
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/39-96 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-30 
Rijeka, 24. 4. 2017. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 24. travnja 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo za nabavu i koordinaciju podjele 
sadnica pri akciji „Više cvijeća, manje smeća“ projekta "Volim Hrvatsku – volim Rijeku". 
 2. Sredstva za provođenje akcije iz točke 1. osigurat će se na teret pozicije 243 proračuna 
Odjel gradske uprave za poduzetništvo za 2017. godinu. 
 3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za osiguranje korištenja javne 
površine trga 111. brigade HV te dovoz, postavljanje i odvoz 6 gradskih štandova kao i 10 
samostojećih prenosivih ograda bez naknade za dane 27. i 28. travnja 2017. u periodu od 08,00 do 
18,00 sati.  
 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za poduzetništvo, 
n/r Andrije Vitezića i Maje Kordić Sekulić 
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,  
n/r Irene Miličević i Željka Vitasa 
4. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za poduzetništvo   
KLASA: 302-01/17-02/49 
URBROJ: 2170/01-03-00-17-1 
Rijeka, 21.04.2017. 
 
 
 
 
 
 

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE 
- na donošenje 

 
 
 
 
 
PREDMET: Organizacija i provedba akcije "Više cvijeća, manje smeća" projekta 
"Volim Hrvatsku – volim Rijeku" 2017. 
 

- Prodaja/podjela sadnica po povoljnim cijenama za građane na trgu 111. 
brigade HV 

 
 
 
 
 
 
 
Pripremila: 
Maja Kordić Sekulić 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Pročelnik: 

Andrija Vitezić, mr.sc. 
 

 
             #potpis# 
 
 
 

 
 



 Projekt „Volim Hrvatsku“, u lokalnim okvirima „Volim Rijeku“ iniciran je od strane 
Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (HTZ), a provodi se na području Republike 
Hrvatske u cilju podizanja opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređivanja 
turističkog prostora i zaštite okoliša. 
 
 Akcija "Više cvijeća – manje smeća" usmjerena je na sufinanciranje i provedbu 
pojedinih projekata ozelenjivanja i uređivanja zelenih površina na području grada te čišćenja 
i uklanjanja smeća i drugih neprimjerenih situacija. 
 
 U sklopu ove akcije Grad Rijeka planira: 
♦ poticati stanovnike i korisnike poslovnih prostora na Korzu i užem centru grada Rijeke da 
dekoriraju cvijećem pročelja svojih stambenih i poslovnih prostora 
♦ organizirati prodaju kvalitetnih cvjetnih sadnica i začinskog bilja građanima grada Rijeke 
po povoljnim cijenama po principu "kupiš 5, a dobiješ 10 sadnica" 
 

Odjel gradske uprave za poduzetništvo od 2013. godine organizira te koordinira 
cijelom akcijom.  

 
Prodaja sadnica će se odvijati na trgu 111. brigade HV u četvrtak 27. i petak 28. 

travnja 2017. od 9,00 do 17,00 sati. Za svaku kupljenu sadnicu građani će, kao i proteklih 
godina dobiti istu takvu sadnicu besplatno. U želji da se osigura što veći broj sadnica te da 
se u akciju uključi što veći broj stanovnika Rijeke, svaki će građanin moći kupiti najviše 5 
sadnica dok će za svaku kupljenu dobiti još jednu na poklon. Za prodaju će se osigurati više 
od 26.000 sadnica od dobavljača odabranog između tri ponuditelja u postupku nabave 
ispod zakonskog praga. 

 
Tijekom dvodnevne akcije će se angažirati jedan zaštitar, djelatnik tvrtke Securitas 

Hrvatska d.o.o. prema uvjetima utvrđenima ugovorom s navedenom tvrtkom za 2017. 
godinu. Troškove angažiranja zaštitara za navedenu akciju pokrit će OGU za poduzetništvo.  
 

Za provedbu same akcije potrebno je osigurati korištenje javne površine trga 111. 
brigade HV, 6 gradskih štandova te 10 samostojećih prenosivih ograda bez naknade kao i 
njihov dovoz, postavljanje i odvoz, što je u nadležnosti OGU za komunalni sustav. 

 
 

 
Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir da su na pozicijama OGU za poduzetništvo 

osigurana sredstva, predlaže se Gradonačelniku donošenje sljedećeg  
 

 
 

z a k lj u č k a: 
 
 

1. Zadužuje se OGU za poduzetništvo za nabavu i koordinaciju podjele sadnica 
pri akciji „Više cvijeća, manje smeća“ projekta "Volim Hrvatsku – volim 
Rijeku". 
 

2. Sredstva za provođenje akcije iz točke 1. osigurat će se na teret pozicije 243 
proračuna OGU za poduzetništvo za 2017. godinu. 
 

3. Zadužuje se OGU za komunalni sustav za osiguranje korištenja javne površine 
trga 111. brigade HV te dovoz, postavljanje i odvoz 6 gradskih štandova 
kao i 10 samostojećih prenosivih ograda bez naknade za dane 27. i 28. 
travnja 2017. u periodu od 08,00 do 18,00 sati.  
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