. godine te obuhvaća aktivnosti Gradonačelnika unutar gradske uprave, gradskih 
ustanova, komunalnih i trgovačkih društava, kao i suradnju s partnerima.  

U izvještajnom razdoblju Institut za javne financije dodijelio je Gradu Rijeci posebno priznanje za 
transparentnost gradskog proračuna. Naime, Rijeka je u velikom istraživanju transparentnosti 
proračuna lokalnih jedinica kojeg je proveo Institut za javne financije dobila najviše ocjene. U cilju 
daljnjeg razvoja sustava Grada Rijeke, započeta je provedba Riznice. U sklopu Riznice primijenjen je 
novi sustav u poslovnim procesima Grada. Sustav Riznice koriste ustanove u kulturi, Javna vatrogasna 
postrojba, mjesni odbori, a u fazi uvođenja u sustav je i Dječji vrtić Rijeka. U sustav Riznice postepeno 
se uvode svi proračunski korisnici. U 2015. godini Grad Rijeka bio je u mogućnosti prijaviti projekte za 
sufinanciranje EU-sredstvima kroz Programe Unije, Transnacionalne programe, IPA program 
(predpristupni program) te Strukturne i investicijske fondove. Grad Rijeka je prijavio projekte na natječaje 
raspisane iz svih navedenih programa te dobio sufinanciranje svih prijavljenih programa. U sklopu Programa 
Unije treba navesti projekte iURBAN, INCA, iLOCATE, FIESTA i ELAINE, te Transnacionalni program 
SMILE. Od IPA programa, posebno treba istaknuti Creative Start Up, EnterYOUTH, Work is the Key. Iz 
Strukturnih i investicijskih fondova sufinacirani su program RINKLUZIJA i Glavni plan razvoja Riječkog 
prometnog pravca. Projekti za koje je odobreno sufinanciranje odnose se na promet, energetsku 
učinkovitost, poboljšanje dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga, povećanje dostupnosti javnih usluga, 
poticanje poduzetništva, pomoć žrtvama nasilja te unapređenje socijalne uključenosti i integracije učenika s 
teškoćama. Ukupna sredstva namijenjena Gradu Rijeci u ovim projektima prelaze 1.500.000 EUR. Grad 
Rijeka dodatno čeka rezultate natječaja za preko 20 projekata prijavljenih na natječaje otvorene u okviru 
svih navedenih programa. 

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, Grad Rijeka je 15.07.2015. godine Ministarstvu 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) predao konačni prijedlog obuhvata Urbane 
aglomeracije Rijeka. Tome su prethodila mišljenja 13 predstavničkih tijela gradova i općina koje je 
Grad Rijeka pozvao na pridruživanje aglomeraciji. Gradsko vijeće Grada Rijeke je, na sjedinici održanoj 
01.07.2015. godine, usvojilo konačni prijedlog obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka. Gradsko vijeće 
Grada Rijeke ovlastilo je Gradonačelnika da naknadno dodatno uključi lokalne samouprave čija 
predstavnička tijela donesu pozitivne odluke. Na svojim općinskim vijećima, do kraja srpnja 2015. 
godine, priključivanje riječkoj aglomeraciji razmatrala su općinska vijeća Općine Matulji i Općine Klana. 
Općinsko vijeće Općine Klana podržalo je priključivanje riječkoj aglomeraciji, a ta odluka nije donesena 
na Općinskom vijeću Općine Matulji. Stoga je Grad Rijeka podnio dopunu zahtjeva MRRFEU tako da 
konačni obuhvat Urbane aglomeracije Rijeka čini 10 jedinica lokalne samouprave. U suradnji s 
predstavnicima svih lokalnih samouprava, u tijeku je izrada Strategije razvoja Urbane aglomeracije 
Rijeka.  

Temeljem dostupnih podataka o riječkom gospodarstvu za 2014. godinu možemo uočiti 
nastavak pozitivnih trendova iz prethodnog razdoblja. Pritom treba napomenuti da podaci FINA-e 
isključivo prikazuju stanje prema trgovačkim društvima u Rijeci (bez trgovačkih društava, banaka i 
državnih institucija sa sjedištem izvan Rijeke i bez obrtnika). Prema navedenom izvoru, u 2014. godini u 
gradu Rijeci je poslovao 4.231 gospodarski subjekt sa 29.608 zaposlenih. Pritom su riječki 
gospodarstvenici ostvarili prihod 16,70 milijardi kuna, a ostvaren je izvoz od 3,39 milijardi kuna. Najvažniji 
je podatak o ostvarenoj dobiti riječkog gospodarstva koji je u 2014. godini iznosila 149,94 milijarde kuna. 
Impresivan je podatak o investicijama u riječkom gospodarstvu od 946,22 milijarde kuna. Kada 
sagledamo sektore gospodarstva, na prvom mjestu je trgovina (21,02%), a slijede stručne znanstvene i 
tehničke djelatnosti (15,78%) i ostale uslužne djelatnosti (13,13%). Porast građevinarstva rezultirao je 
četvrtim mjestom u strukturi gospodarstva (9,29%), kojeg slijede prerađivačka industrija (8,05%) te 
djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane (7,35%). Iz navedenih podataka vidljiv je 
veliki porast udjela stručnih znanstvenih i tehničkih djelatnosti, kao i djelatnosti pružanja smještaja te 
pripreme i usluživanje hrane. U prvoj polovici 2015. godine ostvareni su i značajni rezultati u sektoru 
velikih riječkih gospodarskih subjekata. Jadran galenski laboratorij (JGL) je 10.07.2015. godine 
svečano otvorio novi kompleks Pharma Valley (na površini od 76.750 m2) na Svilnom. Novi kompleks 
je rezultat investicije od 361 milijuna kuna sa ciljem osiguravanja suvremenih uvjeta za proizvodnju i 
poslovanje na jednoj lokaciji.  
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Prema izvješću dostavljenom Zagrebačkoj burzi, Brodogradilište 3. maj je prvo polugodište ove 
godine ostvarilo dobit od 33,8 milijuna kuna, a što je rezultat primopredaje 10 barži za švedski Wisby i 
porinuća asfalt-tankera za istog naručitelja. Luka Rijeka d.d. uspješno je završila dokapitalizaciju 
kojom je upisano 9,9 milijuna dionica, a čime je prikupljeno 396 milijuna kuna. Najviše su dionica upisali 
domaći obvezni mirovinski fondovi (OMF), te inozemni ulagač. Navedenom dokapitalizacijom 
promijenjena je i vlasnička struktura Luka d.d. Rijeka u kojoj je najveći pojedinačni vlasnik i dalje 
država, potom slijede OMF (31%) i novi suvlasnik poljska tvrtka OT Logistics (27%). Dokapitalizacijom 
će se financirati investicija novog pozadinskog terminala na Škrljevu. Uz navedeno, treba istaći i veliki 
tržišni proboj Zračne luke Rijeka (ZLR). U prvih 7 mjeseci 2015. godine ZLR je dostigla 80.000 putnika, a 
što je povećanje od 60% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. ZLR je, nakon višegodišnjih gubitaka, 
ostvarila dobit od oko 1,2 milijuna kuna, a treba napomenuti da je i Grad Rijeka 10%-tni suvlasnik ZLR. 

Od aktivnosti Grada Rijeke vezanih za razvoj poduzetništva, treba naglasiti da su u veljači 2015. 
završeni radovi na nasipavanju i ravnanju platoa u poduzetničkoj zoni Bodulovo čime su stvoreni 
preduvjeti za izgradnju komunalne infrastrukture i stavljanje zone u funkciju. U okviru realizacije mjera 
iz Općeg programa mjera poticaja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke u ožujku 2015. 
godine raspisan je Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva 
putem kojeg je dodijeljeno 166 subvencija. U okviru gradskog Start-up inkubatora Rijeka, u 4. 
generaciji ideje proizlaze iz različitih područja (biotehnologije, IT, produkt dizajn, tehničkog područja i 
društvenog poduzetništva). Unutar 15 timova djeluje 46 korisnika uz stručnu podršku 27 mentora. Start-
up inkubator se uključio u provedbu projekta PACINNO kojeg vodi Medicinski fakultet Sveučilišta u 
Rijeci (sufinanciran putem IPA Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013.) s ciljem transfera 
tehnologija putem start-up poduzeća. U izvještajnom razdoblju posebno su bile intenzivne aktivnosti na 
pripremnim aktivnostima na osnivanju centara kompetencija (CEKOM-a) na području Grada Rijeke. Na 
aktivnostima osnivanja CEKOM-a za pametne gradove okupila se grupa zainteresiranih sudionika koja 
putem zajedničke organizacije ima za cilj razvijati nove proizvode i/ili usluge kroz istraživačke projekte. 
U ekspertni tim za osnivanje CEKOM-a za pametne gradove uključili su se: Sveučilište u Rijeci, 
Tehnički fakultet Rijeka, Fakultet za menadžment u ugostiteljstvu i turizmu, Energetski institut Hrvoje 
Požar, kao i niz zainteresiranih trgovačkih društava (Ericsson NT d.d. Zagreb, Multilink d.o.o. Rijeka, 3t 
cable d.o.o. Opatija, Cler d.o.o. Rijeka, Kreativni odjel d.o.o. Rijeka i Exevio d.o.o. Rijeka). U ekspertni 
tim za osnivanje CEKOM-a za unaprjeđenje kvalitete u brodograđevnoj industriji uključili su se 
Uljanik d.d. Pula, Brodarski institut d.o.o. Zagreb, Tehnički fakultet Rijeka, Fakultet strojarstva i 
brodogradnje Zagreb, USCS d.o.o. Pula, Tehnomont d.d., Pula i Udruženja malih brodograditelja pri HGK. 
Glavne aktivnosti odnose se na stvaranje poticajnog okruženja za nove proizvode i/ili rješenja za 
poboljšanja postojećih u cilju razvoja konkurentnosti brodograđevne industrije. S ciljem razvoja tržišne 
konkurentnosti, na projektu Centra kompetencija za biotehnologiju i bioekonomiju surađuju 
Sveučilište u Rijeci - Odjel za biotehnologiju, Jadran galenski laboratorij d.d. Rijeka, Mi-plast d.o.o. Rijeka, 
Milenij hoteli d.d. i Grad Rijeka.  

Povodom obilježavanja Svjetskog dana intelektualnog vlasništva u suradnji s Uredom za transfer 
tehnologija Sveučilišta u Rijeci, u razdoblju od 20.-26.04.2015. u Rijeci je održan Tjedan 
intelektualnog vlasništva. Od projekata sufinanciranih EU-sredstvima, u dijelu poduzetništva, treba 
istaknuti da Grad Rijeka sudjeluje na projektu Nove mogućnosti-veći izgledi za zapošljavanje 
nezaposlenih mladih sufinanciranog iz Programa IPA IV Razvoj ljudskih potencijala – Lokalne inicijative 
za poticanje zapošljavanja (nositelj projekta: udruga za razvoj civilnog društva SMART). Također, projekt 
Work is the key nastavlja sa provedbom, a u sklopu projekta žene-žrtve zlostavljanja educirane su o 
mogućnostima samostalnog poslovanja. U veljači 2015. godine otvorio se natječaj programa Central 
Europe, u kojem su hrvatski partneri po prvi puta bili prihvatljivi prijavitelji, te je prijavljeno 7 projekata. 

Sufinanciranjem preventivno-edukativnih zdravstvenih programa, Grad Rijeka pridonosi 
boljem mentalnom i fizičkom zdravlju Riječana. Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Rijeka je 
sufinancirao 29 programa/projekata koje je provodilo 23 udruga, ustanova i drugih pravnih/fizičkih 
osoba. U ovim je projektima/programima sudjelovalo oko 20.000 građana. U prvih šest mjeseci 2015. 
godine za financiranje ovih projekata/programa izdvojeno je 421.283 kune. Uvođenjem zdrave prehrane 
u riječke osnovne škole pridonijet će se razvoju zdravog načina života i prevenirati problemi vezani uz 
prehranu. Grad Rijeka izdao je novu edukativno-promotivnu brošuru pod nazivom Jedi kao ja. Radi se o 
svojevrsnom priručniku za roditelje djece osnovnoškolske dobi koja je podijeljena roditeljima 8.500 
učenika, kao i roditeljima novih učenika prvih razreda osnovne škole. Također, obilježen je i mjesec 
svjesnosti o celijakiji s ciljem senzibilizacije i edukacije javnosti o toj kroničnoj bolesti. Otvaranjem novih 
klubova umirovljenika i starijih osoba te poticanjem širenja kapaciteta za smještaj starijih i nemoćnih 
(privatni i javni sektor) povećat će se kvaliteta života Riječana treće životne dobi. Stoga je nastavljeno 
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financiranje rada postojećih riječkih klubova u kojima se okupljaju umirovljenici i starije osobe. Grad se 
aktivno uključio u provedbu mnogih aktivnosti: Hodanjem do zdravlja na Molo longu, javno- zdravstvene 
tribine te 3. županijsku konferencija o prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Također, Grad Rijeka bio je 
pokrovitelj obilježavanja Svjetskog dana oralnog zdravlja. U suradnji s ustanovama i udrugama, obilježeni 
su sljedeći važni dani: Dan mimoza (17.1.), Svjetski dan bolesnika (11.2.), Svjetski dan bubrega (12.3.), 
Dan narcisa (21.3.), Nacionalni dan oboljelih od epilepsije (26.3.), Svjetski dan zdravlja (7.4.), Svjetski dan 
multiple skleroze (27.5.). U Dvorani mladosti je 06.05. održan 5. Sajam mogućnosti na kojem je 
sudjelovalo oko 1.000 učenika četvrtih razreda riječkih osnovnih škola. I dalje se sufinanciraju režijski i 
materijalni troškovi u ambulantama Doma zdravlja PGŽ (Cambierieva 7) gdje se provode posebna 
dežurstva i posebna dežurstva u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece subotom u vremenu 
od 8,00 do 15,00 sati jer ista nisu ugovorena s HZZO-om. Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljeno je 
sufinanciranje tima opće/obiteljske medicine na području Mjesnog odbora Orehovica i jednog tima 
palijativne skrbi u sklopu Doma zdravlja PGŽ.  

Nastavkom unapređenja Socijalnog programa smanjit će se socijalna isključenost ugroženih 
skupina građana u Gradu Rijeci. Početkom 2015. godine započelo se s primjenom nove gradske Odluke 
o socijalnoj skrbi (usvojene u prosincu 2014. godine). Socijalnim programom Grada Rijeke u prvoj polovici 
2015. godine zaštićeno je ukupno 8.350 korisnika (cjelokupna kućanstva ili pojedini članovi kućanstva), 
kojima je dodijeljeno 12.531 različitih pomoći. Ističemo da je Grad zakonski dužan skrbiti o oko 16% svojih 
korisnika, dok ostali korisnici primaju pomoć zbog izrazito socijalno usmjerene gradske politike. Za 
provedbu Socijalnog programa u izvještajnom razdoblju izdvojeno je 14.730.046 kuna. Od Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), za uređenje fasade Psihijatrijske bolnice Lopača 
osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 360.000 kuna. Postignut je dogovor Kliničkog bolničkog centra 
Rijeka (KBC) i Grada Rijeke (osnivača ustanove), da se Psihijatrijska bolnica Lopača pripoji KBC-u. U tijeku 
su aktivnosti koje prethode spajanju dviju ustanova. Uz navedeno, prati se deinstitucionalizacija domova 
socijalne skrbi. Tako je Grad Rijeka za potrebe organiziranog stanovanja dao Domu za odrasle osobe 
Turnić u zakup 4 stana, a jedan stan za potrebe Dječjeg doma Ivana Brlić Mažuranić Lovran (korištenje 
stanova bez naknade). Sukladno Strategiji socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj od 2014. 
do 2016., Grad Rijeka proveo je u svim riječkim klubovima za starije osobe i umirovljenike ciklus 
informiranja starijih građana o gradskom socijalnom programu. Uz to, starijim je osobama na praktičnom 
primjeru prikazano kako koristiti aplikaciju E-savjetnik Socijalni program Grada Rijeke. Građanima je 
omogućeno da tom sustavu informiranja mogu pristupiti osim putem portala rijeka.hr i s web stranice 
penzici.rijeka.hr. Posebno treba naglasiti da je projekt E-savjetnik Socijalni program Grada Rijeke 
prepoznat kao jedan od najboljih europskih projekata na natječaju Europskog instituta za javnu upravu 
(European Institute of Public Administration - EIPA) pod nazivom European Public Sector Award, čija je 
ovogodišnja tema bila partnerska uloga javnog sektora u stvaranju boljeg društva (The Public Sector as 
Partner for a Better Society). 

Grad Rijeka je sufinancirao 52 programa/projekata koje je provodilo 42 udruga, ustanova i drugih 
pravnih/fizičkih osoba koji se odnose na socijalnu zaštitu svih kategorija građana. U ovim je 
projektima/programima sudjelovalo oko 16.700 građana. U prvih šest mjeseci 2015. godine za 
financiranje ovih projekata/programa izdvojeno je 1.126.656 kuna. Prihvatilišta za beskućnike 
(Prihvatilište udruge Oaza i Prihvatilište Ruže Sv. Franje) s ukupnim kapacitetom za smještaj 27 
korisnika, kontinuirano su popunjena. Započela je s radom stambena zajednica za žene beskućnice u 
organizaciji udruge OAZA. Uslugu Dnevnog boravka Doma za odrasle osobe Turnić koji ima kapacitet 
za 15 korisnika, koristi njih 14. Grad Rijeka financira "režijske troškove", prehranu i prijevoz korisnika 
dnevnog boravka. Nastavlja se provedba projekta IN³CA (INclusive INtroduction of INtegrated CAre) koji 
se financira sredstvima Europske komisije. Cilj projekta je omogućiti osobama starijim od 65 godina koje 
boluju od duševnih bolesti i poremećaja ponašanja i veću dostupnost socijalnih i zdravstvenih usluga kako 
bi se poboljšala kvaliteta njihovih života.  

Tijekom izvještajnog razdoblja, velika se pozornost pridavala pripremi novih investicija. U svrhu 
pripreme novih projekata, pokrenute su odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja 
te Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke. U tijeku je izrada detaljnih planova uređenja 
(DPU) stambenih područja Drenova-Bok i Rujevica. Također, u tijeku su izmjene i dopune DPU 
stambenog naselja Srdoči i DPU područja sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu. 
Treba posebno istaknuti da je u tijeku izrada Glavnog plana razvoja riječkog prometnog pravca na području 
Grada Rijeke (sufinanciran iz Operativnog programa Promet 2007.-2013. putem Ministarstva pomorstva, 
prometa i infrastrukture). Projekt Obalna šetnica s plažama – zapad je u lipnju 2015. godine prihvaćen za 
sufinanciranje iz Fonda za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma (300.000 kuna). Od projekata javnih 
površina treba posebno istaknuti izradu projektne dokumentacije uređenje javnih površina unutar bivšeg 
industrijskog kompleksa Rikard Benčić. Također, u tijeku je provođenje javne nabave za izrađivača glavnog 

http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fzoeu.hr%2F&ei=6tOfVdD8JOzV7Qbw6piQBA&usg=AFQjCNGwo7iAvmv5rFALjt5x1YgRQGjGig&sig2=8EgAsvnNuutoZIbYqUw4mA
http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fzoeu.hr%2F&ei=6tOfVdD8JOzV7Qbw6piQBA&usg=AFQjCNGwo7iAvmv5rFALjt5x1YgRQGjGig&sig2=8EgAsvnNuutoZIbYqUw4mA
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projekta uređenja javne površine uz Baptističku crkvu. Vezano za uređenje riječkih parkova, u tijeku je 
priprema projekata za uređenje parka Pomerio (uz rekonstrukciju ulice I. Rendića) i parka Šparići na 
Kantridi. Razvojni projekti Grada Rijeke odnose se na projekte građevina javne i društvene namjene. 
Pritom se posebno ističe projekt rekonstrukcije Hrvatskog doma Vežica (u tijeku je ishođenje potvrda 
glavnog projekta), projekt uređenja parka Gornja Vežica, te rješenje rekreacijskog kompleksa boćališta, 
dječjeg igrališta i parka za pse na Podvežici. Također, u tijeku je koordinacija s Elektroprimorjem oko 
projektne dokumentacije za muzej ex-energane u Vodovodnoj ulici. Za OŠ Vežica u tijeku je ishođenje 
građevinske dozvole za 1. fazu rekonstrukcije te suradnja s investitorom oko izrade projektne dokumentacije 
za Dječji vrtić Krnjevo. Od projekta prometnih građevina i prometnica bitno je naglasiti da je završen 
projekt rekonstrukcije i dogradnje čvora Orehovica na autocesti A6 Rijeka-Zagreb (projekt je predan 
Hrvatskim cestama d.o.o.). Uz navedeno očekuje se izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju dijela 
Opatijske ceste, kao i suglasnosti Lučke uprave Rijeka za 2. fazu produžene ulice Riva. Tijekom izvještajnog 
razdoblja dovršen je projekt rekonstrukcije raskrižja ulice T. Strižića i V. Dukića, a u tijeku je postupak 
ishođenja građevinske dozvole za ostale ulice kod Dječjeg vrtića Pehlin. Ishođenje građevinske dozvole, 
također, je u tijeku za izgradnju Sveučilišne avenije – 2. faza, kao i za pristupne ceste na Svilnom (vezano 
za sportsko rekreacijsku zonu). Idejni projekti povezani su s projektima Hrvatski dom Vežica, kao i pristupu 
nizu novih stambenih objekata na različitim područjima grada. Grad Rijeka je intenzivno surađivao s 
drugim investitorima. Posebno treba istaknuti aktivnosti vezane uz pripremu lokacije za izgradnju nove 
Sveučilišne bolnice (lokacija KBC Sušak).  

Grad Rijeka provodi upravne postupke izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih 
akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja te postupke legalizacije 
građevina prema posebnom zakonu. Broj zaprimljenih predmeta u ovom razdoblju iznosio je 1.070, a 
ukupno je u radu bilo 1.879 predmeta (uključujući postupke započete iz prethodnog razdoblja). Osim 
navedenog broja predmeta, koji se vode primjenom osnovnih Zakona o gradnji i Zakona o prostornom 
uređenju, izdano je 660 rješenja o izvedenom stanju primjenom Zakona o postupanju s nezakonito 
izgrađenim zgradama. Tokom svibnja i lipnja upućeno je 750 poziva za dopunu zahtjeva koji su predani 
bez ikakve dokumentacije, te je trenutno u radu 2.913 predmeta. U proteklom razdoblju uočen je 
povećan interes za izdavanje uporabnih dozvola u svrhu dokazivanja legalnosti postojećih građevina. 
Naime, povodom javnog poziva FZOEU za sufinanciranje radova na obnovi zgrada i unapređenju 
energetskih svojstava obiteljskih građevina, učestali su zahtjevi za izdavanje uporabnih dozvola. Osim 
toga, podnesen je niz ostalih zahtjeva vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i njihovog 
provođenja u zemljišnim knjigama.  

 Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Rijeka ostvario je prihod od prodaje i drugih oblika 
raspolaganja građevinskim zemljištem u iznosu od 7.818.421 kuna. Također, Grad Rijeka je za kupnju 
zemljišta na 8 lokacija i zamjene zemljišta ostvario rashod u iznosu od 5.955.266 kuna. U razdoblju 
siječanj-lipanj 2015. godine izvršen je upis zemljišta u imovinu Grada Rijeke za ukupno 323 zemljišne 
čestice sveukupne površine 144.686,61 m2 i vrijednosti 79.357.552 kune.  

 Grad Rijeka je u prvoj polovici 2015. godine nastavio s ulaganjima u gradnju i održavanje 
objekata javne, poslovne i stambene namjene. U sklopu održavanja objekata tržne namjene, završeni 
radovi su radovi na galeriji paviljona Tržnice Brajda. Također, izrađena je projektna dokumentacija za 
sanaciju kula kao i izradu sustava zaštita od munje kompleksa Trsatske gradine. Izrađena je projektna 
dokumentacija i u postupku je sklapanje ugovora o javnim radovima na uređenju prostora za Gradsku 
knjižnicu Rijeka-Ogranak Trsat. Uz navedeno, uređene su svlačionice i sanitarije u SRC Zamet. 
Sklopljen je ugovor te su u pripremi radovi na sanaciji krova na objektu nužnog smještaja na adresi 
Antuna Mihića 2A. U prvoj polovici 2015. godine kontinuirano su vršene hitne intervencije i radovi 
tekućeg održavanja na 120 objekata javne namjene, te u 210 poslovnih prostora i u 60 stanova. 
Sukladno obvezama Zakona o gradnji i Zakona o energetskoj učinkovitosti, izrada energetskih 
certifikata kontinuirani je posao, a do sada izrađeno 257 energetskih certifikata za 90 zgrada javne 
namjene, 72 zgrade poslovne namjene i 95 zgrada stambene namjene. Natječaj Energetska 
učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Rijeci privodi se kraju. Svi radovi su okončani, a iznos ukupnih 
sredstava dodijeljenih građanima veći je od 600.000 kuna. Nakon obrađenih prijava, sklopljeno je 19 
ugovora o sufinanciranju. Početkom lipnja održan je 5. Riječki energetski tjedan u suradnji Grada Rijeke 
s Tehničkim fakultetom u Rijeci, Regionalnom agencijom REA Kvarner, PGŽ i Udrugom Cezar, a tijekom 
kojeg je održano 28 predavanja. Za 876 predškolske djece koji iduće školske godine 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 iz Rijeke.  

U prvoj polovici 2015. godine provedena su tri javna natječaja za prodaju stanova u vlasništvu 
Grada Rijeke putem kojih je prodano 8 stanova neprikladnih za stanovanje i 4 idealna dijela stana u 
vlasništvu Grada Rijeke. U istom razdoblju, Grad Rijeka je temeljem sudske presude stekao pravo 
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vlasništva na 3 stana, a na osnovu pravnog sljedništva podneseno je još 8 prijedloga za uknjižbu prava 
vlasništva za korist Grada. Također, u prvom polugodištu 2015. godine provedena su tri javna natječaja 
za davanje u zakup poslovnih prostora za koje je iskazan veliki interes. Naime, od ukupno objavljenih 
79 poslovnih prostora, izlicitirano je 56 prostora, ukupne površine 4.436 m2, za koje je ugovorena 
mjesečna zakupnina u iznosu od 192.247 kuna (3,2% ukupnog mjesečnog zaduženja zakupnine svih 
poslovnih prostora). Vezano za izgradnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na 
lokaciji Martinkovac, na kojoj se planira izgradnja 92 stana u dvije višestambene građevine, izrađeni 
su idejni i glavni projekti i dobivena je lokacijska dozvola te je u tijeku postupak dobivanja potvrde 
glavnog projekta i ishođenja konačne građevinske dozvole. Po dobivenoj konačnoj građevinskoj dozvoli 
provesti će se postupak javne nabave i započeti s izvođenjem radova. 

Grad Rijeka je, u suradnji sa komunalnim i trgovačkim društvima u vlasništvu grada, nastavio 
investirati u komunalnu infrastrukturu. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka (ViK) nastavio je s 
aktivnostima u svrhu poboljšanja kvalitete vodnih usluga koje pruža, kao i stvaranja uvjeta za 
priključenje na sustav javne odvodnje i sustav javne vodoopskrbe, predviđene i Strategijom Grada 
Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine. Treba napomenuti da je tijekom ovog izvještajnog razdoblja 
završila realizacija dogradnje sustava javne odvodnje na području Grada Rijeke i Općine Čavle u 
sklopu 2. faze Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (Jadranski projekt). Ukupna 
vrijednost radova, usluga i opreme za 2. fazu Jadranskog projekta iznosi oko 94,1 milijuna kuna. 
Radove na javnoj odvodnji pratili su i radovi na oko 16,5 km vodovoda, vrijedni oko 5,7 milijuna kuna, 
koje je financirao ViK. U 2015. godini započela je gradnja 470 m dugog vodovodnog ogranka s 
redukcijskom stanicom u Ulici B. Ćikovića Marčeva, te gradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje i 
sustava javne vodoopskrbe predviđena Projektima Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i 
Europske investicijske banke (EIB), ukupne ugovorene vrijednosti 127,7 milijuna. Započeti su radovi na 
realizaciji Projekta EBRD-a koji obuhvaća gradnju i rekonstrukciju ukupno oko 26 km kanalizacije i 13 
km vodovoda za oko 740 građevina (na području Rijeke i Kastva). Na području Rijeke izvode se radovi 
na 25 km kanalizacije i 12,7 km vodovoda, a završetak radova planiran je za srpanj 2016. godine. 
Nastavljena je izrada studijsko-projektne dokumentacije za prijavu projekta sustava odvodnje 
aglomeracije Rijeka (s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda) na EU-fondove. 
Također, studijsko-projektna dokumentacija se izrađuje i za dogradnju sustava javne odvodnje na 
području aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) i aglomeracije Kraljevica. Nastavljena je izrada 
idejnih projekata za dogradnju vodoopskrbnih podsustava Grobnik i Platak u iznosu od 2,7 milijuna 
kuna. Izradi ove projektne dokumentacije pristupilo se prema obavezama iz Sporazuma koji su sklopili 
PGŽ, Grad Rijeka, Općina Čavle i KD ViK. Dogradnja vodovodne infrastrukture je i u funkciji vodoopskrbe 
Regionalnog sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak.  

ENERGO d.o.o. Rijeka provodi svoje planirane aktivnosti vezane uz investiciju u kogeneracijsku 
Energanu Kampus. Nakon potpisivanja ugovora o kreditu s EBRD-om, u prvoj polovici 2015. godine 
nastavljene su aktivnosti vezane uz projekt Energane, a radi se o investiciji od 6,15 milijuna EUR. 
Također, objavljen je postupak javne nabave za toplovode. Energo je izvršio redovno održavanje 
postojećeg plinovoda i nastavak izgradnje plinske mreže u Gradu Rijeci i PGŽ pri čemu je za područje 
Grada Rijeke izgrađeno 492 m uličnog plinovoda (spojni ST plinovod za Nogometni kamp Rujevica i za 
JGL na Svilnom), kao i 109 m plinskih priključaka. Na području Općine Viškovo, Općine Čavli, Općine 
Kostrena i Grada Kraljevice izgrađeno je 446 m plinovoda s kućnim priključcima.  

Na gradilištu Centra za gospodarenje otpadom Marišćina u PGŽ dovršeni su radovi na okolišu 
i postrojenjima. Nakon tzv. toplih proba, gdje se započelo sa probnim radovima obrade i odlaganja 
otpada, postrojenje se planira pustiti u pogon u zadnjem kvartalu 2015. godine. Sanacija odlagališta 
komunalnog otpada Viševac je pri samom kraju i priprema se tehnička dokumentacija za interni 
tehnički pregled, a uređaj za pročišćavanje procjednih voda i plinskog kondenzata je u probnom radu. 
Također, sklopljen je ugovor o dobavi i ugradnji postrojenja za proizvodnju električne energije iz 
odlagališnog plina (proizvodnja preko 7.000 MWh električne energije godišnje). KD Čistoća je ishodilo i 
energetsko odobrenje te je upisano u registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije i povlaštenih 
proizvođača električne energije, a s Hrvatskim operaterom tržišta energije ugovorit će prodaju 
proizvedene električne energije po povlaštenoj tarifi i predaju HEP-u. U vezi aktivnosti na izgradnji 
Centralnog reciklažnog dvorišta Mihačeva draga, izrađena je projektno-tehnička dokumentacija, 
ishođene potrebne suglasnosti, te dobivena građevinska dozvola. Obavljen je otkup zemljišta za 
izgradnju sortirnice u Mihačevoj dragi. U veljači 2015. godine s radom su krenula dva mobilna reciklažna 
dvorišta koja služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i problematičnih vrsta 
otpada iz kućanstva (projekt je sufinanciran sredstvima FZOEU. Vodeći se ciljevima postizanja učinkovitog 
gospodarenja energijom i smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoliš, KD Čistoća pokrenulo je i 
aktivnosti usmjerene na nabavu novih vozila. Radi se o dva kamiona za odvoz otpada s pogonom na 



8 
 

stlačeni prirodni plin kao i nabavu električnih vozila-portera za odvojeno prikupljanje otpada te električnih 
trokolica namijenjenih za održavanje čistoće grada. Od vozila na stlačeni prirodni plin, nabavljeno je i već u 
funkciji manje teretno vozilo zapremine 7m³ pogodno za prikupljanje odvojenih vrsta otpada u uskim 
ulicama. U fazi isporuke je i veće teretno vozilo, zapremine 30 m³ namijenjenog za odvojeno prikupljanje 
otpada. Oba navedena vozila sufinancirana su sredstvima FZOEU. KD Čistoća je već tijekom 2014. godine, 
uz potporu FZOEU. nabavilo i uvelo u funkciju prvo višenamjensko električno komunalno vozilo namijenjeno 
prikupljanju papira i kartonske ambalaže Krajem svibnja 2015. godine dobiveno je na upotrebu još jedno 
električno vozilo iste vrste, namijenjeno prikupljanju tetra-ambalaže. U skladu s novim Zakonom o 
održivom gospodarenju otpadom KD Čistoća je u suradnji s jedinicama lokalne samouprave u kojima 
gospodari otpadom pokrenula cijeli niz aktivnosti kako bi pravovremeno i točno informirala građane 
o uvođenju sustava odvojenog prikupljanja otpada. Početkom travnja 2015. godine poslan je i letak 
s najčešćim pitanjima građana, te odgovorima, vezanim uz sustav odvojenog prikupljanja otpada. Letak 
je poslan na 85.000 adresa na području djelovanja KD Čistoća. Početkom 2015. godine je svim 
učenicima osnovnih škola dodijeljen i promotivni materijal (12.400 primjeraka). Do sada je prigodnim 
edukacijama obuhvaćeno više tisuća djece pri osnovnim školama i dječjim vrtićima. Tijekom 2014. i 
2015. godine postavljeno je stotinjak info-točaka (na štandovima) gdje su građani mogli dobiti 
informacije o sustavu odvojenog prikupljanja otpada. U završnoj fazi pripreme je i specijalizirana 
mrežna stranica www.otpadnici.eu koja će biti povezana s glavnom stranicom KD Čistoće www.cistoca-
ri.hr te s društveno-mrežnim kanalom.  

Od većih komunalnih zahvata, treba naglasiti da su u izvještajnom razdoblju završeni radovi na 
uređenju Trga Ivana Koblera. Uređeno je dječje igralište u Ulici Oktavijana Valića (zapadno od kućnog 
broja 46) te završeno uređenje dječjeg igrališta u Lukovićima (MO Brašćine-Pulac). Također, prošireno je 
dječje igralište i postavljena gumena podloga ispod sprava u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 7 (MO 
Zamet). U tijeku su radovi na uređenju (proširenju) javnog WC-a na Trsatu koji radovi se sufinanciraju 
sredstvima Franjevačkog samostana Trsat. Izvedeni su pripremni i ostali potrebni radovi za početak 
kupališne sezone. Od većih radova navodi se proširenje i uređenje staze, sunčališta i pripadajućeg platoa 
uz plažu Grčevo. Od manjih komunalnih zahvata, izvedena je sanacija sustava odvodnje oborinskih voda 
u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca i u ulicama: Brig, Pod Ohrušvom, Orlići, Tomasići, Josipa Mohorića, 
Ivana Žorža, Tutnovo i u Ulici Grbaste, sanacija kolnika u Ulici Podbreg, Hosti, Zametskoj ulici, M. Bataje, 
Tizianova, Ribarska, Radnička, Kvaternikova, Petorici streljanih te kolnika prilazne prometnice Tower 
centra Rijeka. Iz sredstava za komunalne prioritete, sanirane su nerazvrstane ceste na području MO 
Pehlin i to ulice Blažićevo, Baretićevo, Turkovo i Mihovilići. Također, izrađene su rampe za osobe s 
invaliditetom na pješačkim prijelazima u ulicama M. Barača, Liburnijskoj, Zametskoj, Kršinićevoj, 
Karasovoj, Crnčićevoj te na Krnjevu. Iizvedena je sanacija nogostupa od križanja s ulicom Ivana 
Grohovca do križanja s Ulicom Alda Colonnella (MO Školjić), a izvedena je sanacija odvodnje oborinske 
vode te sanacija kolnika u Ulici pod Ohruštvom. Sanacija nogostupa izvedena je u ulicama Adamićeva, 
Zanonova, Dolac, Kapucinske crkve i Krešimirova. Izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju 
klizišta na cesti Grohovski put, a financiranje investicije prijavljeno je na natječaj FZOEU za financiranje 
projekta sanacije klizišta. U okviru održavanja javne rasvjete grada otvoreno je 695 naloga za rad, a od 
značajnih radova zamijenjeno je ukupno 63 starih svjetiljki raznih tipova sa novim tipiziranim svjetiljkama 
kvalitetnih svjetlo-tehničkih karakteristika. U sklopu proširenja javne rasvjete po mjesnim odborima Grada 
Rijeke izvedena je postava 47 novih rasvjetnih tijela raznih tipova i snage na 20 različitih lokacija. 
Nastavilo se sa investicijskim i tekućim održavanjem gradskih groblja redovitim održavanjem staza, 
puteva, zelenih površina i biljnog materijala. Za groblje Kozala pripremljena je natječajna dokumentacije 
za izvođenje radova sanacije u nastavku staze, a čiji će radovi uslijediti u drugoj polovici 2015. godine. Na 
Centralnom gradskom groblju (CGG) Drenova započeti su radovi na uređenju obiteljskih grobova sa 
ukupno 234 nova grobna mjesta. Radovi na izgradnji nastavka CentraIne aleje na CGG Drenova su u 
tijeku, te se očekuje njihov skorašnji završetak. 

Nastavljena je izgradnja novih gradskih prometnica, kao i priprema za izgradnju spoja ulice 
Tina Ujevića prema Dražičkoj na Srdočima, spoja ceste A na lokaciji Bok-Drenova. Pri kraju su radovi 
na izgradnji budućeg kompleksa parkirališta Zagrad II. Izgrađen je kolno-pristupni put na Marčeljevoj 
dragi i stepenice na lokaciji spoja postojeće prometnice na stambenu ulicu Marčeljeva draga. Dovršena 
je rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Marinićima. Također, surađivalo se s investitorom na 
uređenju zemljišta i zemljanim radovima na lokaciji Nogometnog kampa na Rujevici. Također, 
projektiraju se prometnica i prateća infrastruktura za novi Stadion na Kantridi. Za izgradnju POS-ovih 
stanova na Martinkovcu ugovoreno je izvođenje radova na izgradnji prometnica. 

KD Autotrolej d.o.o. je nabavio 2 nova autobusa za županijski prijevoz s dizel-motorima norme 
Euro 6. U drugoj polovici 2015. godine očekuje se isporuka 9 autobusa (5 solo i 4 zglobna autobusa) koji 
za pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin s motorima norme Euro 6. Nabavka autobusa se 
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sufinancira od strane FZOEU u iznosu od 40% opravdanih troškova. Stavljanjem u promet navedenih 
novih 9 autobusa KD Autotrolej imati če u svom u voznom parku ukupno 30 autobusa na pogon stlačenim 
prirodnim plinom. Nabavkom autobusa na pogon stlačenim prirodnim plinom, KD Autotrolej nastavlja 
realizaciju projekta i obveza iz Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Rijeka (SEAP) u 
mjerama za smanjenje emisije CO2 iz sektora prometa. U veljači 2015. godine realiziran je projekt 
uvođenja bio-dizela, kao jednog od pogonskih goriva, za vozila javnog gradskog prijevoza. Sukladno 
Pravilniku o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz tereta ili 
putnika, KD Autotrolej nastavlja raditi na izobrazbi svih vozača autobusa. Također, projekt gradske 
kartice, koji je prvo implementiran u KD Autotroleju, nastavlja s realizacijom. Od 01.06.2015. godine u 
funkciji su trgovačka društva Poslovni sustavi d.o.o. i Rijeka Plus d.o.o. (i jedno i drugo sa sjedištem u 
Rijeci). Navedenom reorganizacijom je komercijalna djelatnost iz društava Autotrolej i Rijeka promet 
izdvojena u zasebno trgovačko društvo Rijeka Plus. Pritom su Autotrolej i Rijeka promet zadržali svoju 
komunalnu djelatnost i pravnu osobnost. Navedenom reorganizacijom omogućena je veća sinergija unutar 
cijelog sustava. 

Pored redovnih aktivnosti održavanja informacijskih sustava i računalno-komunikacijske 
infrastrukture, tijekom izvještajnog razdoblja realiziran je niz projektnih aktivnosti u cilju unaprjeđenja 
poslovanja Grada Rijeke, optimiziranja troškova i podizanja kvalitete gradskih usluga. Uvedeni su u rad 
novi aplikativni sustavi i moduli: Očevidnik otpisa duga po Sporazumu, Očevidnik otpisa duga po Uredbi 
i Evidencija i praćenje šteta na policama osiguranja te pripremljeni podaci za prijenos iz postojećih 
sustava u Riznicu Grada Rijeke. U svim odjelima gradske uprave uspostavljen je sustav Upravljanja 
ispisom koji već ostvaruje znatne uštede materijalnih troškova. Također, proširena je elektroničko-
komunikacijska mreža Grada Rijeke priključenjem lokacije Filodrammatica (Gradska knjižnica Rijeka) u 
gradsku optičku komunikacijsku infrastrukturu. Na svim pristupnim točkama besplatne bežične gradske 
mreže uspostavljen je eduroam sustav koji nudi dodatne usluge domaćim i stranim korisnicima iz 
sustava znanosti i visokog obrazovanja. Besplatna bežična mreža proširena je na područjima Centra za 
kreativne industrije, Art-kina Croatia te HNK Ivana pl. Zajca. Također, izvršena je zamjena Internet-
kamera na 7 lokacija širom grada, a nove kamere emitiraju uživo sliku u kontinuitetu. Razvoju ICT-
infrastrukture i unaprjeđenju gradskih usluga značajno pridonose i projekti koji se odvijaju u okvirima 
EU-programa financijske potpore: i-locate (CIP ICT PSP), iURBAN (FP7) i INCA (CIP ICT PSP). U 
proteklom razdoblju pripremljeni su projektni prijedlozi vezani uz program Horizont 2020 (projekti 
SCOOPS, ECHOES i CENTIT) te projekt COSME te predani Europskoj komisiji na evaluaciju. 

U veljači 2015. godine prihvaćeno je devet projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva. 
Projekte sufinancira Grad Rijeka u ukupnom iznosu od 191.601 kuna. Projektom grupe građana Mirtići 
Veliki za malene – 3. faza završava se uređenje dvorišnog prostora Dječjeg vrtića Mirta. Također, eko-
akcijom u suradnji s MO Kantrida očišćen je okoliš vrtića. Projektom grupe građana Drenjulić Vježbajmo i 
jedimo zdravo za zdravlje pravo (2. faza) nastavljeno je s uređenjem vanjskog prostora za igru djece-
polaznika Dječjeg vrtića Drenova. Projektom grupe građana Bombon - Dvorište po želji djeteta (3. faza) 
nastavlja se uređenje dvorišnog prostora Dječjeg vrtića Vežica. Projekt grupe građana Potok Za igru s 
osmjehom – sigurno igralište po mjeri djeteta (3. faza) nastavak je uređenja dvorišnog prostora Dječjeg 
vrtića Potok. Projektom Udruge Pegaz Stari voćnjak ponovo živi (2. faza) nastavlja se uređenje Draške 
doline – prostora na otvorenom, namijenjenog rekreaciji i rehabilitaciji djece s teškoćama u razvoju, 
mladih osoba s invaliditetom i građana Rijeke. Projektom Vijeća Mjesnog odbora Podvežica Vježbom do 
zdravlja uređuje se zelena površina ispod Dječjeg vrtića Galeb. Projektom Vijeća Mjesnog odbora Pehlin 
Nasmiješi se, igra počinje uređuje se dvorišni prostor starog Dječjeg vrtića Pehlin. Ostali projekti realizirati 
će se do kraja 2015. godine. 

Vezano uz djelatnost odgoja i školstva, treba naglasiti da je u izvještajnom razdoblju donesen 
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada 
Rijeke za pedagošku 2015./2016. godinu. Također, donesena je Izmjena Plana mreže dječjih vrtića na 
području Grada Rijeke kojom je uvršten novi Područni vrtić Žirafica (Ulica 1. maja br.10) čiji osnivač je 
fizička osoba. U Dječjem vrtiću Rijeka, u sklopu projekta Važno je kako se igramo, opremljene su dvije 
prostorije za senzo-motornu integraciju. Prva takva prostorija uređena je u Podcentru predškolskog odgoja 
Veseljko za djecu sniženih intelektualnih sposobnosti te druga prostorija u Podcentru predškolskog odgoja 
Maestral za djecu s poremećajima iz autističnog spektra. Za provedbu ovoga projekta, Zaklada Hrvatska 
za djecu dodijelila je Dječjem vrtiću Rijeka financijsku potporu u visini od 500.224 kuna. Važno je naglasiti 
da su 18.06.2015. godine potpisani Ugovori o financiranju sa Zakladom Hrvatska za djecu koja je osigurala 
sredstva za provedbu projekata ustanova čiji je osnivač Grad Rijeka. Od projekata za OŠ, treba istaknuti 
da je nastavljena provedba projekta RInkluzija, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, a 
putem kojeg su u protekloj školskoj godini u riječkim osnovnim školama zaposlena 44 pomoćnika u 
nastavi. Pored toga, nastavljeno je i financiranje pomoćnika za učenike prvih razreda iz proračunskih 
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sredstava. Uz navedeno, nastavljena je provedba projekta ranog učenja informatike od 1. do 4. razreda u 
18 osnovnih škola, (1.881 učenik) i programa E-matematička učionica (za darovite mlade matematičare) i 
programa LIADO-Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolaca. Treba naglasiti i sudjelovanje 28 
darovitih učenika iz 9 riječkih osnovnih škola u 40. Školi dječjeg stvaralaštva Novigradsko proljeće 2015. 
Također, nastavljeno je stipendiranje darovitih učenika srednjih škola i darovitih studenata, studenata 
koji se školuju za deficitarna zanimanja te učenika i studenata slabijeg imovnog stanja. Također, učenici 
pet riječkih OŠ predstavili su u Gradskoj vijećnici znanje stečeno kroz program Moja Rijeka. U 
izvještajnom razdoblju održan je 12. Festival znanosti i pritom je obilježen Dan darovitih učenika 
(udruga Centar za poticanje darovitosti Rijeka i Društvo roditelja darovite djece Lodur). Održan je 
LiDraNo’15 - gradska razina smotre učenika osnovnih i srednjih škola iz literarno-dramsko-novinarskog 
stvaralaštva. Podržana je i implementacija knjižničnog programa u 5 OŠ radi njihovog povezivanja s 
Gradskom knjižnicom Rijeka. Grad Rijeka je organizirao svečani prijem za učenike i njihove mentore 
koji su ostvarili postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima. Nadalje, 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 riječkih OŠ. Navedeni program provodi Policijska 
uprava Primorsko-goranska (Odsjek za prevenciju) u suradnji s Gradom Rijeka. Uz navedeno, Dom 
mladih je organizirao Ljeto u Domu mladih (23.06.-10.07.2015. godine). U OŠ Kantrida svečano je 
obilježena 70-ta obljetnica rada Područne škole pri Dječjoj bolnici u Kliničkom bolničkom centru Rijeka.  

Svakako treba navesti napore Grada Rijeke da obnove zgrade osnovnih škola i vrtića. U tijeku 
su radovi na sanaciji fasade OŠ Vladimir Gortan u sklopu kojih će se izvesti novi fasadni sustav s ciljem 
poboljšanja energetske učinkovitosti objekta i obnove dotrajale fasade te će se izvesti sanacija vanjske 
oborinske odvodnje kao i zamjena dijela postojećih metalnih stijena novom aluminijskom bravarijom. 
Okončani su radovi na sanaciji objekta OŠ Srdoči te na sanaciji sportske dvorane OŠ Srdoči i sportske 
dvorane OŠ Brajda. Također, izvedeni su i radovi na sanaciji toplovoda u OŠ Škurinje. Izrađena je 
projektna dokumentacija za sanaciju fasade i krova OŠ Kantrida i zamjenu vanjske stolarije OŠ Fran 
Franković. U tijeku su radovi na uređenju EU učionice u OŠ Nikola Tesla. U izradi je projektna 
dokumentacija za ugradnju lifta za invalide u OŠ Kantrida. U okviru tekućeg i investicijskog održavanja 
izvesti će se radovi na uređenju sportske dvorane OŠ Turnić, unutarnjem uređenju dvorane OŠ Brajda, 
sanaciji aluminijske bravarije na OŠ San Nicolo, uređenju sanitarnih čvorova u OŠ Škurinje i OŠ 
Belvedere te podopolagački radovi u osnovnim školama Eugen Kumičić, Fran Franković, Gelsi i Pehlin. 
Za potrebe prijave na Javni poziv koji je objavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – 
Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju 
djelatnost odgoja i obrazovanja izrađena je projektna dokumentacija za 6 objekata – OŠ Nikola Tesla, 
Kantrida i Fran Franković i PPO Turnić, Kvarner i Krijesnica, dok će prijave na navedeni poziv biti 
upućene tijekom srpnja i kolovoza ove godine. Zaključeni su ugovori za izvođenje radova tekućeg i 
investicijskog održavanja u 14 dječjih vrtića (Vežica, Krnjevo, Pčelice, Krijesnica, Zamet, Rastočine, 
Bulevard, Podmurvice, Galeb, Mlaka, Veseljko, Mirta, Turnić i Maestral), a koji će se radovi izvesti tijekom 
ljetnih mjeseci. Također, u pripremi su radovi prenamjene prostora vrtićkih grupa u jasličke u dječjim 
vrtićima Zamet, Mirta i Gardelin. Izrađena je projektna dokumentacija za uklanjanje postojećih i izgradnju 
novih dječjih vrtića Đurđice i Morčić. 

Kapitalna ulaganja u programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke, tijekom 
izvještajnog razdoblja, obuhvatila su projekte od posebno značaja za Grad Rijeku. U okviru aktivnosti na 
daljnjoj obnovi Gradine Trsat, izrađena je natječajna dokumentacije za izradu 3D snimke postojećeg stanja 
cjelokupnog prostora Trsatskog kaštela i izradu konzervatorskog elaborata. U cilju rekonstrukcije kuće 
Colazio, uz trg Principij, otkupljen je posljednji vlasnički dio (1/10) te je kuća sada u cijelosti vlasništvo 
Grada Rijeke. U cilju sanacije i obnove zgrade HNK Ivana pl. Zajca, izvedene su pripremne aktivnosti oko 
natječajne dokumentacije za nabavu sanacije kapilarne vlage kazališne zgrade. U tijeku je postupak 
ishođenja lokacijske dozvole za uređenje Trga pul Vele crikve (u skladu s izmjenama i dopunama posebnih 
uvjeta nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci). U izvještajnom razdoblju raspisan je natječaj za 
davanje motornog broda Galeb u koncesiju, a u natječajnom roku nije pristigla niti jedna ponuda. Stoga se 
razmatraju daljnje mogućnosti za davanje broda u koncesiju. Izrađeni su glavni projekti za rekonstrukciju tri 
zgrade u okviru ex-bloka Rikard Benčić (T-zgrade, H-zgrade i Upravne zgrade). Istodobno, izrađena su 
idejna rješenja za rekonstrukciju ciglene zgrade i za uređenje javnih površina. U okviru kapitalnih donacija 
za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, realizira se program Obnove pročelja unutar zaštićene Urbanističke 
cjeline Grada Rijeke. S tim u vezi, izvršen je program sanacije pročelja i krova građevina: Šetalište Ivana 
Gorana Kovačića 29, Adamićeva 10, Brajšina 20, Kalvarija 1, Kalvarija 5 i Vidikovac 11, a u tijeku su radovi 
na građevinama: Kružna 6 i 8 i Janeza Trdine 7. U suradnji s KD Kozala, izvršeni su zaštitni radovi na 
spomeničkoj baštini groblja Kozala. Tehnički fakultet u Rijeci nastavio je projekt digitalizacije i izrade 
postava te prezentacije riječke baštine temeljem 3D tehnologije na pokretnom arheološkom nalazu 
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brončane bikove glave s rimskog nalazišta Principia u Starom gradu u Rijeci. Centar za industrijsku baštinu 
pri Sveučilištu u Rijeci nastavio je projekt stvaranja baze podataka lokalne kulturne baštine u obliku 
interaktivne web stranice http://www.rijekaheritage.org/. U sklopu Javnih potreba u kulturi, u prvom 
polugodištu 2015. godine, sklopljeni su Ugovori o sufinanciranju programske djelatnosti zaštite i očuvanja 
kulturnih dobara temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2015. godinu s 12 korisnika 
za 17 programa.  

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca je u izvještajnom razdoblju realiziralo 212 programa s 
51.803 posjetitelja. Navedeni programi uključuju premijere, koprodukcije i reprize Hrvatske i Talijanske 
drame, Opere i Baleta, te gostovanja u zemlji i inozemstvu. Uz navedeno realizirani su različiti prigodni 
programi u vidu organiziranih razgleda, proslave, promocija knjiga, časopisa, izložbi i promocije. Posebno 
treba istaknuti pilot-program, odnosno edukacijsko-kreativni program, Diplomirani gledatelj u sklopu kojeg 
je polaznicima, odnosno gledateljima-suradnicima, omogućeno praćenje nastajanja predstava, razgovori 
s redateljima, dramaturzima i glumcima, posjet radionicama i drugo. O Kazalištu najbolje govore podaci o 
premijerama i to: Hrvatska drama – 4 premijere, Talijanska drama je zabilježila 3 premijere, Balet je imao 
2 premijere i Opera s 4 premijere uz jednu obnovu. Uz navedeno, premijerno je održano čak 16 
koncerata. Ukratko, tijekom kazališne sezone izvedeno je ukupno 13 premijera i 16 koncerata, 17 
organiziranih razgleda kazališta i 29 prigodnih programa. Program Diplomirani gledatelj imao je 130 
polaznika. Tijekom 2015. godine, u odnosu na 2014. godinu, primjetan je porast ukupnog prihoda 
Kazališta od 10%, porast broja posjetitelja za 17% te 28% više izvedbi različitih programa. 

Najznačajnija činjenica u radu Gradske knjižnice Rijeka u izvještajnom razdoblju je izvršeno 
preseljenje dijela fonda Središnjeg odjela u prizemlje zgrade Filodrammatice na površinu od 370 m². U 
prvom polugodištu 2015. održavane su raznovrsne aktivnosti Knjižnice kroz 42 redovna programa te čitav 
niz izvanrednih programa. Ukupno je održano 480 programskih aktivnosti za različite dobne skupine. 
Održana je manifestacija Tjedan dobre dječje knjige uz potporu Ministarstva kulture. Pokrenut je novi ciklus 
Književne nagrade Drago Gervais. Izvršene su pripreme za potpunu integraciju Knjižnice Čavle u sustav 
GKR. Nastavljene su aktivnosti na međunarodnim projektima.  

Muzej grada Rijeke tijekom prve polovice 2015. godine predstavio je javnosti dvije značajne 
izložbe. Jedna od njih je izložba Rijeka, sjećamo se, postavljena na Korzu, a kojom je - obilježena 70. 
godišnjica završetka 2. svjetskog rata i pobjede nad fašizmom. Druga značajna izložba je Kazalište 
priča koja je bila dio programa Riječkih ljetnih noći. Muzej moderne i suvremene umjetnosti (MMSU) 
tijekom prve polovice 2015. godine realizirao je niz programa od kojih izdvajamo: samostalnu izložbu 
Božene Končić Badurine i seriju ponoćnih performansa 1,2,3,4,5,6 IZGUBLJENI! / POZICIJE 
NEPRISUTNOSTI (program MMSU u okviru Riječkih ljetnih noći). MMSU je izdao jedan broj MMSU-
novina kojima želi ojačati medijacijski dio djelovanja muzeja prema građanima. Nadalje, Muzej je preuzeo 
vođenje dijela Rezidencijalnog programa Kamov te je u skladu s time i proveo natječaj za programe u 
idućem razdoblju. Također, uspješno je završen i dvogodišnji EU projekt Smuggling Anthologies/Antologije 
krijumčarenja a koji se provodio u MMSU Rijeka, Mestnom muzeju Idrija i Trieste Contemporanea.  

U Gradskom kazalištu lutaka (GKL) je u prvih šest mjeseci 2015. godine odigrano ukupno 195 
predstava, od čega su 24 predstave izvedene u sklopu umjetničko-edukativnog projekta Lutkofora. U 
Rijeci je izvedeno 165 predstava, a njih 30 na gostovanjima. Predstave je pratilo oko 23. 500 gledatelja. 
Novi umjetničko-edukativni projekt Lutkofor, pokrenut u siječnju 2015. godine, objedinjuje lutkarsku 
predstavu s radionicama za djecu. Radi se o inovativnom projektu kojim se želi djeci približiti lutkarsku 
umjetnost, a izvodi se u školskim prostorima. Od sredine siječnja održavao se novi ciklus Kreativnih 
radionica. Osmišljeni su i Mali lutkarski razgovori u koje su bili uključeni glumci iz predstave u izravnom 
razgovoru s publikom. Uz navedeno, GKL ostvarilo je i 13 gostovanja po PGŽ i drugim županijama.  

U prvoj polovici 2015. godine, Art-kino bilježi 16.518 posjetitelja i 534 programa. Od brojnih 
filmskih naslova i programa izdvajamo program Jutro u kinu namijenjeno umirovljenicima. Uz više 
premijera nagrađivanih autora, održani su ciklusi švedskog i frankofonskog filma te četiri premijere. 
Također, započeo je novi program Praznici u kinu, početak svibnja protekao u znaku nove 
manifestacije Signali nad gradom koja je organizirana povodom 70. obljetnice oslobođenja Rijeke. U 
Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku u prvih šest mjeseci 2015. godine realizirano je 297 
programa raznovrsnih kulturnih djelatnosti za 26.422 posjetitelja programa. U okviru scenske 
djelatnosti uspješno je održan 22. Međunarodni festival malih scena s osam predstava iz Hrvatske, 
Srbije, Slovenije, Češke i Rumunjske. Održani su i dobro posjećeni razgovori o predstavama te izložba 
poljskog kazališnog plakata, a festival je posjetilo oko 2.500 gledatelja. Aleksandra Zec, autorski projekt 
Olivera Frljića (producent Umjetnička organizacija HKD Teatar MFMS) je pored nekoliko izvedbi u 
Rijeci, otvorila i međunarodni kazališni festival u Ludwigshafenu (Njemačka) te nastupila u programu 
regionalnog festivala u Temišvaru (Rumunjska). Umjetnička organizacija Kabinet je u travnju na sceni 

http://www.rijekaheritage.org/
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HKD-a na Sušaku predstavila izvedbenu produkciju We’re in this together. Kazališna radionica Malik u 
lipnju je izvela zapažene završne produkcije svih triju uzrasta. U prvom polugodišnjem razdoblju 
glazbena djelatnost ostvarila je niz glazbenih programa i ostalih sadržaja koji su pridonijeli ukupnoj 
kulturnoj ponudi grada. Brojne udruge održale su svoje nastupe i cjelovečernje koncerte poput 
Mješovitog zbora Kulturno-umjetničke udruge Jeka Primorja, Udruge Maraton, zbora Putokazi, Pjevački 
zbor mladih Josip Kaplan, Vokalni studio Rijeka, Riječki komorni zbor Val i Mješoviti pjevački zbor 
Ronjgi. U nakladničkoj i knjižnoj djelatnosti ističemo zapažene programe: 3. noć velikog čitanja / 3lit, 
Festival europske kratke priče, 8. Sajam knjiga i festival autora Vrisak. Objavljena je zbirka priča Z, 
Branke Arh, jedan broj časopisa Književna Rijeka i broj e-časopisa Književnost uživo te broj časopisa 
Sušačka revija. I ove godine proveden je natječaj za Poticanje književnog stvaralaštva. U izložbenoj 
djelatnosti realiziran je čitav niz programa udruga, ustanova i pojedinaca. Likovna nagrada Ivo Kalina 
je 2015. godine dodijeljena po sedmi puta. Dodijeljena je za najbolju likovnu izložbu na području 
suvremene umjetnosti održanu tijekom 2013. i 2014. godine u galerijskim i javnim prostorima na 
području grada Rijeke. Dobitnice su Milijana Babić i Ida Hansson za izložbu pod nazivom Put yourself 
in my place / Na mom mjestu koja je održana u Galeriji Drugo more u Filodrammatici u razdoblju od 23. 
rujna do 7. listopada 2014. godine U filmskoj djelatnosti i novim medijima program REFINERI 
udruge UKUS započeo je prvom sesijom u mjesecu travnju s audiovizualnim projektima različitih 
autora. Udruga Poligon započela je produkciju filma Vrijeme je za ručak. Nikolina Hrga završava 
snimanje kratkometražnog filma Forma je zadovoljena. Udruga Drugo more provodi cjelogodišnji 
program Refleks u prostoru Filodrammatice. Udruga Filmaktiv započela je sa edukacijom i programom 
radionica Primijenjeni video.  

U suradnji sa Savezom udruga Molekula, Grad Rijeka je na natječaju Nacionalne zaklade za 
razvoj civilnoga društva u području pilot programa Prostori (su)djelovanja sufinanciranje prijavio program 
razvoja policentričnog društvenog kulturnog centra. U okviru ovog pilot programa Grad Rijeka namjerava 
djelovati na dva polja: izrada nove i unapređivanje postojeće dokumentacije za uređenje prostora 
(dokumentacija za Marganovo) i definiranje modela su-upravljanja u suradnji sa Savezom udruga 
Molekula, Studentskim kulturnim centrom i drugim organizacijama i građanima. U sklopu pilot-projekta 
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva sufinancirala je izradu prostorno-programske studije 
Društveno kulturnog centra Hartera. 

U prvom polugodištu 2015. godine u sklopu pripreme kandidature Grad Rijeka je raspisao poziv 
za predlaganje programa koji će biti sastavni dio projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 
2020., okupio radnu skupinu za evaluaciju pristiglih prijedloga, proveo natječaj za izradu vizualnog 
identiteta kandidature te izradio, predao i obranio prvu natječajnu dokumentaciju pred Europskim 
panelom. Temeljem provedenih aktivnosti i prijavne dokumentacije, među devet hrvatskih gradova 
Grad Rijeka odabran je, uz Dubrovnik, Pulu i Osijek, za daljnje natjecanje za titulu Europska 
prijestolnica kulture 2020. godine. 

Tijekom izvještajnog razdoblja održane su brojne međunarodne, tradicionalne i prigodne 
sportske manifestacije. Također, nastavljene su mnogobrojne aktivnosti u svezi organizacije 
Sveučilišnih europskih igara Zagreb–Rijeka 2016, koje će se održati u srpnju 2016. godine. U razdoblju 
02.-07.03.2015. održan je 15. međunarodni velemajstorski turnir Cvijet mediterana na kojem je 
nastupilo 10 igračica iz 5 zemalja svijeta. Tradicionalni 6. međunarodni teniski turnir održan je od 
30.03.-05.04.2015. godine uz sudjelovanje sportaša iz 25 zemalja svijeta. Od 04.-19.04. u Rijeci je 
održan Festival sporta i rekreacije Homo si teć koja je po broju sudionika najmasovnija ulična utrka u 
Hrvatskoj u kojoj je sudjelovalo 14.000 trkača. Kroz Rijeku je 24.04. 2015. na svojoj 3. etapi, od 230 km 
od Plitvica do Učke, prošlo 149 sudionika 1. međunarodne biciklističke utrke Tour of Croatia. Treba 
posebno naglasiti da je 25.04.2015. na Stadionu Kantrida održana Olimpijada dječjih vrtića grada 
Rijeke na kojoj je sudjelovalo 480 djece iz riječkih vrtića. Dana 06.-07.06. održano je na jahalištu 
Udruge Pegaz Prvenstvo Hrvatske u dresurnom jahanju za osobe s invaliditetom. Od 08.-14.06. održan 
je jedan od najstarijih europskih nogometnih turnira Kvarnerska rivijera na kojem je sudjelovalo 16 
ekipa iz 8 zemalja svijeta. Na ovogodišnjoj Fiumanki, 16. međunarodnoj jedriličarskoj regati održanoj 
13.06.2015. godine, nastupilo je 205 brodova. Dana 17.06. održana je na Stadionu Kantrida 
humanitarna nogometna utakmica, a sav prihod bio je namijenjen odjelu dječje onkologije KBC Rijeka. 
Na plaži Ploče, ispred kompleksa Bazeni Kantrida, u razdoblju 20.-22.06.2015. godine održana je 
manifestacija Watersport festival Rijeka 2015 u sklopu koje je održan i Dan vodenih sportova. 

Riječki sportaši sudjelovali su na velikim međunarodnim sportskim natjecanjima u ekipnoj i 
pojedinačnoj konkurenciji. Vaterpolski klub Primorje-EB osvojio je drugo mjesto na završnom turniru 
Lige prvaka u Barceloni, a kuglačice Mlake plasirale su se na treće mjesto u Final Fouru Lige prvaka u 
Straubingu. Brojni su i uspješni nastupi riječkih sportaša na svjetskim i europskim prvenstvima kao 
članova državnih reprezentacija u raznim sportovima. Posebno treba istaknuti da je Snježana Pejčić na 
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natjecanjima svjetskog kupa 2015. godine postigla europski rekord u disciplini zračna puška-10 metara 
i svjetski rekord finala u disciplini MK puške-trostav, te izjednačila svjetski rekord u disciplini MK puške-
trostav (osnovni dio). Nadalje, kuglačice Ana Jambrović, Ines Maričić, Milana Pavlic, Ljiljana Peroš i 
Marija Zver postale su ekipne svjetske prvakinje. Riječki vaterpolisti Damir Burić, Sandro Sukno i 
Anđelo Šetka ostvarili su srebro u Svjetskoj ligi. Na Europskom prvenstvu u karateu Boran Berak je 
zlatni mlađi senior, a Aja Vukoja srebrna kadetkinja. Riječki boksač Matej Uremović je treći na 
europskom juniorskom prvenstvu, a na svjetskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne Zlatko 
Vučenović osvaja jedno zlato i tri bronce (Mario Muškardin zlato, Villiam Jelušić srebro i broncu, a 
Vedran Dumenčić bronco). Brojni riječki sportaši osvojili su niz odličja na državnim sportskim 
natjecanjima u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji. U većini ligaških i ekipnih natjecanja vodeću ulogu 
imali su riječki klubovi: vaterpolisti Primorja su pobjednici Jadranske lige i državnog prvenstva; boćari 
Vargona, kuglačice Mlake te plivačice i plivači Primorja su prvaci Hrvatske, a nogometaši Rijeke, 
košarkašice Kvarnera i rukometašice Zameta su drugi; šahisti Liburnije osvajaju Kup, a Streljački klub 
Lokomotiva je prvi u ligi zračne puške za žene. Prva mjesta na ekipnim državnim prvenstvima osvajaju 
Atletski klub   osoba s invaliditetom Srce i Boćarski klub osoba s invaliditetom Pulac, te Športsko 
rekreacijski klub slijepih Rijeka u kuglanju. Na pojedinačnim seniorskim prvenstvima Hrvatske osvojeno 
je 170 medalja. U mlađim uzrasnim kategorijama naše sportašice i sportaši bili su veoma uspješni na 
državnim prvenstvima i osvojili 370 medalja.  

Riječki sportski savez realizirao je projekt IRIS – Sport kao mehanizam integracije i rane 
rehabilitacije, financiran sredstvima EU iz programa IPA Slovenija-Hrvatska, kojemu je cilj bio spojiti 
sport i školski sustav kako bi se djeca s teškoćama u razvoju čim prije uključila u neki od klubova. U 
sklopu projekta IRIS održana su dva seminara za odgojno-obrazovno osoblje, a održan je i Festival 
sporta za osobe s invaliditetom IRIS na kojem su u sportskim objektima demonstrirani praktični prikazi 
sportova za osobe s invaliditetom. U sklopu programa Dani Svetog Vida, 31.05.2015. godine, održani 
su sportski susreti mjesnih odbora u boćanju, potezanju konopa te briškuli i trešeti. Također, u sklopu 
Dana Svetog Vida održan je i 5. Kup Delta – malonogometni turnir mjesnih odbora na kojem je 
sudjelovalo oko 350 natjecatelja iz 27 mjesnih odbora, a susrete je pratilo oko 200-tinjak gledatelja. 

Trgovačko društvo Rijeka sport provelo je, u suradnji s Gradom Rijeka, neke značajnije 
investicije na sportskim objektima. Najvažnije je pritom istaknuti uređenje atletskog igrališta, u 
sklopu Sveučilišnog kampusa na Trsatu, kao privremenog objekta za potrebe trenažnog procesa 
riječkih atletskih klubova, a do izgradnje atletskog stadiona (vrijednost investicije iznosi 1.940.000 
kuna). Uz navedeno, uređen je poslovni prostor (bistro) na Nogometnom igralištu Krimeja (vrijednost 
radova 598.000 kuna) i izvršena je sanacija ravnog krova na Bazenima Kantrida (vrijednost radova 
337.000 kuna). Treba istaknuti da je tijekom izvještajnog razdoblja zadržan postojeći standard na 
objektima sporta i tehničke kulture. Nogometni kamp na Rujevici, rezultat suradnje Grada Rijeke s 
privatnim investitorom, predstavlja značajan sportski kompleks. S glavnim stadionom kapaciteta 5.000 
sjedećih mjesta, tri pomoćna igrališta nogometnih dimenzija, jednim pomoćnim igralištem 
malonogometnih dimenzija i svim potrebnim pratećim objektima, Kamp je od velikog je značenja za 
kvalitetan razvoj nogometa u Gradu Rijeci. Također, glavni stadion u sklopu Nogometnog kampa na 
Rujevici ujedno omogućuje i odigravanje utakmica iz programa I. Hrvatske nogometne lige za potrebe 
HNK Rijeka za vrijeme rekonstrukcije, odnosno izgradnje Stadiona Kantrida. Treba posebno naglasiti da 
novi Kamp na Rujevici značajno povećava standarde za bavljenje nogometom kod mladih generacija.  

Tijekom izvještajnog razdoblja održane su slijedeće manifestacije tehničke kulture 
međunarodnog i državnog karaktera: 19. riječki međunarodni oldtimer auto rally 2015. (40 sudionika), 18. 
riječki međunarodni oldtimer moto rally 2015. (30 sudionika), Svjetski padobranski kup 2015. (140 
natjecatelja iz 15 zemalja), 38. međunarodni skup elektronike ,telekomunikacija i informatike (1.029 
sudionika), 21. međunarodna regata radio – upravljivih jedrilica (114 natjecatelja iz 12 zemalja) i Dani 
tehničke kulture na Korzu (100 sudionika). Također, u sklopu tehničke kulture 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. 
Posebno treba naglasiti aktivnu ulogu Centra za tehničku kulturu (CTK) u kandidiranju i provođenju 
projekata sufinanciranih EU-sredstvima. Tijekom izvještajnog razdoblja CTK Rijeka provodio je projekte 
Generation 0101 koji obuhvaća strateško partnerstvo 6 europskih zemalja usmjereno razvoju vještina 
socijalno isključenih mladih u svrhu njihovog zapošljavanja u digitalnim industrijama.  

Kao i cijela Hrvatska, a po nekim podacima i više od državnog prosjeka, Rijeka bilježi značajne 
turističke rezultate. Tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2015. godine ostvareno je 38.543 dolazaka, što je 
14% više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Strani su turisti ostvarili 26.616 dolazaka. U 
usporedbi s istim razdobljem 2014. godine broj stranih dolazaka veći je za 17% i u ukupnom broju 
dolazaka strani turisti sudjelovali su sa 69%. Domaći turisti ostvarili su 11.927 dolazaka. U usporedbi s 
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istim razdobljem 2014. godine broj domaćih dolazaka veći je za 9%, a u ukupnom broju dolazaka 
domaći turisti sudjelovali su s 31%. Također, ostvaren je turistički promet od 78.022 noćenja, što je 
26% više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Strani turisti ostvarili su 55.630 noćenja. U 
usporedbi s istim razdobljem 2014. godine broj stranih noćenja veći je za 32%, dok su od ukupno 
ostvarenih noćenja strani turisti sudjelovali sa 71%. Domaći turisti ostvarili su 22.392 noćenja. U 
usporedbi s istim razdobljem 2014. godine broj domaćih noćenja veći je za 13%, dok su domaći turisti 
sudjelovali s 29%. Na području Turističke zajednice grada Rijeke tijekom prvih 6 mjeseci 2015. godine 
najviše noćenja ostvarili su državljani Italije (9.966), slijede državljani SAD-a (5.638), Francuske 
(4.397), Njemačke (4.204), Velike Britanije (2.851) i drugi. Najviše noćenja ostvaruju turisti iz dobne 
skupine od 19 do 30 godina te sa 17.637 noćenja ostvaruju udio od 23% u ukupno ostvarenim 
noćenjima. Strani  turisti su u razdoblju od 01.01. do 30.06.2015. godine boravili u prosjeku 2,09 dana 
dok su domaći turisti u navedenom razdoblju u prosjeku boravili 1,88 dana. U srpnju 2015. godine 
ostvareno je 16.440 dolazaka, što je 25% više u odnosu na srpanj 2014. godine. također, povećanje je 
ostvareno i u turističkom prometu od 35.329 noćenja, što je 30% više u odnosu na srpanj 2014. godine.  

U cilju promocije i jačanja turističkog potencijala Grada Rijeke, nastavljeno je sufinanciranje 
promocije destinacije Kvarner i Rijeka na letovima avioprijevoznika Ryanair u suradnji sa Turističkom 
zajednicom Kvarnera, te aktivnosti vezane uz prihvat kruzera u riječku luku te razvoja Rijeke kao cruising 
destinacije. Grad Rijeka je pružio podršku radu Turističke zajednice grada Rijeke kroz sufinanciranje 
aktivnosti Info-punkta Trsatski kaštel, Turističkog informativnog centra te pripreme i tiskanja Gradskog 
vodiča (kalendara zbivanja). U sklopu projekta 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 građanima podijeljeno i prodano oko 28.000 sadnica cvijeća. U sklopu navedenog 
projekta, u suradnji s 25 riječkih mjesnih odbora, provedena je popularna akcija Birajmo najljepšu 
okućnicu, balkon i prozor. Grad Rijeka je pružio financijsku podršku sljedećim manifestacijama: Junior 
Barmen Cup (Udruga konobara i barmena Hrvatske), Maškarana jota (Udruženje obrtnika Rijeka) i Rijeka 
Nautic Show (Zajednica tehničke kulture Rijeka). Grad Rijeka je učestvovao u aktivnostima pripreme i 
uspješnoj provedbi 9. riječkog sajma cvijeća, uređenja, ekologije pod nazivom Cvjetno proljeće (13.-
17.05.) u organizaciji Udruge Ideja Lux iz Rijeke. Povodom proslave dana Sv. Vida nastavljena je 
suradnja Grada Rijeke i Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci, prilikom čega su učenici škole uredili 21 
izlog na ukupno 12 lokacija u gradu uz prigodne nagrade.  

Izvještajno razdoblje, koje obuhvaća razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, bilo je bogato 
aktivnostima unutar Grada Rijeke, kao i unutar gradskih ustanova, komunalnih i trgovačkih društava u 
gradskom vlasništvu.  

 

2.  Aktivnosti o provedbi Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.–2020. godine  

Grad Rijeka provodi svoju Strategiju, a u svibnju 2015. godine Gradsko vijeće je prihvatilo Izvješće 
o realizaciji Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. u 2014. godini. U izvještajnom 
razdoblju, od siječnja do lipnja 2015. godine, predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su u izradi strateških 
materijala na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini. Na taj način je uspostavljena vertikalna i horizontalna 
povezanost strateških ciljeva, kao i jednoznačan naziv projekata na svim razinama. Grad Rijeka, kao 
središte Urbane aglomeracije Rijeka, ima obvezu izraditi Strategiju razvoja urbanog područja (u 
nastavku: SRUP). Sukladno Metodološkim smjernicama za izradu SRUP-a koje je pripremilo 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, definiran je sadržaj SRUP-a, kao i obuhvat potrebnih 
podataka. Treba napomenuti da se i SRUP temelji na SWOT-analizi, a što je metodologija koju je 
primijenio i Grad Rijeka u svojoj Strategiji. U srpnju 2015. godine održana je prva radionica vezana uz 
izradu SRUP-a, a kojoj su prisustvovali predstavnici svih gradova i općina koji su do tada podržali 
uključivanje u Urbanu aglomeraciju Rijeka. Naknadno su u izradu SRUP-a uključeni predstavnici 
Općine Klana te je u tijeku prikupljanje potrebnih podataka s njihove strane. Iduća radionica planira se u 
rujnu 2015. godine, a razmatrat će se SWOT-analiza, te ciljevi, aktivnosti, mjere i projekti koji će 
odrediti SRUP. Osim navedenog, predstavnici Grada Rijeke sudjeluju i u izradi Strategije razvoja PGŽ 
za razdoblje 2015.–2020. godine, a koja se planira usvojiti u rujnu 2015. godine. Bitno je naglasiti da je 
postignuta usklađenost u ciljevima i projektima na razini Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.  
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3.  Aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti  

Kako i nadalje ostaje na dispoziciji nositeljima izvršne vlasti ostvarivanje javnosti rada, a s 
obzirom na ustaljenu praksu, i u ovom se razdoblju nastavilo sa sazivanjem Gradonačelnikovih kolegija 
u radu kojih obvezatno sudjeluju zamjenici Gradonačelnika i svi čelnici upravnih tijela, na Kolegije se 
poziva i predsjednica Gradskog vijeća, a prate ih 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 svim aktima koje Gradonačelnik donosi između dva sazvana 
kolegija uz nazočnost medija, javnost se izvješćuje putem informacije o donesenim aktima koja 
informacija sadrži razmatrane prijedloge i donesene akte. Informaciju Gradonačelnik iznosi na početku 
svakog kolegija a objavljuje se na www.rijeka.hr. 

U izvještajnom razdoblju održano je 13 kolegija. Gradonačelnik je ukupno razmatrao 111 
prijedloga i donio 627 zaključaka. 

Sukladno ovlaštenjima iz članka 58. Statuta Grada Rijeke utvrđeno je i podneseno Gradskom 
vijeću ukupno 56 prijedloga akata i to sljedećom dinamikom: 

 na 15 .sjednicu Gradskog vijeća održanu 26. veljače 2015. godine 1 prijedlog 
 na 16. sjednicu Gradskog vijeća održanu 9. travnja 2015. godine 5 prijedloga 
 na 17. sjednicu Gradskog vijeća održanu 14. svibnja 2015. godine 20 prijedloga 
 na 18. sjednicu Gradskog vijeća održanu 11. lipnja 2015. godine 27 prijedloga 
 na 19. sjednicu Gradskog vijeća koja se održala izvan izvještajnog razdoblja 9. srpnja 2015. 

godine 3 prijedloga 

U istom razdoblju Gradskom je vijeću Gradonačelnik uputio 10 izvješća (uključujući i redovito 
polugodišnje izvješće za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine, sukladno članku 59. Statuta Grada 
Rijeke), 4 informacije i 8 očitovanja na prijedloge drugih ovlaštenih predlagatelja. Valja napomenuti da 
su dvije informacije upućene u izvještajnom razdoblju ali za sjednicu koja će se održati nakon istoga 
(19. sjednica koja se održala 9. srpnja 2015. godine u zgradi Sveučilišnih odjela na Sveučilišnom 
kampusu na Trsatu. Na tu sjednicu upućene su: 

 Informacija o suradnji Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci 
 Informacija o ustrojavanju Urbane aglomeracije Rijeka s prijedlogom odluke  

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 godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu  

Na području prostornog planiranja najznačajniji akti koje je Gradonačelnik uputio u proceduru 
prema Gradskom vijeću su Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada 
Rijeke i Prijedlog odluke o Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke, a koji su 
prijedlozi prihvaćeni na sjednici održanoj 7. svibnja 2015. godine. 

Zakonom propisana javnost rada jedinice lokalne samouprave ostvaruje se i objavom općih akata 
u službenom glasilu. Sukladno ovlaštenjima iz Zakona i Statuta Gradonačelnik je donio u ovom 
izvještajnom razdoblju 11 akata koji se objavljuju u "Službenim novinama Grada Rijeke" i to kako slijedi:  

 Plan prijma u službu Grada Rijeke za 2015. godinu  
 Odluka o imenovanju Odbora književne nagrade Drago Gervais  
 Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthopoda) i štetnih 

glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije 
i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad Rijeku u 2015. godini  

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom 
prostoru  

 Izmjena i dopuna Cjenika građevinskog zemljišta 
 Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke  
 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 visini troškova blokiranja i deblokiranja vozila  
 Odluka o izmjeni Odluke o određivanju lokacije za smještaj nepropisno parkiranih vozila  
 Odluka o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina  
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Sukladno svojim ovlaštenjima iz Zakona i Statuta Gradonačelnik je donio i sljedeće akte: 

 Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu – 
u iznosu od 148.526,11 kuna – Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca, po 
pravomoćnoj presudi u radnom sporu  

 Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu – 
u iznosu od 152.837,77 kuna – Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca, po 
pravomoćnoj presudi u radnom sporu  

 Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Rijeku za 2015. 
godinu  

 Plan nabave za Grad Rijeku za 2015. godinu  
 Plan normativne aktivnosti Grada Rijeke u 2015. godini  
 Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2015. godini  
 Dopuna Naputka o nabavi robe, radova i usluga  
 Dopune Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i 

drugih tijela Grada Rijeke za 2015. godinu  
 Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 

Grad Rijeku za 2015. godinu  
 Osnovni programski i financijski okvir Gradskog kazališta lutaka Rijeka za razdoblje od 2016. do 

2019. godine  
 Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu u 

iznosu od 90.000 kuna s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom po pravomoćnoj 
presudi na ime naknade štete  

 Prve izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke za 2015. godinu 
 Ispravak Odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2015. 

godinu  

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 i Odluku o imenovanju članova 
vijeća Dječjeg doma "Tić" Rijeka (Dunja Kuhar, Andreja Perić, Nataša Jelenić Herega te Slavica Brusić 
kao predstavnik roditelja ili skrbnika). O navedenoj Odluci Gradonačelnik je sukladno Zakonom 
propisanoj obvezi obavijestio Gradsko vijeće, a ista je objavljena i u službenom glasilu. Isto tako, na 
temelju zakonskog ovlaštenja, u ovom izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je predložio i imenovanje 
članova u Nadzorni odbor trgovačkog društva Rijeka plus. 

Temeljem Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a sukladno Zakonu o pravu na 
pristup informacijama, provedena su četiri internetska savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i to o 
Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i 
studenata prema socijalnim kriterijima (u razdoblju od 26. veljače do 12. ožujka 2015. godine), o Nacrtu 
prijedloga plana zaštite od požara za područje grada Rijeke (u razdoblju od 20. do 30. ožujka 2015. 
godine) o Nacrtu prijedloga Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata (u 
razdoblju od 9. ožujka do 7. travnja 2015. godine). O svim provedenim savjetovanjima sukladno 
odredbama citiranog Zakona objavljena su izvješća na www.rijeka.hr. 

 

4. Promocija razvojnih mogućnosti Rijeke  

4.1. 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.  
 snažno promicanje razvojnih, gospodarskih i investicijskih mogućnosti Rijeke u Hrvatskoj i 

Europi  
 učinkovitu podršku gradske uprave svim investitorima na području Grada Rijeke 
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 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 

 uspostavu Riječke urbane aglomeracije u svrhu što boljeg korištenja fondova za integrirana 
teritorijalna ulaganja 

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

 suradnju s nadležnim ministarstvima radi što bržeg pokretanja izgradnje klinika za dječje i 
ženske bolesti u kompleksu nove Sveučilišne bolnice na Trsatu 

 suradnju sa Sveučilištem u Rijeci na zajedničkim razvojnim programima i projektima 
 pripremu i promociju kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine 
 podršku programima, projektima i manifestacijama u svrhu daljnjeg razvoja Rijeke kao 

destinacije urbanog, kruzing i kulturnog turizma koji pokazuje iznimne rezultate i visoke stope 
rasta 

 pripremu domaćinstva Europskih sveučilišnih igara 2016. i drugih velikih sportskih natjecanja 
 osiguranje sigurnosti i stabilnosti građana u nepovoljnim socijalnim prilikama 
 daljnje unaprjeđenje transparentnosti rada gradske uprave i otvorene komunikacije s građanima 

i civilnim društvom  
 pripremu i obilježavanje 70. obljetnice oslobođenja Rijeke od fašizma 

 

4.2. Otvorenost, transparentnost i efikasnost riječke gradske uprave 

Otvorenost, transparentnost i efikasnost riječke gradske uprave očitava se u pisanoj i elektronskoj 
komunikaciji gradonačelnika. Tako je u prvoj polovici 2015. godine evidentirano i obrađeno 833 različitih 
dopisa, zahtjeva i upita. Uz to, u Kabinetu gradonačelnika, na razgovor je, tijekom prvih šest mjeseci 
2015. godine, primljeno 43 građana. Građani se Gradonačelniku obraćaju najčešće s problemima 
vezanim uz socijalne prilike i komunalne probleme te imovinsko -pravne probleme. U prvom polugodištu 
2015. godine, Gradonačelnik je održao oko 360 radnih sastanaka. Uz koordinaciju i nadziranje rada 
odjela, komunalnih društava i ustanova Grada te suradnju s Gradskim vijećem i realizaciju 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 380 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 i manjinskih zajednica. 

U proteklom šestomjesečnom razdoblju, prema medijima je upućeno 264 dopisa koji obuhvaćaju 
pozive na konferencije za medije, informacije za novinare i obavijesti, a sve vezano uz različite projekte 
i programe Grada Rijeke koji su putem medija predstavljani široj javnosti. Nastavljena je suradnja s 
Kanalom Ri, radio postajama Totalni FM i Radio Korzo u smislu emisija u kojima se građanima 
predstavljaju projekti i programi Grada važni za unaprjeđenje standarda života u gradu. Na Radio Rijeci 
u emisiji Grad i Vi, Dragi Vi svakoga četvrtka gostovao je gradonačelnik, odnosno pojedini pročelnici 
upravnih tijela Grada ili direktori komunalnih društava, odgovarajući uživo na različita pitanja slušatelja. 
Na portalu www.rijeka.hr u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja kreirano je 2.297 članaka. Putem rubrike 
Pitajte odgovorit ćemo u navedenom razdoblju zaprimljeno je 80 pitanja. Ukupna posjećenost ovog portala 
u prvih 6 mjeseci 2015. godine bila je 530.028 posjeta (88.338 mjesečno), pri čemu je registrirano 252.420 
(42.070 mjesečno) jedinstvenih posjeta. Na portalu www.mojarijeka.hr je objavljeno 1.619 članaka, 271 
video prilog, 4.236 fotografije, a zaprimljeno je i 64 upita građana u rubrici Tužibaba. Ukupna posjećenost u 
šestomjesečnom razdoblju bila je 397.806 posjeta (66.301 mjesečno), pri čemu je registrirano 233.076 
(38.846 mjesečno) jedinstvenih posjeta. Na društvenim mrežama profil Moja Rijeka je pratilo 4.012 novih 
osoba na Facebook mreži, account Grad Rijeka 975 novih osoba na Twitter mreži, 149 je novih 
pretplatnika na Youtube kanalu te 727 novih pratitelja na Instagram servisu. Na stranici E-konzultacija u 
prvih šest mjeseci 2015. provedena su 4 Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i jedna e-konzultacija. 
U lipnju je pokrenut projekt redizajna gradskog portala www.rijeka.hr o čemu je provedena e-konzultacija 
s građanima, a čitav proces redizajna koji će biti završen početkom 2016. godine.  
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4.3. Promocija investicijskih i gospodarskih mogućnosti 

Na poziv Paweła Włodarczyka, počasnog konzula Republike Hrvatske u Poljskoj, Gradonačelnik 
je sa suradnicima boravio je od 20. do 22. svibnja u Krakowu na manifestaciji Dani Hrvatske. Tijekom 
boravka u Poljskoj prezentirani su razvojni i turistički potencijali Rijeke i regije, a prezentirana je i riječka 
kandidatura za EPK 2020.  

U organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Austriji uz partnerstvo Primorsko-goranske 
županije te gradova Rijeke i Opatije, u Beču je održana svečana proslava Dana državnosti Republike 
Hrvatske. Tom prigodom su predstavljeni turistički i gospodarski potencijali Rijeke i regije, uz nazočnost 
riječkog gradonačelnika. Za hrvatsku delegaciju organiziran je i prijam kod gradonačelnika Beča dr. 
Michaela Häupla na kojem se razgovaralo o suradnji dviju zemalja i zajedničkim interesima na području 
prometa i turizma. Dana je i puna podrška kandidaturi Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture. 

Koncem travnja, Gradonačelnik je, kao jedan od pozvanih predavača sudjelovao u radu 4. 
godišnje konferencije Smart to Future Cities 2015 u Londonu. Predstavio je Grad Rijeku, velike 
investicijske projekte koji su u tijeku te projekte kojima Grad svoje postojeće servise poboljšava putem 
digitalnih tehnologija, prijedlog osnivanja Centra kompetencija za pametne gradove te Centra za 
otvorenu inovaciju za lokalnu upravu. Riječ je o jednoj od najznačajnijih konferencija u svijetu na temu 
pametnih gradova. Predstavnici Grada Rijeke i Riječke razvojne agencije Porin na čelu sa zamjenikom 
riječkog gradonačelnika Markom Filipovićem sudjelovali su u radu Prve godišnje razvojno-financijske 
konferencije Financiranje projekata društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske iz fondova EU, 
koja se 4. i 5. veljače održala u zagrebačkom hotelu Esplanade.   

4.4. Diplomatske i protokolarne aktivnosti  

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović boravila je u Rijeci prigodom 
Dana grada Rijeke i Blagdana svetoga Vida. Prisustvovala je i svečanoj sjednici Gradskog vijeća, 
održanoj u HNK Ivana pl. Zajca na kojoj su dodijeljena javna priznanja Grada Rijeke. Na Svečanoj 
akademiji u povodu 70. obljetnice oslobođenja Rijeke od fašizma bio je nazočan i predsjednik 
Hrvatskog sabora Josip Leko pod čijim se pokroviteljstvom svečanost i održala. Premijer Zoran 
Milanović u ožujku je obišao laboratorije Sveučilišnih odjela i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci čije je opremanje rezultat projekta Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u 
Rijeci vrijednom 180 milijuna kuna i najvećim dijelom financiranog iz europskih fondova. U travnju je 
premijer Milanović posjetio gradilište Trening kampa HNK Rijeka na Rujevici.  

Potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić boravila je u 
lipnju u Rijeci prigodom potpisivanja ugovora kojim će Zaklada Hrvatska za djecu financirati niz 
projekata ustanova čiji je osnivač Grad Rijeka, ukupno vrijednih 1,2 milijuna kuna. U veljači je u Rijeci 
boravio i ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić koji je s 
Gradonačelnikom potpisao Ugovor o izradi Glavnog plana razvoja riječkog prometnog pravca na 
području Grada Rijeke. Potpisivanjem ugovora vrijednog 3,5 milijuna kuna, koji se s 85 posto sredstava 
financira iz fondova EU, omogućit će se izrada dokumentacije za unaprjeđenje povezanosti različitih 
prometnih sustava na riječkom području. 

U izvještajnom razdoblju Rijeku su službeno posjetili novoimenovani veleposlanik Mađarske u 
Republici Hrvatskoj Nj. E. József Magyar, veleposlanik Republike Slovačke u Republici Hrvatskoj Nj. E. 
Juraj Priputen, makedonska veleposlanica u Hrvatskoj Nj. E. Daniela Karagjozoska i veleposlanik 
Rumunjske u Republici Hrvatskoj Nj. E. George Cosmin Dinescu. Teme razgovora bile su unaprjeđenje 
suradnje ovih zemalja s Rijekom i regijom poglavito kroz gospodarstvo i turizam. 

 

4.5. Prijateljska suradnja s gradovima 

Početkom veljače zamjenik gradonačelnika Marko Filipović i v.d. pročelnica Ureda Grada Rijeke 
Verena Lelas Turak boravili su u Novom Sadu gdje su sudjelovali u obilježavanju Dana grada Novog 
Sada. Delegacija crnogorske Prijestonice Cetinja predvođena pomoćnicom gradonačelnika Valentinom 
Vujović boravila je 13. veljače u Rijeci, a delegaciju prijateljskog grada primili su zamjenik 
gradonačelnika Marko Filipović i v.d. pročelnica Ureda Grada Verena Lelas Turak.  

Riječki gradonačelnik sa zamjenicima održao je 16. veljače prijam za članove delegacije Grada 
Kotora iz Crne Gore, koji su posjetili Rijeku u sklopu karnevalskih događanja te Dana Bokelja u Rijeci – 



19 
 

Tripundanskih dana, koje organizira Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Rijeka. Nakon 
primanja na Korzu je otvorena izložba fotografija Voljena Grbca Boka u slici. Sredinom veljače 
Gradonačelnik je, sa zamjenicima, primio je članove izaslanstva mađarskog grada Csepela, 21. 
samostalnog okruga Budimpešte. Delegaciju prijateljskog Csepela predvodio je gradonačelnik Lénárd 
Borbély. Izaslanstvo Grada Rijeke na čelu s Gradonačelnikom boravilo je krajem mjeseca travnja u 
njemačkom gradu Neussu, na svečanom obilježavanju 25. obljetnice prijateljske suradnje dvaju 
gradova. Tijekom svojeg boravka u Poljskoj, krajem svibnja, Gradonačelnk je boravio u Gdanjsku s kojim 
Rijeka razvija prijateljske odnose. U razgovorima s čelnim ljudima Lučke uprave Gdanjsk naglašeni su 
zajednički interesi u daljnjem razvoju srednjoeuropskog transportnog koridora. U povodu 300. obljetnice 
osnutka njemačkog grada Karlsruhea, delegacija Grada Rijeke predvođena predsjednicom Gradskoga 
vijeća Doroteom Pešić Bukovac posjetila je taj prijateljski grad. Tim povodom u Karlsruheu je uspješni 
koncert održao riječki pijanist Goran Filipec, a predstavljena je i riječka kandidatura za Europsku 
prijestolnicu kulture 2020. godine. 

 
4.6. Ostale međunarodne aktivnosti  
 
Zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke Marko Filipović sudjelovao je krajem siječnja u radu Prve 

tribine koju su organizirale dvije neprofitne udruge FERRMED i EU CORE NET CITIES u Barceloni koja 
se održava u Barceloni. Riječ je o zajedničkoj platformi koja se bavi realizacijom ciljeva Europske 
komisije vezanim uz što bolje povezivanje prometnih koridora, razvoj intermodalnih centara i njihovo što 
učinkovitije povezivanje. 

U veljači je u Gradskoj vijećnici održana 2. generalna skupština mreže CIVINET Slovenija – 
Hrvatska, koja doprinosi postizanju održivog, čistijeg i energetski učinkovitijeg prometa u gradovima te 
unaprjeđuje kvalitetu života građana kombiniranom primjenom najsuvremenije tehnologije i osiguranjem 
punog sudjelovanja građana. S ciljem lakšeg provođenja projekata održivog urbanog prometa od samih 
početaka u rad mreže uključio se i Grad Rijeka, a aktivan doprinos radu ove mreže dao je i zamjenik 
Gradonačelnika Miroslav Matešić. Zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke Miroslav Matešić sudjelovao 
je 8. svibnja 2015. godine u Ljubljani, na konferenciji EU dijalog za bolju prometnu povezanost unutar 
Europe, a tom prigodom sastao se i sa europskom Povjerenicom za promet Violetom Bulc. 

 

4.7. Aktivnosti Gradonačelnika u Odboru regija EU  

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

 na 110. Plenarnoj sjednici – 11.-13. veljače ove godine (Brisel), 
 na 111. Plenarnoj sjednici – 15.-17. travnja ove godine (Brisel), 
 na 112. Plenarnoj sjednici – 2.-4. lipnja ove godine (Brisel) i 
 na sastanku Biroa Odbora regija, 18. ožujka (Riga). 

 

 


