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1. Uvodna riječ Gradonačelnika 

Tijekom izvještajnog razdoblja, od siječnja do lipnja 2011. godine, Grad Rijeka je snosio sve 
posljedice ekonomske krize u Hrvatskoj o kojoj svjedoče svi zvanični pokazatelji, a ponajviše 
negativna stopa od -0,9% bruto domaćeg proizvoda (BDP) za prvo tromjesečje 2011. u odnosu na 
isto razdoblje 2010. godine. Prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku, za drugo 
tromjesečje 2011. godine BDP je realno veći za 0,8% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. No, 
optimističke najave Vlade RH o izlasku iz krize moraju se dokazati i u slijedeća dva tromjesečja 
kako bismo podacima mogli potvrditi izlazak iz krize. Događaji koji su svakako obilježili Hrvatsku u 
promatranom razdoblju su završetak pregovora s EU i nastavak borbe protiv korupcije na svim 
razinama čemu svi moramo dati osobnu i institucijsku podršku.  

Na temelju sumarnih izvještaja obrade statističkih izvještaja poduzetnika na području 
Grada Rijeke, dobivenih od FINA-e za razdoblje siječanj-ožujak 2011. godine (na temelju izvještaja 
trgovačkih društava sa sjedištem u Rijeci), vidljiv je određeni zaokret u odnosu na negativne 
gospodarske trendove prisutne u posljednje dvije godine. Poslujući u prvom kvartalu 2011. godine 
u uvjetima smanjenja BDP-a, riječki su poduzetnici ipak ostvarili bruto dobit u iznosu od 2,8 
milijardi kuna. Ukupni prihodi su u prvom kvartalu 2011. godine, u usporedbi s istim razdobljem 
prošle godine, povećani za 93%, a ukupni rashodi povećani su za 10%, što ukazuje na znatno 
povećanje ekonomičnosti poslovanja. No, ove podatke i pokazatelje poslovanja moramo uzeti s 
velikom dozom opreza, kako s obzirom na njihovu strukturu, tako i na činjenicu da se radi samo o 
prvom kvartalu 2011. godine. Naime, iako su prihodi od prodaje u zemlji (koji čine 42% ukupnih 
prihoda) porasli za 5,8%, a prihodi od prodaje u inozemstvu (8,5% ukupnih prihoda) za 29%, na 
povećanje ukupnih prihoda najviše je utjecalo povećanje ostalih prihoda. Ostale prihode 
poduzetnika čine prihodi od upotrebe vlastitih proizvoda za vlastite potrebe, prihodi od 
kompenzacija, subvencija i dotacija, kao i prihodi od najma nekretnina i opreme. U prva tri mjeseca 
2010. godine u riječkom gospodarstvu ostali prihodi iznosili su 227,2 milijuna kuna, a riječki 
poduzetnici su navedene prihode povećali na iznos od čak 3,3 milijarde kuna u prva tri mjeseca 
2011. godine. Najveći rast ostalih prihoda ostvarili su mali poduzetnici (61,3% udio u njihovim 
ukupnim prihodima), a značajan rast ostalih prihoda ostvaren je u upravo u prerađivačkoj industriji. 
Investicije riječkih poduzetnika u dugotrajnu imovinu na međugodišnjoj su razini porasle za 43,8%, 
što je prvo povećanje investicija promatrano između dva razdoblja, nakon gotovo tri godine.  

Nažalost, broj poduzetnika i broj zaposlenih u riječkom gospodarstvu ostao je na razini iz 
prvog kvartala 2010. godine. Navedeni podaci o riječkom gospodarstvu ukazuju na promjene koje 
se događaju unutar strukture gospodarstva jer je očito u Rijeci došlo do dominacije malih 
poduzetnika unutar kojih su upravo oni koji se bave prerađivačkom djelatnosti postigli značajne 
financijske rezultate usprkos općim ekonomskim okolnostima, a zahvaljujući vlastitoj fleksibilnosti i 
ekonomičnosti poslovanja.  

Nažalost, Grad Rijeka nema utjecaja na restrukturiranje Brodograđevne industrije 3. Maj 
putem privatizacije, a smatramo iznimno neodgovornim što i nakon šest mjeseci od objavljivanja 
natječaja još uvijek nije izabran privatni partner. Iako je BI 3. Maj zbog iznimnih napora Uprave u 
dobroj situaciji s obzirom na realizaciju ugovorenih poslova, u pitanje se dovode poslovi koje bi 
trebalo ubrzano ugovarati za 2013. godinu a što nije moguće bez završetka procesa privatizacije. 
Smatram da je cijeli proces privatizacije vođen izrazito netransparentno od strane Vlade RH, a 
javnost je slabo izvještena o tom procesu o kojem zavise mnoga radna mjesta u Rijeci i u 
Hrvatskoj. Također, utjecaj Grada Rijeke je putem vlasničkog udjela minoran i u Zračnoj luci Rijeka 
koja je u pretežito državnom vlasništvu, a smatram da su upravo na Zračnoj luci Rijeka potrebna 
značajna ulaganja putem uvođenja privatnog kapitala (poput koncesijskog modela za Zračnu luku 
Zagreb) što tvrdim već godinama. U riječkom gospodarstvu je došlo i do značajnih promjena u 
privatnom sektoru. Najlošija gospodarska vijest je svakako bila ona o pokretanju stečaja nad 
trgovačkim društvom Elektromaterijal. Hotel Bonavia je prodan novom vlasniku, a po kriteriju 
ukupnog prihoda među 400 najvećih hrvatskih tvrtki visoko 16. mjesto zauzela je riječka tvrtka – 
Plodine Rijeka. Također, na rang-listi 100 najvećih po dobiti u 2010. godini u RH nalaze se četiri 
riječke tvrtke (Ghizzon Ferrandina, Europetrol, Jadran Galenski laboratorij i Plodine). Iz navedenih 
podataka proizlazi da je, prema kriteriju dobiti (31. na navedenoj rang-listi), najuspješnija riječka 
tvrtka Ghizzon d.d. Ferrandina – srednje velika tvrtka osnovana stranim kapitalom s djelatnošću 
gradnje cjevovoda za tekućine i plinove.  
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Ukupni prihodi Luke Rijeka u prvih šest mjeseci 2011. godine iznosili su 229,2 milijuna kuna, a 
povećanje u odnosu na lanjskih 107,3 milijuna kuna je zbog prodaje dionica Jadranskih vrata. Sve 
ukazuje na to da je gospodarski sektor izrazito dinamičan. 

Grad Rijeka je u izvještajnom razdoblju nastavio provoditi antirecesijsku politiku putem 
smanjenja mjesečne zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Rijeke, smanjenja 
mjesečnih davanja po osnovu komunalne naknade (kroz smanjenje koeficijenata namjene za 
poslovne prostore i za građevna zemljišta koja služe u svrhu obavljanja proizvodnih djelatnosti i 
djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane) i smanjenja mjesečnog 
iznosa spomeničke rente u zoni I. 

U cilju provedbe mjera Općeg programa mjera razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke 
10. ožujka 2011. godine raspisan je Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog 
gospodarstva. Javni poziv obuhvaća šest mjera usmjerenih poduzetnicima koje se odnose na 
subvencioniranje i to: certificiranja proizvoda i procesa, izrade marketinških planova i/ili istraživanja 
tržišta, Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, uvođenja sustava podrške pri odlučivanju, 
upravljanju i elektronskom poslovanju, troškova implementacije industrijskog dizajna i troškova 
obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika. Cilj navedenih subvencija je 
poticanje konkurentske prednosti riječkih poduzetnika na domaćem i stranom tržištu, te pružanje 
mogućnosti stručnog osposobljavanja i usavršavanja njihovih zaposlenika. U tu svrhu odobrene su 
43 subvencije u ukupnom iznosu od 293.298 kuna.  

Zbog saniranja posljedica ekonomske krize, Grad Rijeka je u izvještajnom razdoblju nastavio s 
provođenjem svih oblika socijalne pomoći. U prvoj polovici godine različite oblike socijalne pomoći 
koristilo je ukupno 11.910 korisnika (samaca i obitelji), koji su ostvarili ukupno 18.845 prava na 
različite oblike pomoći (u prosjeku 1,6 po korisniku). Treba napomenuti da ovi podaci ne uključuju 
jednokratne potpore koje se u pravilu ostvaruju u drugoj polovici godine (poklon bon za školske 
udžbenike za OŠ, novčana potpora djeci poginulih branitelja, novčana potpora za ogrjev), kao ni 
podatke o korisnicima specijalnog prijevoza za osobe s invaliditetom o kojima se vodi zasebna 
evidencija (382 korisnika u prvih šest mjeseci 2011. godine) i korisnicima javnog gradskog prijevoza 
starijima od 65 godina s prihodima nižim od dvije tisuće kuna mjesečno o kojima se također vodi 
posebna evidencija (3.082 korisnika u prvih šest mjeseci 2011. godine).  

Treba naglasiti da je zadržana postignuta razina socijalne zaštite građana putem postojećih 
oblika pomoći. Nažalost, podaci pokazuju da je u razdoblju siječanj-lipanj 2011. godine broj korisnika 
Socijalnog programa Grada Rijeke veći za 7% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Korisnicima 
Socijalnog programa dodijeljeno je 8,4% više prava u na različite oblike pomoći u odnosu na isto 
razdoblje prošle godine. Najveći broj oblika pomoći koje su u porastu odnose se na subvencije za 
troškove stanovanja (podstanarina i komunalne usluge: odvoz smeća, centralno grijanje, električna 
energija, voda i odvodnja).  

Upravo iz navedenih ekonomskih i socijalnih podataka, proizlaze intenzivni napori Grada 
Rijeke da rebalansom proračuna uskladi smanjene proračunske prihode s proračunskim 
rashodima, a što je usvojilo Gradsko vijeće (na 22. sjednici održanoj 14.07.2011. godine). Poznat 
je moj stav da nema izlaska iz krize bez novih investicija, te sam usprkos otežanom punjenju 
proračuna, putem rebalansa zaštitio čitav niz gradskih investicija. Naime, smatram da je upravo 
investicijska politika najbolja ekonomska i socijalna politika jer omogućuje poduzetnicima nove 
poslove, zadržava postojeća i otvara nova radna mjesta, te pozitivno utječe na povećanje 
potrošnje. Iz tog razloga sam u razdoblju siječanj-lipanj 2011. godine provodio gradsku 
investicijsku politiku, a što je u nastavku detaljnije navedeno po projektima. 

Smatram da se jedino putem provođenja investicijske politike osigurava izlazak iz krize, 
otvaraju nova radna mjesta i utječe na poboljšanje demografskih kretanja. Stoga je Grad Rijeka u 
izvještajnom razdoblju nastavio provoditi svoju investicijsku politiku.   

Grad Rijeka je u suradnji sa komunalnim i trgovačkim društvima u vlasništvu grada, nastavio 
investirati u komunalnu infrastrukturu. Tako se izgradnja 50 ogranaka vodovoda, kanalizacije i 
plina financirana kreditom u iznosu od 30 milijuna kuna sklopljenim između KD Vodovod i 
kanalizacija d.o.o. Rijeka i Erste & Steiermerkische Bank d.d. kao poslovne banke uključene u 
suradnju na provedbi Programa kreditiranja komunalne infrastrukture Hrvatske banke za obnovu i 
razvoj, odvija prema planu i do sada su ugovoreni gotovo svi ogranci, a očekuje se da će svi radovi 
biti završeni do kraja 2011. godine.  
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Prema istom modelu, Energo je ugovorio izgradnju 8.257 m plinovoda. Energo d.o.o. 
nastavlja i sa izgradnjom plinske mreže, pa je u razdoblju od siječnja do lipnja 2011. godine 
izgrađeno 13.892 m plinovoda s kućnim priključcima. Radovi su se odvijali na području gradova 
Rijeke i Bakra, te na području općina Matulji, Viškovo i Kostrena, a uloženo je 2,9 milijuna kuna. 

Započeli su radovi na realizaciji Lista 305 projekata Vlade RH koji se financiraju 
bespovratnim kreditom Hrvatskih voda. Vrijednost radova je oko 7 milijuna kuna a ta će se 
sredstva iskoristiti za izgradnju nedostajuće kanalizacije ukupne dužine 2,6 km i zamjenu 
vodovoda u dužini 1,4 km. Radovi na 8 ogranaka započeli su u proljeće 2011. godine, a radovi bi 
trebali biti dovršeni do kraja ove godine.  

U sklopu Jadranskog projekta (II tranša), ukupne vrijednosti 75 milijuna kuna, završeni su 
radovi za dovršetku kanalizacije i zamjeni vodovoda na Pašcu (II faza). Potpisan je ugovor o 
izvođenju radova za izgradnju kanalizacije i zamjenu vodovodne mreže na području naselja 
Orehovica, Svilno, Cernik, Mavrinci i Pašac III faza. Istovremeno s ovim radovima u naselju Cernik, 
Energo d.o.o. će graditi 1.300 m plinovoda s kućnim priključcima. 

Ugovor o zajedničkom financiranju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina 
potpisali su 30.05.2011. godine Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i 
Ekoplus Rijeka. Izgradnja Županijskog centra za gospodarenjem otpadom (ŽCGO) Marišćina 
provodi se u okviru pretpristupnog programa IPA. Ukupna vrijednost projekta iznosi 49,3 milijuna 
EUR. Europska unija sudjeluje u sufinanciranju projekta s 22,3 milijuna eura temeljem Odluke 
Europske komisije o sufinanciranju projekta od 17. ožujka 2011. godine. Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost će financirati 11 milijuna eura, dok će Primorsko-goranska županija, Grad 
Rijeka i Ekoplus snositi 16 milijuna eura iz kreditnih sredstava Evropske investicijske banke. U 
ŽCGO Marišćina će se primjenom postupka mehaničko-biološke obrade nesortiranog komunalnog 
otpada trajno izolirati prikupljeni otpad i tako umanjiti njegov utjecaj na okoliš. Krajnji cilj je 
smanjivanje količine otpada na najmanju moguću mjeru, uz potpunu sanaciju tla, podzemnih voda i 
zraka te uz primjenu visokih standarda zaštite okoliša poboljšati kakvoću života. U tijeku je 
postupak obrade ponuda za radove na izgradnji na čemu radi mješovito povjerenstvo predstavnika 
Grada Rijeke, Ekoplusa i Ministarstva graditeljstva, a pod vodstvom Fonda za energetsku 
učinkovitost. 

U izvještajnom razdoblju, odnosno 30.05.2011. godine cesta D-404 je zajedno sa tunelskim 
priključkom za Vežicu napokon puštena u promet.  

Nastavlja se izgradnja novih gradskih prometnica kao i priprema za izgradnju spoja ulice Tina 
Ujevića prema Dražičkoj na Srdočima, spoja ceste A na lokaciji Bok-Drenova te pristupne ceste na 
Srdočima (GP2b, Gp5 i dio G12b za dječji vrtić). Započeti su radovi na pristupnoj cesti Lukovići, a 
radovi na rekonstrukciji sjevernog dijela Zvonimirove ulice su završeni. U sve navedene 
prometnice uloženo je oko 2,5 milijuna kuna. Nastavljaju se radovi na prometnici Rujevica – 
Marinići. Izvršena je financijska i tehnička primopredaja izgrađenog dijela 1. faze prometnice u 
iznosu od 14.953.873 kn dok je izgradnja 2. faze prometnice u dužini od 1.200 m u tijeku. Radovi 
na izgradnji II dionice GSP 233 2. faze su završeni. Završena je imovinsko pravna priprema za 
prvu fazu, a za drugu fazu proces izvlaštenja je još u tijeku zbog spora na jednoj parceli. Ukupna 
dužina izgrađene ceste sa privozima je  710 m, a položene su instalacije javne rasvjete. Izvršena 
je financijska i tehnička primopredaja prve i druge faze II dionice GSP 233 u iznosu od 14.602.993 
kn. 

Nakon izvršene sanacije željezničkog tunela Kalvarija, kao preduvjeta za nastavak izgradnje 
2. faze Ulice Ivana Pavla II,  nastavljeni su radovi na dovršetku izgradnje pristupne ceste s 
nadvožnjakom budućem kompleksu Zagrad B. Ukupna vrijednost investicije uključujući i sanaciju 
željezničkog tunela Kalvarija je 11.442.760 kn. 

Od značajnijih zahvata na nerazvrstanim cestama izdvajamo završetak rekonstrukcije 
Pionirske ulice, postavu rampi za invalide na nekoliko lokacija te sanaciju prilaznih puteva, 
nogostupa i pješačkih staza na više lokacija. U navedene zahvate uloženo je oko 258.000 kuna. 
Završeni su radovi zamjene asfalta granitnim kockama na glavnom prilazu Gradini na Trsatu u 
iznosu od 189.000 kuna. 
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Postavljanjem 72 svjetiljke proširena je javna rasvjeta na 33 lokacije gdje javna rasvjeta nije 
postojala ili je bila nedostatna. 

Na lokacijama Dukićeva ulica, Draga (kod groblja), Liburnijska ulica, Ulica F. Mladenića, Ulica 
R. Tomšića, Ulica Braće Baćić, Ulica Braće Fućak te na Ludvetovom bregu osigurano je ukupno 
120 novih parkirnih mjesta. 

Želio bih samo istaći da je projekt Kompleks Zapadna Žabica pozitivno ocijenjen prvim 
rješenjem Agencije za javno-privatno partnerstvo shodno Zakonom o javno-privatnom partnerstvu. 
U tijeku je priprema natječajne dokumentacije i prijedloga ugovora s privatnim partnerom, a nakon 
čega slijedi druga faza postupka pred Agencijom za JPP i provedba natječaja. 

Izgradnja stanova modelom društveno poticane stanogradnje provodi se prema planu. 
Projekt POS Drenova obuhvaća izgradnju četiri stambena objekta s ukupno 80 stanova, a glavni 
projekti su predani na potvrdu čije se izdavanje očekuje po rješavanju imovinsko-pravne pripreme 
zemljišta koje je u vlasništvu RH. Početak gradnje planira se u drugoj polovici 2011. godine. Kod 
projekta POS Martinkovac u tijeku je I. faza koja podrazumijeva projektiranje dviju stambenih 
građevina s ukupno 120 stanova temeljem prethodno izrađenog idejnog projekta. Za projekt POS 
Škurinjsko Plase u tijeku je imovinsko-pravna priprema zemljišta. 

U tijeku su završni radovi na izgradnji i opremanju novog Dječjeg vrtića na Srdočima. 
Objekt je ukupne površine 1.748 m2, a time su stvoreni novi kapaciteti za 3 jaslične i 4 vrtićne 
skupine. Ukupna vrijednost projekta je oko 22,5 milijuna kuna, a od čega se na izgradnju vrtića 
odnosi 19 milijuna kuna, na izgradnju ceste oko 2 milijuna kuna, a za opremanje vrtića je utrošeno 
oko 1,5 milijuna kuna. U tijeku je priprema za tehnički pregled fotonaponskog sustava za Dječji 
vrtić Srdoči, a vrtić u rujnu započinje s radom. Također, aktivno se radi na kapitalnim projektima 
osnovnih škola. Započeta je rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) OŠ Srdoči. U tijeku su 
završni radovi na rekonstrukciji kotlovnice radi prelaska njenog rada sa nafte na zemni plin u OŠ 
Nikola Tesla. Uređen je prostor u OŠ Brajda za potrebe posebnog razrednog odjela za učenike s 
govornim i slušnim teškoćama. U OŠ Podmurvice zamijenjena je dotrajala drvena stolarija novom 
alumobravarijom (završna faza). Završeno je uređenje novog prostora Podružnice u Rijeci, Centra 
za autizam (građevinsko-obrtnički radovi), čime su stvoreni uvjeti za ostvarivanje djelatnosti, kao i 
za rad buduće samostalne ustanove. Saniran je okoliš OŠ Škurinje uz otvaranje novog kolnog 
prilaza za pristup Školi. 

Grad Rijeka je nastavio s pripremom kapitalnih projekata u kulturi. Za brod Galeb je 
pripremljen koncesijski model o kojem će se uskoro morati donijeti potrebne odluke, a koji predviđa 
natječaj za privatnog partnera putem koncesije. MMSU je pripremljen za ponovno otvaranje 
postupka JPP-a, shodno Zakonu o JPP-u, te je potrebno donijeti odluke o svim aktivnostima koje iz 
toga proizlaze. Kapitalni projekti zaštite i očuvanja kulturnih dobara među kojima je potrebno 
istaknuti projekte uređenja dvaju arheoloških lokaliteta u Starom gradu, restauratorske radove u 
upravnoj zgradi bivše rafinerije šećera i zaštitni radovi u klaustru Dominikanskog samostana 
pripremaju se shodno raspoloživim proračunskim sredstvima, a isti se intenzivno prijavljuju na 
raspoložive natječaje putem nadležnih ministarstava ili s europskim partnerima putem IPA 
programa kako bi se putem europskih sredstava ostvarili uvjeti za njihovu realizaciju, ali i za nove 
programske sadržaje u okviru tih projekata. U sklopu obnove pročelja unutar zaštićene 
urbanističke cjeline Grada Rijeke, nastavljeno je provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i 
krovova. S tim u vezi, započelo je izvođenje radova na zgradama Podpinjol 41, Baštijanova 20, 
Ljudevita Matešića 17 i F.Kurelca 8. Ugovoreno je i  sufinanciranje radova na zgradama u ulici  
Adamićeva 6 i Krešimirova 34. 

Podaci Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje zorno 
prikazuju ukupnu investicijsku aktivnost na području Grada Rijeke. Obrađeno je ukupno 1.326 
predmeta. Iz prethodnog razdoblja preneseno je 337 predmeta koji su bili u radu na dan 31.12.2010. 
a u prvom polugodištu 2011. godine zaprimljeno je novih 989 predmeta. Uspoređujući podatke o 
izdanim dozvolama s prethodnom godinom, uočeno je smanjenje broja izdanih lokacijskih dozvola 
što znači da se smanjuje broj planiranih zahvata. Također, smanjen je broj izdanih uporabnih 
dozvola, odnosno broj završenih zgrada je u padu. Za izdane akte za gradnju kojima ističe rok 
važenja od dvije godine podnose se zahtjevi za njihovo produženje za naredne dvije godine što 
ukazuje na činjenicu da aktivnosti u području graditeljstva stagniraju.  
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         Prema Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, koji je donesen u lipnju 
2009. godine kao mjera koja bi omogućila brže izdavanje dozvola za gradnju a time i olakšala 
investiranje u graditeljstvu, nije bilo interesa te je izdano samo jedno rješenje. Zbog donošenja i 
produženja važenja Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja primjetno je da je 
smanjen interes investitora za donošenje planova, jer je dio investicija planiran za realizaciju 
postupkom prema tom zakonu, koji omogućuje brže dobivanje odobrenja za gradnju.  

Grad Rijeka kontinuirano priprema nove investicijske projekte putem rješavanja vlasničkih 
odnosa nad zemljištima, te izradom projektne dokumentacije za čitav niz lokacija za izgradnju 
cesta i javnih površina, kao i za izgradnju javnih društvenih građevina (Gomila, pristupna cesta na 
Kampusu, park na Pomeriu, ceste na Rujevici, pristupne ceste na Krnjevu i Marčeljevoj Dragi, 
pristupna cesta za vrtić Srdoči i drugo). Također, u tijeku je i priprema lokacija za tržište koje se 
odnose na izgradnju poslovnih, stambenih i drugih sadržaja (lokacija Bodulovo, lokacije za 
stambenu izgradnju, crkva na Gornjoj Vežici i lokacije za izgradnju trafostanica). Značajno je 
istaknuti da su pripremljene i lokacije za stambeno zbrinjavanje hrvatskih vojnih ratnih invalida 
Domovinskog rada u svrhu izgradnje stambenog niza s 5 jedinica na Brašćinama, a što je 
investicija Republike Hrvatske. U ovom tipu izvješća nije moguće sumirati sve aktivnosti koje se 
tiču izrade prostorno-planske dokumentacije, urbanističko-arhitektonskih natječaja i pripreme 
projektne dokumentacije, kao i intenzivnu suradnju s potencijalnim domaćim i inozemnim 
investitorima. U prvoj polovici 2011. godine Grad Rijeka je raspisao 5 natječaja za prodaju i druge 
oblike raspolaganja zemljištem na kojima je nuđeno 10 lokacija za prodaju zemljišta (ukupne 
površine 2.244 m2), 33 lokacije za zakup zemljišta (približno 117.077 m2) i 1 lokacija za osnivanje 
prava služnosti (13 m2). Od 10 ponuđenih lokacija na prodaju prodano je zemljište na 7 lokacija 
(904 m2) za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori/predugovori i ostvaren prihod sukladno 
odredbama ugovora/predugovora. 

Svakako bih volio kada bi bilo moguće da Grad Rijeka otvara nove investicije putem sredstava 
iz EU fondova, a na temelju pripremljenih projekata. No, za sada to nije moguće ali su u tijeku 
pripreme za natječaje koji će uslijediti. Što se tiče europskih fondova, Grad Rijeka participira na 
više načina. Projekti kojima je odobreno EU sufinanciranje i koji se provode ili će se početi provoditi: 
EGOV4U – Uklanjanje zapreka pristupu e-uslugama i dostupnosti tehnologije društveno isključenim 
skupinama; Functional regions – FunReg Policy Net – identifikacija različitih pristupa razvoja modela 
funkcionalnih regija; Young Performing Art Lovers – educiranje mlade publike izvedbenih umjetnosti. 
Za ilustraciju, treba navesti projekte koji su prijavljeni na natječaje i za koje se čeka odluka o EU 
sufinanciranju: Towns linked by music – otkrivanje zajedničkog kulturnog nasljeđa u Europi; 
Experimental places for Artistic experimentation – prezentacija i umrežavanje rezidencijalnih 
programa; Engineering+ – razvoj inicijativa kojima bi se promicala tehnička zanimanja kod 
srednjoškolaca i studenata; SEED – Speeding Every European Digital! – usmjerenost na otvorenost 
gradske uprave i učinkovitost eUprave primjenom novih tehnologija. Planirani su projekti koji će se 
prijaviti na EU natječaje – Projekt obnove i prezentacije rimske baštine; Integracija djece s 
teškoćama u razvoju i mladih osoba s invaliditetom u urbanom prometu; Revitalizacija riječke 
industrijske baštine.  

Svi spomenuti dio su gradske baze projekata, koja objedinjava 133 projekta i projektne ideje, 
ukupne vrijednosti gotovo 570 milijuna EUR-a. U sklopu pripreme projekata javne infrastrukture za 
financiranje sredstvima iz EU-fondova, Grad Rijeka je prijavio projekte shodno kriterijima objavljenih 
poziva nadležnih ministarstava, i to: Ministarstva kulture (tri prijavljenih projekta), Ministarstva turizma 
(osam prijavljenih projekata) i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (jedan prijavljen projekt). Iako 
još nisu poznati kriteriji (nadamo se da će biti stručno utvrđeni), za izbor projekata koji će biti 
financirani, Grad Rijeka će i dalje nastojati prijavljivati gradske projekte na natječaje nadležnih 
ministarstava. No, trenutačno Grad Rijeka je prisiljen investicije financirati iz vlastitih proračunskih i 
kreditnih sredstava, odnosno putem modela javno-privatnog partnerstva, kao i poticanjem privatnog 
sektora putem prodaje zemljišta i nekretnina za određene projekte. Vjerujem da će uskoro u Gradu 
Rijeci biti dostupna sredstva EU-fondova iz kojih će se moći financirati priprema i izgradnja kapitalnih 
investicija, a u tu svrhu sam proveo natječaj i odabrao svog savjetnika za EU projekte.  

Od investicija u sportu istakao bih radove na Stadionu Kantrida i Nogometnom igralištu 
Krimeja. Na Stadionu Kantrida izvedeni su radovi na prvoj fazi prihvata procjednih, podzemnih i 
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poplavnih voda, u cilju podizanja kvalitete i funkcionalnosti objekta, a vrijednost ukupnih radova na 
prvoj fazi iznosi 100.000 kuna.  

Također, izvršeno je demontiranje čeličnih tribina na sjevernoj strani Nogometnog igrališta 
Krimeja, a nedavno je završena izrada novih sjevernih tribina na pomoćnom nogometnom 
igralištu Stadiona Kantrida, u cilju podizanja kvalitete i funkcionalnosti objekta (vrijednost 
ukupnih radova iznosi 350.000 kuna). Također, napomenuo bih i uređenje igrališta u centru 
grada – na Delti ukupne površine od 1.150 m2, koje se sastoji iz mrežom ograđenog igrališta za 
kolektivne igre loptom i igrališta sa spravama za igru manje djece mlađe dobi (ukupno je utrošeno 
240.000 kuna). 

Svečanim otvaranjem 2. lipnja 2011. godine završena je peta faza izgradnje kompleksa 
Bazeni Kantrida koja je obuhvaćala uklanjanje postojećih objekata, izgradnju 25 metarskog 
Bazena za skokove u vodu, rekonstrukciju tribina otvorenog plivališta, krajobrazno uređenje 
okoliša i uređenje plažnog pojasa. Ukupna vrijednost izgradnje pete faze kompleksa Bazena 
Kantrida iznosi 51.197.950 kuna, od toga iznosa sama gradnja bazena za skokove u vodu iznosi 
21.071.328 kuna.  

U sklopu uređenja plažnog pojasa izvedena je i plaža Ploče u dužini od 350 metara. 
Investicija je izvedena u sklopu pete faze kompleksa Bazena Kantrida pa je uključena u cijenu 
radova od 51 milijun kuna. Ukupna vrijednost investicije nasipavanja i uređenja plažnog pojasa, 
prema konačnom obračunu izvedenih radova, iznosi 16.171.461 kuna, a što je smanjenje u 
odnosu na ugovorene vrijednosti radova. Plaža je izvrsno prihvaćena od strane Riječana i 
posjetitelja, vidljiv je interes poduzetničkog sektora za različite sadržaje na toj lokaciji, a značajno 
je istaći da je 1. lipnja 2011. godine plaža Ploče dobila i Plavu zastavu. Upravo je tijekom ovog 
izvještajnog razdoblja bilo obilje aktivnosti koje su se odnosile na sezonu kupanja odnosno 
turističku sezonu. Izvedeni su svi potrebni pripremni radovi za početak kupališne sezone (postava i 
popravak opreme), veći zahvat uređenja na plaži Ružićevo, sanacija obalnog zida na plaži za 
osobe s invaliditetom, uređeno je vaterpolo igralište i plutajuća brana na plaži Skalete, izveden je 
plutajući koš za košarku na vodi na plaži Kostanj te plutajući koševi za košarku na vodi na Grčevu. 
Dodatno je uređena plaža Ružićevo. Plavu zastavu Grad je zatražio i dobio za plažu za osobe s 
invaliditetom i plažu Ploče kod bazena na Kantridi. Plava zastava je priznanje koje se dodjeljuje 
samo za jednu sezonu te se zahtjev svake godine mora obnavljati prema strogo propisanim 
kriterijima od strane Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš - FEE (Federation of Environmental 
Education), Svjetske turističke organizacije – UNWTO, te Programa Ujedinjenih naroda za okoliš – 
UNEP, a koje u RH provodi udruga Lijepa naša.   

Za daljnji razvoj gradskog turizma zasigurno je važno nastaviti ulaganja kojima se dodatno 
uređuje širi centar grada, te time osigurava atraktivnost destinacije. Tako je, primjerice, na 
cvjetne gredice na Fiumari i Žabici ugrađen sustav automatskog zalijevanja. Na stupove javne 
rasvjete u zoni Korza u odnosu na prošlu godinu postavljeno je dodatnih 38 vaza s cvijećem. U 
uređenju grada naglasak je stavljen na zelene površine, što uključuje i cvjetne gredice, duž glavnih 
prometnica i u središtu grada, te čistoću i ukrašavanje vazama s cvijećem pješačkih zona u 
središtu grada, kao i na održavanje Parka na Trsatu. 

Vodio sam računa o tome da grad obiluje čitavim nizom zanimljivih programskih sadržaja 
koji svojom atraktivnošću mogu privući različite dobne interesne skupine građana Rijeke i regije, a 
također i turiste koji borave u Rijeci i šire. Jedan od primjera je Astronomski centar Rijeka koji 
provodi programe i događanja (predavanja, konferencije i dr.) u suradnji s ciljanim skupinama 
korisnika, poput predškolske i školske djece, građana, studenata, turističkih grupa iz zemlje i 
inozemstva, poslovnim sektorom i udrugama građana. U travnju 2011. godine Astronomski centar 
Rijeka po prvi puta organizirao je i Tjedan tamnog neba, međunarodnu manifestaciju s ciljem 
podizanja svijesti o svjetlosnom zagađenju u suradnji s Udrugom Cezar. Navedena se 
manifestacija održala po prvi puta u Hrvatskoj. Također, na inicijativu Centra a u suradnji s TZ 
grada Rijeke, sve riječke muzejske institucije kao i sam Centar predstavili su program za strane 
turiste. 
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U izvještajnom razdoblju, u Gradu Rijeci održan je niz velikih međunarodnih, tradicionalnih 
i prigodnih sportskih manifestacija, od kojih ističemo: 11. međunarodni ženski šahovski turnir 
Cvijet Mediterana Rijeka 2011, 15. sportsko humanitarna akcija Homo si teć i utrka 10. riječkog 
polumaratona, Međunarodni teniski turnir Kvarner Junior Open 2011, 38. Croatia Rally 2011, 1. 
međunarodni seniorski atletski miting Rijeka 2011, 59. međunarodni omladinski nogometni turnir 
Kvarnerska rivijera 2011, 5. međunarodni teniski turnir iz Challenger serije Rijeka Open 2011, 11. 
Primorje Synchro Cup - međunarodno natjecanje u sinkroniziranom plivanju za juniorke i mlađe 
juniorke i Svjetsko prvenstvo motocikala s prikolicom Croatian Sidecar Grand Prix 2011.  

Posebno ističem 12. jedriličarsku regatu Fiumanka koja je ove godine okupila 163 plovila. 

Također, iz programa tehničke kulture održane su slijedeće manifestacije međunarodnog i 
državnog karaktera:  Aeromiting 2011., 15. riječki međunarodni oldtimer auto rally i 14. riječki 
međunarodni oldtimer moto rally, 34. međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku 
tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku i 17. međunarodna riječka regata radio-upravljanih 
jedrilica. 

Iako je Grad Rijeka nastavio aktivnosti vezane za isticanje kandidature za XVIII. 
Mediteranske igre 2017. godine, Vlada RH uskratila je izdavanje potrebnog jamstva čime nije 
podržala kandidaturu Grada Rijeke. Nažalost, zbog nedostatka državnog jamstva Grad Rijeka je 
izgubio status kandidata u daljnjoj fazi odabira grada domaćina od strane Međunarodnog odbora 
Mediteranskih igara.  

Gradske ustanove u kulturi su tijekom izvještajnog razdoblja ostvarile veliki broj kulturnih 
programa, a zabilježena su i značajna gostovanja inozemnih umjetnika. Teško je istaknuti sve 
programe koje su ostvarile ustanove u kulturi bilo samostalno bilo u suradnji s udrugama, poznatim 
umjetnicima iz zemlje i inozemstva, a tu su i značajna inozemna gostovanja riječkih umjetnika. U 
izvještajnom razdoblju Hrvatsko narodno kazalište I. pl. Zajca je ostvarilo 199 programa za više od 
60.000 posjetitelja. Gradska knjižnica Rijeka ostvarila je čak 333 programske aktivnosti, Gradsko 
kazalište lutaka je održalo 165 predstava za oko 19.000 gledatelja. Također, održan je Rijeka Foto 
Festival, manifestacija inicirana od strane Muzeja moderne i suvremene umjetnosti koja objedinjuje 
izložbe (Ervin Debeuc, SofijaSilvija&Chrystel Lebas, Tension Field, Marcus Doyle, radionice i 
predavanja s temom fotografije – Foto forum). Posebno želim istaknuti izložbu Torpedo u Muzeju 
grada Rijeke koja je, očekivano, privukla veliki broj posjetitelja. U bogatom programu Art-kina Croatia 
u prvih pola godine održano je više od 200 programa koje posjetilo oko 12.000 posjetilaca. Ističemo 
nekoliko programa: Festival Dokumentarnog Rock Filma 2011., praizvedbu Mezanina redatelja 
Dalibora Matanića, ciklus Zabranjenih filmova nastalih na teritoriju bivše Jugoslavije u organizaciji 
LuxCompany, te gostovanje Animafesta- festivala animiranog filma. Pokrenut je Rezidencijalni 
program Kamov koji se odnosi na programe boravka kreativnih pojedinaca iz područja književnosti, 
vizualnih i audiovizualnih umjetnosti te društvenih znanosti u gradu Rijeci. Prvi gosti Rezidensa bili su 
umjetnici Matthew Mazzotta i Laetitia Sonami koji su došli u organizaciji kanadske Fondacije 
Musagetes. Laetitia Sonami realizirala je tijekom svog boravka dvije instalacije na riječkom 
lukobranu: Zvučna vrata i Nevidljivo more.  

U izvještajnom razdoblju proveo sam natječaj i odabrao novog Pročelnika Odjela za kulturu, a 
vodio sam se upravo programom kandidata koji je temeljen na značaju koji ustanove u kulturi i 
kulturne manifestacije imaju u širem kontekstu razvoja grada. 

Od značajnih manifestacija u kulturi svakako bih istaknuo 18. međunarodni festival malih 
scena koji je predstavio osam kazališnih predstava u konkurenciji iz Hrvatske, Mađarske, Srbije, 
Crne Gore i Velike Britanije (ukupno oko 2.000 posjetitelja). Manifestacija Noć muzeja u Rijeci, 
održana po sedmi put, privukla je veliki broj posjetitelja u gradske muzeje, muzej informatike 
Peek&poke, Sveučilišnu knjižnicu i u Astronomski centar. Ovaj događaj je zanimljiv po tome što je 
međunarodnog karaktera i što na zanimljiv način promovira muzejske i izložbene prostore. U 
izvještajnom razdoblju održana su, također, dva sajma knjiga i to KIČMA  i  Bookfest. Festival Jazz 
Time je u suradnji s Jazz-clubom Tunel tijekom svoga dvadesetog izdanja ugostio brojne inozemne i 
domaće jazz-glazbenike i sastave. Koncertom u auli Trsatskoga svetišta svoju značajnu 65. 
obljetnicu djelovanja obilježio je mješoviti zbor Jeka Primorja. Rijeka i Zagreb bili su od 24. svibnja do 
2. lipnja domaćini 28. Tjednu suvremenog plesa, koji je, tako, sedmi put održan i u Rijeci, a jedan je 
od najznačajnijih  festivala suvremenog plesa u regiji.  
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U organizaciji KUD-a Bašćinski glasi 19. lipnja je već šestu godinu zaredom započela 
manifestacija Ljeto na Gradini, koja je ponudila bogati sadržaj koncerata, filmova i predstava na 
otvorenom. Krajem lipnja započele su Riječke ljetne noći, otvorene uz atraktivan nastup francuske 
umjetničke skupine Compagnie Transe-Express na Gatu Karoline Riječke. Uz obilje predstava, 
koncerata i drugih umjetničkih događanja i ovogodišnje Riječke ljetne noći odvele su Riječane i 
ostale posjetitelje u specifične gradske prostore te svima omogućile raznolike umjetničke doživljaje. 
Tijekom izvještajnog razdoblja pripremao se i Festival Hartera, čije je održavanje, međutim, ove 
godine premješteno u mjesec srpanj.  

U proteklom razdoblju održana je četvrta međunarodna arhitektonska radionica Krpanje 
grada/Patching the City pod nazivom Public L s temom revitalizacije područja unutar dijela 
Urbanističke cjeline grada Rijeke. Ove godine na KRPAnju Grada 2011 – Public L, u organizaciji 
Društva arhitekata Rijeke, Grada Rijeke, Musagetes fondacije, Sveučilišta Pescara i Akademije 
primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci sudjelovali su predstavnici sedam fakulteta arhitekture 
iz Kanade, Velike Britanije, Italije, Slovenije i Hrvatske. Tema ovogodišnje četvrte po redu 
radionice bilo je urbanističko i arhitektonsko istraživanje dijela morske i riječne obale grada Rijeke.  

Međutim, smatram da je najznačajniji kulturni događaj u 2011. godini bio izložba Područje 
zastoja održana na brodu Galeb. Za to vrijeme, od 26.svibnja do 20. lipnja 2011. godine, brod je 
bio smješten uz riječki lukobran. Na brodu Galeb predstavljeno je 60 umjetnika s preko 200 
izložaka. Na izložbi su predstavljena djela koja se referiraju na društveno-politički kontekst 
vremena u kojem su nastala, od 1909. do 1989., odnosno djela čiji su tvorci smatrali da umjetnost 
treba aktivno djelovati na promjene u društvu. Osim umjetničkih djela na brodu su prikazani 
dokumentarni materijali o samome brodu Galeb te snimke razgovora s umjetnicima. Izložbu su, uz 
potporu Grada Rijeke, organizirali Institut za istraživanje avangarde i Kolekcija Marinko Sudac. 
Zanimljivo je da je u samo petnaest dana trajanja izložbe brod Galeb posjetilo oko 9.000 
posjetitelja, a izložba je bila izvrsno medijski popraćena čime je ostvarena velika promocija Grada 
Rijeke u zemlji i inozemstvu. To je svakako bio važan umjetnički doprinos osmišljavanju budućih 
sadržaja koji će se događati na brodu Galeb u sklopu stalnog umjetničkog postava, ali i u dijelu 
lučke industrijske baštine – danas pješačkoj zoni lukobrana. 

Podaci o turizmu pokazuju da velike manifestacije u kulturi i sportu, kao i u kontinuirana ponuda 
različitih događanja u našem gradu privlače sve više posjetitelja iz zemlje i inozemstva. U svrhu 
daljnjeg razvoja turizma Rijeke i regije, Grad Rijeka je s Primorsko-goranskom županijom, Turističkom 
zajednicom PGŽ i Turističkom zajednicom Grada Rijeke u veljači 2011. godine sklopio Sporazum o 
sufinanciranju marketinških usluga promocije avio-destinacije područja Kvarner, a za što je Grad Rijeka 
osigurao novčana sredstva u iznosu od 378.000 kuna. Temeljem navedenog Sporazuma, u razdoblju 
od 15. travnja do 28. lipnja 2011. godine zračni prijevoznik Ryanair je na Zračnoj luci Rijeka ostvario 
promet od 9.439 putnika (u dolasku i odlasku).  Ukupno je putem Ryanair-a u Zračnu luku Rijeka stiglo 
2.669 putnika iz Stockholma, a 2.350 putnika iz Londona. 

Turistički promet na području Grada Rijeke za razdoblje od 01.01. do 31.07.2011. godine s 
usporedbom s istim razdobljem 2010. godine pokazuje da je ostvareno 39.129 dolazaka, što je 9% 
više u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Strani turisti ostvarili su 28.812 dolazaka. U usporedbi s 
istim razdobljem 2010. godine broj stranih dolazaka povećan je za 11%, dok su od ukupno ostvarenih 
dolazaka strani turisti sudjelovali sa 74%. Domaći turisti ostvarili su 10.317 dolazaka. U usporedbi s 
istim razdobljem 2010. godine broj domaćih dolazaka povećan je za 3%, dok domaći turisti sudjeluju s 
26%. Ostvaren je turistički promet od 72.973 noćenja, što je 7% više u odnosu na isto razdoblje 2010. 
godine. Strani turisti ostvarili su 53.429 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem 2010. godine broj 
stranih noćenja povećan je za 8%, dok su od ukupno ostvarenih noćenja strani turisti sudjelovali sa 
73%. Domaći turisti ostvarili su 19.544 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem 2010. godine broj 
domaćih noćenja povećan je za 4%, dok su domaći turisti sudjelovali s 27%. 

Podaci o stalnom rastu turizma u Rijeci potvrđuju koncept razvoja gradskog turizma kao 
cjelogodišnje gospodarske aktivnosti koja treba obuhvatiti veliki broj poduzetnika, obrtnika te 
čitavog niza pojedinačnih inicijativa građana. Primjer su gastro-fešte koje su u promatranom 
razdoblju izazvale veliku pažnju građana i posjetitelja, jer su bile temeljene na tradicionalnim 
namirnicama (primjerice srdela i trešnje) te domaćim kulinarskim receptima od kojih su neke bile 
potpuno zanemarene u ugostiteljskoj ponudi. Stoga je očito da treba i dalje razvijati priču u vezi s 
lokalnom gastronomijom te oko toga okupljati lokalne poduzetnike i obrtnike kako bi se stvorio 
svojevrsni "turistički klaster".  
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Vrlo je bitno da Grad Rijeka u suradnji s Turističkom zajednicom, te svim gradskim 
ustanovama u kulturi, kao i udrugama u sportu i kulturi nastavi s organizacijom tradicionalnih i 
novih javnih manifestacija. O tome najbolje svjedoči Međunarodni riječki karneval, koji je ove 
godine održan  28. put i koji je potpuno popunio hotelske kapacitete u Rijeci i regiji. Povećanju 
broja posjetitelja u Rijeci, prema statistici Turističke zajednice Grada Rijeke, značajno pridonosi i 
Festival Hartera koji u Rijeku privlači veliki broj domaćih i inozemnih turista mlađe dobi. Turistički 
značaj Festivala Hartera potvrđen je i nagradom  za Europsku destinaciju izvrsnosti (EDEN) koju 
dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica na temu Turizam i prenamjena obnovljenih fizičkih 
lokaliteta, kao i pobjedom za nagradu Plavi cvijet na županijskoj razini kao najbolji turistički 
proizvod. Iako Grad Rijeka ima najmanje zakonske nadležnosti za razvoj lokalnog gospodarstva, 
smatram svojom obvezom da svim aktivnostima potičem lokalne poduzetnike i obrtnike na nove 
poslovne inicijative, pogotovu u sferi koja je i pokazala izvrsne rezultate.  

Jedna od najvažnijih funkcija Grada svakako je obavljanje čitavog niza društvenih 
djelatnosti koje pridonose kvaliteti života naših građana. U sklopu razvoja društvenih djelatnosti 
želim istaći nastavak provođenja sveobuhvatnog socijalnog programa Grada Rijeke, kao i čitav 
niz programa usmjerenih na zdrav način života. Primjerice, u 59 projekata/programa 
namijenjenima (psiho)socijalnoj zaštiti građana, ukupno je sudjelovalo njih 27.478. Najveći broj 
financiranih projekata/programa bio  je usmjeren na zaštitu osoba s invaliditetom i djece s 
teškoćama u razvoju, dok je najviše financijskih sredstava izdvojeno za zaštitu osoba starije 
životne dobi. Nastavljeno je financiranje projekata i programa namijenjenih trećoj životnoj dobi 
(klubovi umirovljenika i Sveučilište za treću dob). U sklopu Programa zaštite tjelesnog i 
mentalnog zdravlja sufinancira se provedba 43 programa i projekata udruga, ustanova i drugih 
pravnih/fizičkih osoba (ukupno 32 provoditelja) koji se odnose na sljedeća područja: prevencija 
ovisnosti, prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti, prevencija i suzbijanje zaraznih 
bolesti, prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje 
građana te zaštita životinja. U tih je 43 projekta i programa bilo uključeno ukupno 26.542 korisnika. 
Početkom godine s Plivom Hrvatska d.o.o. Zagreb, sklopljen je Sponzorski ugovor o financiranju 
kampanje Rijeka u kretanju. U sklopu navedene kampanje otvorena je uređena šetnica Plumbum – 
Sv. Križ – Sveučilišni kampus – centar Trsata, a u svrhu rekreacije, edukacije i kao dopuna 
turističke ponude Grada. Smatram bitnim naglasiti da se vodi proaktivna politika u cilju borbe protiv 
ovisnosti putem niza programa u suradnji s udrugama, a u ožujku 2011. je održana sjednica 
Koordinacijskog odbora Grada Rijeke za borbu protiv ovisnosti. 

Smatram posebno značajnim što je Grad Rijeka nastavio vrlo uspješno provođenje programa 
palijativne skrbi (terenski timovi) u sklopu Doma zdravlja PGŽ, a u suradnji s Primorsko goranskom 
županijom. U financiranju terenskih timova sudjeluje i HZZO i okolne općine i gradovi. Riječka 
Nadbiskupija, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka 1. srpnja 2011. godine sklopili su 
Sporazum o međusobnoj suradnji koji definira međusobna prava i obveze glede osiguranja uvjeta za 
obavljanje djelatnosti palijativne skrbi. Caritas nadbiskupije Rijeka osnovat će ustanovu za 
palijativnu skrb. Djelatnost palijativne skrbi obavljat će se u obliku dnevnog boravka i stacionara s 
15 kreveta u poslovnom prostoru koji je u vlasništvu Riječke Nadbiskupije na adresi Rijeka, 
Tizianova 15. Ustanova za palijativnu skrb navedeni će prostor koristiti za obavljanje svoje 
djelatnosti, bez naknade. Troškove rekonstrukcije i uređenja prostora u cijelosti će pokriti Riječka 
Nadbiskupija, a troškove opremanja prostora snosit će PGŽ i Grad Rijeka, u iznosu od 50%, 
odnosno do iznosa od najviše 1.000.000 kuna svaki od partnera. 

U izvještajnom razdoblju proveo sam natječaj za upražnjeno mjesto pročelnika Odjela za 
odgoj i školstvo. Iznimno je važno da se u daljnjem radu odjela nastave započeti programi i 
projekti, ali da se posveti posebna pozornost predškolskom odgoju. Poznato je da Grad Rijeka i 
dalje sufinancira djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka uz zadržavanje iste cijene programa predškolskog 
odgoja za roditelje u Dječjem vrtiću Rijeka koja ovisi o mjesečnom dohotku roditelja. Također, Grad 
Rijeka sufinancira djelatnosti vrtića drugih osnivača na području Grada Rijeke i drugim općinama i 
gradovima (više od 400 djece). U tijeku je, također, čitav niz programa usmjerenih na razvijanje 
socio-emocionalnih kompetencija u predškolskoj i školskoj dobi te univerzalne prevencije rizičnih 
ponašanja djece (Zajedno više možemo, Mogu ako hoću 1- MAH -1 i Sajam mogućnosti). Unutar 
sustava osnovnih škola nastavljeno je sufinanciranje cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada i 
produženog boravka od 1. do 4. razreda u 24 osnovne škole. Program je organiziran za 87 
skupina s ukupno oko 2.100 uključenih učenika.  
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Smatram da Grad Rijeka sufinancira čitav niz vrlo kvalitetnih dodatnih programa u osnovnim 
školama koji mogu zadovoljiti raznolike interese učenika, a pomažu i razvoju školskog sustava u 
cjelini (Liado, Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama, program socio-
emocionalnog učenja za prvašiće, Novigradsko proljeće 2011. i drugo). Posebno bih naglasio 
projekta Rijeka pliva koji je u drugom polugodištu školske 2010./2011. godine obuhvatio 659 
učenika iz 34 druga razreda, odnosno 14 gradskih osnovnih škola. No, svakako ostaje da se 
napravi dodatna analiza učinkovitosti svih programa u školskom sustavu koje sufinancira Grad 
Rijeka, te da se odrede prioriteti za iduće razdoblje.  

Suradnja Grada Rijeke sa Sveučilištem u Rijeci je iznimno uspješna kako u dijelu  praćenja 
projekta izgradnje Kampusa, tako i u praćenju programskih aktivnosti putem Zaklade sveučilišta u 
Rijeci, Festivala znanosti i drugih inicijativa koje dolaze od strane akademske zajednice. Dodjela 
stipendija za deset vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada 
Vukovara koji je sklopljen s Gradom Vukovarom, a u okviru Akcije Solidarnost za Vukovar. Nastavak 
stipendiranja 165 darovitih učenika 3. i 4. razreda srednjih škola i studenata te pet studenata koji se 
obrazuju za zanimanja koja su deficitarna u ustanovama Grada Rijeke. Dodjela nagrada učenicima i 
prosvjetnim radnicima-mentorima za postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, 
susretima i smotrama u prethodnoj školskoj godini. Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Akcijski 
program za mlade za 2011. godinu. Realiziraju se brojne aktivnosti za mlade u području 
Obrazovanja i informatizacije. 

U sklopu razvoja mjesne samouprave, ostvareno je 7 projekata Riječkog programa 
lokalnog partnerstva. U prvoj su polovici godine realizirana dva projekta. Projekt Veliki za malene 
– DV Mirta, grupe građana Mirtići sa područja MO Kantrida kojim je uređena zelena površina 
igrališta Dječjeg vrtića Mirta i projekt Dječji vrtić Veseljko-sigurna – 3. faza saniran je pješčanik 
Dječjeg vrtića Veseljko na području MO Pećine.  

Iz svega navedenog proizlazi da je Grad Rijeka (odjeli gradske uprave, gradske ustanove i 
komunalna i trgovačka društva u vlasništvu Grada) imao čitav niz aktivnosti na provedbi 
investicijskog programa, te provedbi čitavog niza programskih aktivnosti. Teško je u kratkom 
formatu ovog Izvješća iznijeti sve aktivnosti, ali želim naglasiti da usprkos otežanim općim uvjetima 
uslijed posljedica ekonomske krize, Grad Rijeka nije posustao niti u investicijskoj politici niti u 
programskih aktivnostima imajući uvijek u vidu interese građana i daljnji razvoj grada. 

 

2. Aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti 

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine nastavljena je praksa sazivanja 
Gradonačelnikovih kolegija kojima prisustvuju zamjenici Gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela 
gradske uprave, na koje se pozivaju predstavnici medija.  

Prijedlozi koje upravna tijela upućuju Gradonačelniku na razmatranje i akti koje je donio 
Gradonačelnik objavljuju se na web stranicama Grada Rijeke. 

O radu i odlukama koje su donesene u razdoblju između sazivanja dva Kolegija uz nazočnost 
medija, javnost se izvješćuje u obliku informacija koje sadrže razmatrane prijedloge i donesene 
odluke te se objavljuju na web stranicama Grada (www.rijeka.hr)  kao i multimedijalnom portalu 
MojaRijeka.hr. 

Od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine održano je 11 Gradonačelnikovih kolegija. 
Razmatrano je i doneseno ukupno 456 zaključaka. 

Sukladno ovlaštenjima iz članka 58. Statuta Grada Rijeke utvrđeno je i podneseno 
Gradskom vijeću ukupno 18 prijedloga akata i to kako slijedi: 

- na 18. sjednici Gradskog vijeća održanoj 24. veljače 2011. godine 5 prijedloga  
- na 19. sjednici Gradskoj vijeća održanoj 24. ožujka 2011. godine 3 prijedloga 
- na 20. sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. travnja 2011. godine 7 prijedloga 
- na 21. sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. svibnja 2011. godine 3 prijedloga za donošenje 

akata. 

 

 

http://www.rijeka.hr/
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Gradskom vijeću Grada Rijeke u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine 
Gradonačelnik je podnio i 10 izvješća, 2 informacije te 5 očitovanja na prijedloge drugih ovlaštenih 
predlagatelja. 

Gradonačelnik je Gradskom vijeću Grada Rijeke uputio Informaciju o poduzetim 
aktivnostima na realizaciji projekta Zapadna Žabica s prijedlogom za realizaciju projekta po 
modelu javno-privatnog partnerstva te s prijedlogom pokretanja postupka ocjene i 
odobravanja predloženog projekta.  

Predmetnu je Informaciju Gradsko vijeće razmatralo i prihvatilo na svojoj sjednici održanoj 24. 
ožujka 2011. godine. Istovremeno je prihvatilo za realizaciju Projekta izbor modela javno-privatnog 
partnerstva – privatno financirane inicijative (JPP-PFI) te ovlastilo Gradonačelnika da pred Agencijom 
za JPP pokrene postupak propisan Zakonom o javno-privatnom partnerstvu. 

Od izviješća koje je Gradonačelnik podnio Gradskom vijeću u ovom polugodišnjem razdoblju 
ističu se: 

 Izvješće o provedbi Akcijskog plana Programa za mlade Grada Rijeke za 2010. 
godinu 

 Izvješće o stanju sustava zašite i spašavanja na području grada Rijeke za 2010. 
godinu 

 Izvješće o radu Direkcije za prometno redarstvo Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav Grada Rijeke za 2009. i 2010. godinu. 

Gradskom vijeću proslijedio je i  

 Godišnje izviješće o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2010. godinu te  
 Izviješće o sigurnosnom stanju na području Grada Rijeke za 2010. godinu koje je 

podnijela Policijska uprava Primorsko goranska. 

Sukladno odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08) i ovlaštenju iz 
članka 58. Statuta Grada Rijeke Gradonačelnik je proslijedio je na razmatranje i usvajanje 
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu kojeg je 
Gradsko vijeće prihvatilo na svojoj sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine. 

U okviru svojih nadležnosti za utvrđivanje prijedloga za donošenje dokumenata prostornog 
uređenja koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 
38/09 i 55/11) Gradskom vijeću je proslijedio na razmatranje i usvajanje Prijedlog odluke o izradi 
Detaljnog plana uređenja stambenog područja Rujevica (Vijeće ga je usvojilo na sjednici 
održanoj 24. ožujka 2011. godine). 

Ističu se još neki od značajnijih prijedloga za donošenje akata upućenih na razmatranje i 
usvajanje Gradskom vijeću: 

 Prijedlog akcijskog plana Programa za mlade Grada Rijeke za 2011. godinu  
 Prijedlog odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dozvoljene razine buke u 

Kružnoj ulici  
 Prijedlog odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih 

odbora trgovačkih društava u kojima Grad Rijeka ima dionice ili udjele  
 Prijedlog odluke o najmu stanova  
 Prijedlog odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju 

ugovora o koncesiji na području grada Rijeke  
Na području  međunarodne suradnje uputio je Prijedlog o sklapanju Sporazuma o 

prijateljskoj suradnji između Grada Rijeke i Grada Novog Sada (Republika Srbija) koji je 
prihvaćen na sjednici Vijeća održanoj 24. veljače 2011. godine. 

Na temelju odredbe članka 59. Statuta Grada Rijeke Gradonačelnik je podnio 
Gradskom vijeću IZVIJEŠĆE O RADU ZA RAZDBOLJE OD 1. srpnja do 31. prosinca 2010. 
godine.  

Gradsko vijeće Izviješće je prihvatilo na sjednici održanoj 24. veljače 2011. godine. 
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Na Kolegiju održanom 17. svibnja 2011. godine prihvatio je Izviješće o provedenim 
aktivnostima te prijedlog Ugovora o zajedničkom financiranju projekta Županijskog centra 
za gospodarenje otpadom "Mariščićina".  

Na istom Kolegiju prihvatio je i prijedlog za objavljivanje Javnog poziva za prikupljanje 
zahtjeva za davanje stanova u najam radi utvrđivanja Liste prioriteta za davanje stanova u 
najam. 

Na Kolegiju održanom 21. lipnja 2011. godine Gradonačelnik je na temelju članka 207. 
stavka 1. Zakona o vodama dao suglasnost KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. na Odluku o 
cijeni vodnih usluga s primjenom od 1. srpnja 2011. godine.  

Istodobno je donio i zaključak da će Grad Rijeka i navedeno komunalno društvo sklopiti 
odgovarajući ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze u cilju podmirenja troškova 
vode za socijalno ugrožene građane Grada Rijeke na način da i nadalje trošak vodnih usluga tereti 
spomenuto komunalno društvo.  

Sukladno ovlaštenjima iz Zakona i Statuta Gradonačelnik je donio i 17 akata koji su 
objavljeni u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" i to kako slijedi:  

 Plan prijema u službu u Grad Rijeku za 2011. godinu  
 Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za vrednovanje pristiglih prijedloga za dodjelu 

likovne nagrade Ivo Kalina  
 Odluka o imenovanju Odbora književne nagrade Drago Gervais 
 Program provođenja preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na 

području grada Rijeke za 2011. godinu  
 Odluka o imenovanju Komisije za postavljanje predmeta i objekata na području Grada Rijeke 
 Odluka o izmjenama Odluke o određivanju parkirališta za parkiranje autobusa  
 Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom u 2011. godini  
 Odluka o visini troškova premještaja i čuvanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila  
 Poslovnik o radu Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada  
 Rješenje o imenovanju Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada  
 Odluka o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina za 2010. godinu  
 Odluka o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe  
 Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana 

opasnost od nastajanja i širenja požara  
 Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom u 2011. godini  
 Odluka o radnom vremenu u upravnim tijelima Grada Rijeke  
 Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine  
 Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada 

Rijeke  

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

 Prve izmjene i dopune Plana financijskog upravljanja i kontrola  
 Odluka o načinu evidentiranja dolaska na rad i odlaska s rada službenika i namještenika 

Grada Rijeke  
 Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2011. godinu 

u iznosu od 100.000,00 kuna kao humanitarna pomoć žrtvama potresa i tsunamija u Japanu  
 Odluka o dodjeli nagrada učenicima i prosvjetnim radnicima-mentorima za posebna 

postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama u 
školskoj 2009./2010. godini  

 Osnovni programski i financijski okvir Gradskog kazališta lutaka za razdoblje 2012. do 2015. 
godine  

 Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2011. 
godinu-u iznosu od 100.000,00 kuna za uređenje prostora i nabavu opreme za potrebe 
Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju KBC  
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 Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2011. godinu 
– u iznosu od 258.127,17 kuna za pokriće nepredviđenih rashoda Muzeja moderne i 
suvremene umjetnosti Rijeka u organizaciji nastupa na Venecijanskom biennalu 2010. 
godine  

 Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2011. godinu 
– Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca  u iznosu od 94.862,49 kuna za osiguranje 
namirenja troškova koji su nastali vođenjem radnog spora 

3. Promocija razvojnih mogućnosti Rijeke 

3.1. Otvorena gradska uprava u promociji Grada 

U kriznim gospodarskim prilikama, a prema usvojenim mandatnim smjernicama, 
Gradonačelnik nastavio je, sa svojim zamjenicima i suradnicima, intenzivnu promociju Grada s 
naglaskom na mogućnosti investiranja te uz poticanje aktiviranja svih razvojnih mogućnosti Rijeke. 
Posebnu pozornost posvetio je upravljanju kvalitetom rada gradske uprave u realizaciji gradskih 
programa i projekata te kapitalnih investicija te daljnjem razvoju transparentnosti i otvorenosti 
gradske uprave, kao servisa građanima.   

U prvom polugodištu 2011. godine, Gradonačelnik je održao oko 270 sastanaka  s aktualnim 
ili potencijalnim investitorima u razne projekte na području Grada Rijeke, uključujući i radne 
sastanke kojima se prati kvaliteta i dinamika realizacije gradskih projekata. Uz protokolarne 
aktivnosti, primao je i organizatore raznih manifestacija, programa i inicijativa.  Na taj je način 
nastavio izravno poticati učinkovitu 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 je nadalje u izvještajnom razdoblju 
sudjelovao i u radu saborskoga Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Udruge 
gradova u Republici Hrvatskoj, Upravnoga vijeća Lučke uprave Rijeka, TZ grada Rijeke te Savjeta 
Sveučilišta u Rijeci.   

Maksimalna transparentnost rada gradske uprave i dalje se očituje kroz za javnost otvorene i 
dostupne Kolegije gradonačelnika te objavu prijedloga odluka prije njihova donošenja, kao i objavu 
svih donesenih zaključaka.  Na taj se način, uz javnost sjednica Gradskoga vijeća Grada Rijeke, 
građani putem medija pravodobno i kvalitetno informiraju o radu Gradonačelnika, Gradskoga vijeća 
i gradske uprave, o realizaciji programa i projekata te svih razvojnih smjernica Grada Rijeke te se 
mogu svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama uključiti u rad gradske uprave. Dodatni korak 
u otvorenosti rada gradonačelnika i gradske uprave učinjen je uvođenjem edukativne 
proračunske igre Proračun(ajme)! na osobnu web stranicu Gradonačelnika i oba gradska 
portala. Ova edukativna aplikacija  građanima omogućuju da bolje upoznaju strukturu aktualnoga 
proračuna, kao i da svojim izborom projekata i programa kreiraju vlastiti proračun, informirajući na 
taj način Gradonačelnika i gradsku upravu s trenutačnim stajalištem  i prioritetima građana koji će 
se svakako vrednovati pri sastavljanju gradskoga proračuna za iduću godinu.  

Gradonačelnik je u izvještajnome razdoblju nastavio i izravnu komunikaciju s građanima. U 
redovitim terminima za primanje građana primljeno je pedesetak Riječana koji su se gradonačelniku 
najčešće obraćali zbog nezaposlenosti, neriješenog stambenoga pitanja i drugih socijalnih problema 
dodatno uvećanih gospodarskom krizom, kao i zbog neriješenih vlasničkih, odnosno imovinsko – 
pravnih odnosa.  

U pisanoj i elektroničkoj komunikaciji Gradonačelnika, u prvoj polovici 2011. godine 
evidentirano je i obrađeno gotovo 860 različitih dopisa i upita od kojih se najveći dio odnosi na 
komunikaciju s građanima, zatim s raznim tijelima državne vlasti u cilju rješavanja problema u 
realizaciji gradskih projekata te s investitorima i gospodarstvenicima, kao i inicijatorima i 
organizatorima različitih programa i  manifestacija,  te drugim predstavnicima civilnoga sektora.  

Aktivna suradnja s medijima s ciljem što potpunijega i kvalitetnijega informiranja građana o 
aktivnostima i projektima koje gradska uprava planira ili provodi nastavljena je i u ovom 
izvještajnom razdoblju.  Dva gradska web portala – Rijeka Online i multimedijalni -  Moja Rijeka 
aktivno pridonose tom cilju i pružaju građanima i svim korisnicima širu informaciju o radu 
gradskoga sustava, ali i svim drugim segmentima života u gradu.  

Gradski projekti kontinuirano su predstavljani u gotovo svim riječkim tiskanim i elektroničkim 
medijima, a o aktivnostima ukupnoga gradskog sustava s komunalnim društvima i ustanovama te o 
svim projektima i programima koje grad podupire objavljeno je od siječnja do kraja lipnja  2011. 
godine čak 7.926 članaka i priloga u tiskanim i elektroničkim medijima.  
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3.2. Protokolarne  i diplomatske aktivnosti Gradonačelnika 
 
Predsjednik Republike Hrvatske, dr. sc Ivo Josipović, boravio je u Rijeci 14. travnja 2011. 

godine kada je zajedno s članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem, a u 
nazočnosti Gradonačelnika, obišao gradilište Islamskoga centra u Rijeci. U svibnju, predsjednik 
Republike Hrvatske još je jednom posjetio Rijeku i obišao gradilište Pastoralnoga baptističkoga 
centra na Zametu te u pratnji Gradonačelnika, sudjelovao u obilježavanju Dana Sveučilišta u 
Rijeci, a susreo se s organizatorima i najboljim natjecateljima 38. Croatiarallyja koji se održao pod 
Predsjednikovim pokroviteljstvom. 

Predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor, boravila je u Rijeci u siječnju ove 
godine, kada je pušten u probni rad Sustav nadzora i upravljanja pomorskim prometom u zgradi 
Lučke kapetanije Rijeka. U svibnju, predsjednica Vlade, posjetila je Rijeku prigodom otvaranja 
objekta studentske prehrane u Sveučilišnom kampusu, kao i u prigodi otvorenja ceste D-404.    

U prvoj polovici 2011. godine Grad Rijeku službeno ili u prigodi manifestacija i projekata 
kulturne suradnje posjetili su veleposlanici Japana, Švicarske, Finske, Crne Gore, Mađarske, 
Makedonije, Ukrajine, Ruske Federacije, Srbije, SAD-a, Egipta,  Misije Europske Unije, Filipina, 
Grčke, Italije, Izraela, Kanade, NR Kine i Poljske. Ove susreti bili su za Gradonačelnika, 
predsjednicu Gradskoga vijeća i zamjenike Gradonačelnika ponajprije prilika za predstavljanje 
gospodarskih mogućnosti Rijeke i regije te poticaj za kulturnu suradnju s matičnim zemljama 
veleposlanika.  

Grad Rijeku je u veljači posjetio i zamjenik državnoga tajnika Ministarstva vanjskih poslova 
Italije Alfredo Mantica koji je uz prijam kod Gradonačelnika i Župana Primorsko-goranske županije, 
obišao, zajedničkim sredstvima obnovljenu, zgradu srednje talijanske škole, a na Filozofskome 
fakultetu dao je potporu uvođenju studija talijanistike.   

U siječnju su Gradonačelnik i predsjednica Gradskoga vijeća primili i novoga generalnoga 
konzula Republike Italije, Renata Cianfaranija te je tom prigodom iskazana zajednička želja da se 
iznimno dobri odnosi Grada Rijeke i talijanskoga konzulata, odnosno Republike Italije još 
unaprijede.   

Gradu Rijeku su posjetila i izaslanstva Hrvatskoga sabora i talijanskoga parlamenta u 
Parlamentarnoj skupštini OESS-a kao i delegacija britanskoga parlamenta koje su tom prigodom 
upoznate s najvažnijim razvojnim projektima grada, kao i sa sustavnom brigom grada za razvoj 
manjinskih prava i mogućnosti.  

Pod pokroviteljstvom i uz organizacijsku i financijsku  potporu  Grada, te uz nazočnost 
Gradonačelnika i njegovih zamjenika, u Rijeci je održan niz značajnih konferencija, skupova i 
značajnih sportskih manifestacija. Prigodnim svečanostima i programima te obilaskom spomen - 
obilježja i polaganjem vijenaca obilježeni su svi nacionalni i gradski praznici i blagdani, te su 
započele pripreme za obilježavanje 20. obljetnice početka Domovinskoga rata odnosno osnutka 
Zbornoga područja Rijeka.   

U izvještajnom razdoblju, Gradonačelnik sa zamjenicima i suradnicima, održao je niz 
primanja u povodu uspjeha riječkih sportaša, a putem konferencija za novinare i drugih javnih 
aktivnosti, promovirao je sve značajne riječke manifestacije, projekte i programe, te je dao podršku 
mnogim promotivnim, edukativnim, javnozdravstvenim i humanitarnim akcijama u Gradu Rijeci.  

 
3.3. Prijateljska suradnja s gradovima 

Iznimno aktivna suradnja u izvještajnom je razdoblju ostvarena s gradom Novim Sadom.  
Naime, u Novom Sadu su tijekom obilježavanja Dana grada, 1. veljače gradonačelnici Grada 
Rijeke i Novog Sada potpisali inicijativu o uspostavi prijateljske suradnje između dvaju gradova. U 
Rijeci je potom krajem mjeseca veljače u uzvratnom posjetu boravila delegacija Novoga Sada koja 
je prisustvovala i  28. Međunarodnom riječkom karnevalu te delegacija Novosadskoga sajma, a u 
travnju je Grad Rijeku posjetio i predsjednik  Skupštine Grada Novoga Sada Aleksandar 
Jovanović. U svibnju je delegacija Grada Rijeke predvođena zamjenikom Gradonačelnika, 
Miroslavom Matešićem posjetila Novi Sad gdje je s predsjednikom novosadske gradske skupštine 
razgovarala o daljnjem unaprjeđenju gospodarskih i drugih odnosa dvaju gradova.  

Izaslanstvo Grada Rijeke predvođeno Gradonačelnikom boravilo je od 6. do 9. lipnja 2011. 
godine u uzvratnom službenom posjetu 8-milijunskom kineskom gradu Ningbou tijekom kojeg je 
potpisan Sporazum o prijateljskoj suradnji između dva grada. Održani su susreti s 
gradonačelnikom Ningboa Liu Qiem i drugim dužnosnicima Ningboa i Provincije Zhejiang. 
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Izaslanstvo  je  obišlo  Slobodnu   trgovinsku zonu  Ningboa i  Luku  Ningbo, te  posjetilo  izložbene 
prostore hrvatskih izlagača na Desetom međunarodnom sajmu roba široke potrošnje kojima je 
sudjelovanje na sajmu omogućeno upravo pozivom Grada Ningboa, a temeljem prijateljskih 
odnosa s Gradom Rijekom.  

U veljači 2011. godine je u Rijeci boravila delegacija Grada Rima  koju je predvodio pročelnik 
za obrazovanje, obitelj i mladež Gianliuigi De Palo, a u sklopu studijskoga putovanja učenika 
rimskih škola. U susretu s predsjednicom Gradskoga vijeća te zamjenikom Gradonačelnika 
Miroslavom Matešićem naglašena je obostrana želja da se nastavi s razvojem prijateljske suradnje 
Rijeke i Rima, a posebno je istaknuta suradnja među školama na projektu multikulturalnosti, 
tolerancije i razumijevanja.  

U travnju je u Rijeci boravila i grupa mladih iz prijateljskoga Neussa čime se nastavila 
bogata, dva desetljeća duga i razvijena suradnja Rijeke s ovim njemačkim gradom, uspostavljena 
tijekom Domovinskoga rata kada je iz Neussa u Hrvatsku stizala vrijedna humanitarna pomoć.    

 
3.4. Ostale međunarodne aktivnosti gradonačelnika 
Na poziv Veleposlanstva Ujedinjenog Kraljevstva u Zagrebu i britanske Vlade, Gradonačelnik 

sa suradnicima boravio je koncem mjeseca ožujka 2011. godine u gradovima Newcastle, 
Edinburgh i Glasgow. U sva tri grada susreo se sa svojim kolegama gradonačelnicima te se 
upoznao s uspješnim projektima restrukturiranja brodogradnje, revitalizacije i transformacije 
industrijskih zona te programima poticanja ulaganja u tim gradovima.  

 
4. Aktivnosti Gradonačelnika u Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj 

Potpisivanje povelje o pristupačnosti javnih prostora osobama s invaliditetom  
Na godišnjoj Skupštini Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, održanoj 9. veljače u Zagrebu, 

Gradonačelnik je u ime Grada Rijeke potpisao Povelju o pristupačnosti javnih prostora osobama s 
invaliditetom. Potpisivanjem Povelje, gradonačelnici  i zamjenici gradonačelnika iz 19 gradova, 
izrazili su svoju predanost uklanjanju postojećih prostornih prepreka i promicanju odgovarajuće 
pristupačnosti javnih prostora osobama s invaliditetom. Poveljom su iskazali svoju spremnost da 
sustavnim mjerama potiču ulaganje resursa u stvaranje okružja u kojima će javni prostori, javne 
usluge i komunikacije biti u najvećoj mogućoj mjeri dostupni svim stanovnicima hrvatskih gradova.  

Studijsko putovanje u Dansku 
U travnju ove godine, kao predsjednik Udruge gradova, Gradonačelnik predvodio je delegaciju 

Udruge gradova u studijski posjet Kraljevini Danskoj na temu danske reforme lokalne samouprave. 
Tijekom četverodnevnog posjeta Danskoj, delegacija Udruge gradova u RH održala je sastanke s 
predstavnicima ministarstava unutarnjih poslova i zdravstva, Udruženja lokalnih vlasti, Udruženja 
regija, Instituta za istraživanja javnih politika i Općine Vallensbaeck. Delegaciji Udruge gradova 
predstavljen je proces reforme lokalne samouprave u Danskoj, uloga svih institucija u procesu reforme, 
glavni izazovi u reformi, novi sustav, ovlasti i način financiranja lokalne samouprave i regija; te suradnja 
lokalnih i regionalnih vlasti, odnosno njihovih udruženja s državnim institucijama.  

Zajednička sjednica predsjedništava Udruge gradova u RH i Skupnost občin Slovenije 
U Opatiji je u mjesecu svibnju 2011. godine održana druga zajednička sjednica 

predsjedništava Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Skupnost občin Slovenije kojoj je 
predsjedao Gradonačelnik. Članovi predsjedništava hrvatskog i slovenskog udruženja razgovarali 
su na temu vlasništva, pravnog uređenja i financiranja telekomunikacijske infrastrukture, uloge 
lokalnih vlasti u nadzoru prometa na području gradova i općina, te mogućnosti financiranja 
projekata suradnje između hrvatskih i slovenskih jedinica lokalne samouprave u okviru programa 
Europa za građane.   

Sjednice predsjedništva i skupština udruge gradova  
U prvih šest mjeseci 2011. godine održana je redovna godišnja Skupština Udruge gradova i 

dvije sjednice Predsjedništva. Uz redovite aktivnosti Udruge, raspravljalo se posebno o Konačnom 
prijedlogu zakona o socijalnoj skrbi; Smjernicama o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća na 
lokalnoj razini; Zakonu o upravljanju državnom imovinom; te Konačnom prijedlogu zakona o 
cestama te su mišljenja i primjedbe Udruge o prijedlozima ovih zakona upućivana nadležnim 
tijelima državne vlasti i Vladi Republike Hrvatske. 
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