
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/57-2 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-44 
Rijeka, 6. 7. 2017. 
 
 

Gradonačelnik je 6. srpnja 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Odobrava se Turističkoj zajednici grada Rijeke, privremeno korištenje elektroenergetskog 
priključka i dežurstvo električara, bez naknade, za potrebe održavanja manifestacije „Noći Riječkih 
trgova“, kako slijedi: 

 na Koblerovim trgu  – manifestacija “Četvrtkom na Koblerovom”, svakog četvrtka od 
06. srpnja do 14. rujna 2017. godine (06., 13., 20., 27. srpnja 2017. godine, 03., 10., 
17., 24. i 31. kolovoza 2017. goidne, te 09. i 14. rujna 2017. godine), od 20,00 do 
24,00 sata. 

 na Trgu Riječke rezolucije: 
o 15. srpnja 2017. godine – nastup Ane Rucner 
o 20. srpnja 2017. godine – nastup Amire Medunjanin, 

 na Pavlinskom trgu: 
o 27. srpnja 2017. godine – nastup Karin Kuljanić, 
o 29. srpnja 2017. godine – nastup Dijagnoze. 

 2. Za potrebe održavanja manifestacija iz točke 1. ovog zaključka, elektroenergetski 
priključak, osigurat će Odjel gradske uprave za komunalni sustav.  

Troškovi osiguranja priključka, utroška električne energije i dežurstva električara, podmiriti 
će se na teret proračunskih sredstava Odjela gradske uprave za komunalni sustav. 
 3. Odobrava se Turističkoj zajednici grada Rijeke, za potrebe održavanja manifestacija iz 
točke 1. ovog Zaključka, na Trgu Riječke rezolucije, korištenje, bez naknade i bez plaćanja pologa, 
15 ogradica. Trošak dopreme, razmještaja i vraćanja ogradica u skladište snosit će Odjel gradske 
uprave za komunalni sustav. 
 4. Preporuča se TD Rijeka plus d.o.o. da za održavanje programa iz točke 1. ovog 
zaključka koji se održavaju na Trgu Riječke rezolucije ustupi organizatoru Turističkoj zajednici 
grada Rijeke bez naknade i oslobodi od parkiranih vozila Trg Riječke rezolucije: 

 u petak 14. srpnja 2017. godine od 22,00 sata do subote 15. srpnja 2017. godine u 
24,00  sata 

 u srijedu 19. srpnja 2017. godine od 22,00 sata do četvrtka 20. srpnja 2017. godine 
u 24,00  sata 

 5. Odobrava se Turističkoj zajednici grada Rijeke postavu dodatnih manjih posuda za 
prikupljanje otpada i dežurstvo djelatnika KD Čistoća d.o.o. za sve programe iz točke 1. ovog 
uaključka, u navedenim terminima od 20,00 do 24,00 sata. 
 6. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za provedbu točke 1. 2. i 3. ovog 
zaključka, a za provedbu točke 5. ovog zaključka zadužuje se KD Čistoća d.o.o. 
 

GRADONAČELNIK 

   
mr.sc. Vojko OBERSNEL 

 
                                                                             
 

#potpis# 



 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, 
n/r Irene Miličević, Željka Vitasa, Branislave Dželajlija 
2. Turistička zajednica grada Rijeke, n/r direktora 
3. TD Rijeka plus d.o.o., n/r direkora 
4. KD Čistoća d.o.o., n/r direktorice 
5. 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 komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

KLASA: 363-01/17-04/53
URBROJ: 2170/01-02-20-17-1

Rijeka, 04.07.2017.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA

za  donošenje

Predmet: Turistička zajednica Grada Rijeke
  - zahtjev za korištenje ogradica i električnog priključka bez naknade

MATERIJAL IZRADILI:
            Branislava Dželajlija

            VODITELJ RAVNATELJ:
Željko Vitas

                                          Pročelnik:

                                                                                                Irena Miličević

#potpis#
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OBRAZLOŽENJE

Odlukom o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te 
reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 
13/15) je regulirano davanje na korištenje i privremeno korištenje javnih površina i drugih 
nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih 
predmeta, te privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke.
Člankom 5. Odluke je utvrđeno da se nekretnine (javne površine i druge nekretnine u vlasništvu 
Grada) i pokretnine daju na korištenje putem javnog natječaja. Temeljem provedenog natječaja, a 
primjenom članka 11. sklapa se ugovor o davanju na korištenje na rok do pet godina.
Člankom 19. i 27. Odluke regulirano je u kojim slučajevima Grad može odobriti privremeno 
korištenje nekretnine – javne površine, kao izuzetci od davanja na korištenje putem javnog 
natječaja.

Člankom 19. Odluke utvrđeno je da se privremeno korištenje može odobriti u slijedećim 
slučajevima:
1. za postavljanje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta za vrijeme 
održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih događanja sportske, kulturne, tehničke, političke, 
aktivističke, humanitarne, ekološke, odgojno - obrazovne i slične prirode u kojima privremeni 
korisnik nekretnine ne ostvaruje prihod, na rok do sedam dana unutar jednog mjeseca
2. za postavljanje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta za promidžbu i 
aktivnosti slične naravi te u svrhu prezentacije proizvoda, snimanja reklamnih spotova, filmova i 
slično, na rok do sedam dana unutar jednog mjeseca
3. za postavljanje ugostiteljskih terasa, na rok do jedne godine
4. za postavljanje reklamnih predmeta namijenjenih reklamiranju vlastitih proizvoda ili djelatnosti, 
na rok do sedam dana unutar jednog mjeseca
5. za isticanje izbornih plakata političkih stranaka, koalicijskih lista i nezavisnih kandidata koji 
sudjeluju na izborima, u svrhu njihove izborne promidžbe, na rok do jedne godine
6. za prodaju robe i/ili usluge iz pokretne naprave (pokretna prodaja) sukladno propisima kojima se 
uređuje trgovina, na rok do sedam dana unutar jednog mjeseca
U slučaju iz  točke 1., privremeno korištenje odobrava Odjel na temelju obrazloženog pisanog 
prijedloga upravnog tijela koje je nadležno prema postavljenom zahtjevu za privremeno korištenje. 
Iznimno od točke 1., privremeno korištenje nekretnine može se odobriti za postavljanje privremenih 
objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta za vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih i 
javnih događanja sportske, kulturne, tehničke, političke, aktivističke, humanitarne, ekološke, 
odgojno - obrazovne i slične prirode u kojima privremeni korisnik nekretnine ostvaruje prihod 
sukladno propisima o trgovini. Privremeno korištenje iz ovoga stavka odobrava Gradonačelnik na 
temelju obrazloženog pisanog prijedloga upravnog tijela koje je nadležno prema postavljenom 
zahtjevu za privremeno korištenje. 
U svim prednje navedenim slučajevima korisnik plaća naknadu koja je utvrđena Odlukom.

Člankom 27. Odluke utvrđeno je da se za privremeno korištenje nekretnine i/ili pokretnine u 
svrhu održavanja aktivnosti sportske, kulturne, tehničke, humanitarne, ekološke, odgojno -
obrazovne i slične prirode koje su pod pokroviteljstvom Grada ili od značaja za Grad, ne plaća 
se naknada, u kojem slučaju navedeno odobrava Odjel gradske uprave za komunalni sustav na 
temelju obrazloženog pisanog prijedloga upravnog tijela koje je nadležno sukladno postavljenom 
zahtjevu za privremeno korištenje. 

Odjel gradske uprave za komunalni sustav zaprimio je zahtjev Turističke zajednice Grada 
Rijeke, za privremeno korištenje javne površine, radi održavanja manifestacije Noći Riječkih 
trgova. U zahtjevu navode da u cilju obogaćivanja turističke ponude grada Rijeke primjerenim 
sadržajma tijekom ljetnih mjeseci te oživljavanja i ukazivanja na ljepote Starog grada, da su 
potaknuli održavanje prigodnih programa koji će se održavati na otvorenim prostorima u užem 
centru grada i to:

 na Koblerovim trgu  – manifestacija “Četvrtkom na Koblerovom”, svakog četvrtka od 
06. srpnja do 14. rujna 2017. godine (06., 13., 20., 27. srpnja 2017. godine, 03., 10., 
17., 24. i 31. kolovoza 2017. goidne, te 09. i 14. rujna 2017. godine), od 20,00 do 
24,00 sata, u organizaciji Bitro-pizzerije “Maslina na zelenom trgu” i tvrtke Atmosfera 
d.o.o.

 na Trgu Riječke rezolucije:
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o 15. srpnja 2017. godine – nastup Ane Rucner
o 20. srpnja 2017. godine – nastup Amire Medunjanin,
u organizaciji tvrtke Promocija d.o.o.,

 na Pavlinskom trgu:
o 27. srpnja 2017. godine – nastup Karin Kuljanić,
o 29. srpnja 2017. godine – nastup Dijagnoze
u organizaciji tvrtke Promocija d.o.o.

U zahtjevu navode da su svi programi besplatni, osim dva programa koji se održavaju na Trgu 
Riječke rezolucije u kojima nastupaju gđa. Ana Rucner i gđa. Amira Medunjanin, koji će biti 
komercijalnog karaktera uz naplatu ulaznica i postavu ugostiteljskog šanka na kojem bi se vršila 
prodaja pića za posjetitelje. Ostali programi bili bi nekomercijalnog karaktera, odnosno na 
Koblerovom tru i Pavlinskom trgu ne bi se postavljali dodatni šankovi, a površina zauzeća iznosila 
bi 50 m2 pojedinog trga, te nije potrebno ukalnjanja terasa ugostiteljskih objekata.
U zahtjevu navode da se navedeni programi organiziraju u cilju unapređenja programa kvalitete 
tijekom ljetnih mjeseci i kvalitetne promidžbe grada te oživljavanja starog dijela grada Rijeke 
prigodnim i atraktivnim sadržajima. Ponuđeni programi obogaćuju turističku ponudu grada i 
namijenjeni su brojnim turistima, kao i domicilnom stanovništvu grada Rijeke i okolnih gradova i 
općina. Nadalje navode da su organizatori pripremili raznovrstan , kvalitetan i zahtjevan program 
koji doprinosi atraktivnosti destinacije, te da je uz navedenog razloga Turistička zajednica podnijela 
zahtjev u ime svih organizatora. Ističu da je navedena manifestacija po prvi put organizirana, te da 
je realizacija iste dogovorena relativno kasno, i nisu imali dovoljno vremena za marketinšku obradu 
tržišta, pa mole da im se se omogući korištenje javne površine bez naknade, i to

 na Koblerovim trgu 
o svakog četvrtka od 06. srpnja do 14. rujna 2017. godine od 20 sati do 

slijedećeg dana do 9 sati
- postava pozornice u sredini trga, dimenzija 4x3m

 Na Trgu Riječke rezolucije
o u petak 14. srpnja 2017. godine od 22,00 sata do subote 15. srpnja 2017. 

godine u 24,00  sata
 postava pozornice ispred crkve, dimenzija 4x3m
 zatvaranje trga u cijelosti i isprazniti vozila kako bi se mogla postaviti 

pozornica i montirati ugostiteljski šank
o u srijedu 19. srpnja 2017. godine od 22,00 sata do četvrtka 20. srpnja 2017. 

godine u 24,00  sata
 postava pozornice ispred crkve, dimenzija 4x3m
 zatvaranje trga u cijelosti i isprazniti vozila kako bi se mogla postaviti 

pozornica i montirati ugostiteljski šank
 na Pavlinskom trgu:

o u srijedu 26. srpnja 2017. godine od 22,00 sata do četvrtka 27. srpnja 2017. 
godine u 24,00 sati,

 postava pozornice ispred na sredini trga, dimanzija 4x3m
o u petak 28. srpnja 2017. godine od 22,00 sata do subote 29. srpnja 2017. 

godine u 24,00 sati
 postava pozornice ispred na sredini trga, dimanzija 4x3m

Pored navedenog Turistička zajednica traži da se odobri bez naknade:
 korištenje gradske pozornice, dimenzija 4x3 m (za sve programe u traženim terminima)
 postavu električnog priključka – 1 utičnica snage 32 A (za sve programe u navedenim 

terminima
 15 ogradica za programe koji će se odvijati 15. i 20. srpnja 2017. godine na Trgu Riječke 

rezolucije
 suglasnost za ulazak u pješačku zonu kombi marke Ducato reg.o. RI 816 TH (za programe 

na Trgu Riječke rezolucije i Pavlinskom trgu )
 postavu dodatnih manjih posuda za prikupljanje otpada i dežurstvo djelatnika KD Čistoća 

za sve programe u navedenim terminima od 20,00 do 24,00 sata.
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Sukladno članku 27. Odluke, Gradonačelnik se očitovao da se u konkretnome radi o 
manifestaciji  koja je od značaja za Grad. Sukladno navedenom, za privremeno korištenje 
podnositelj zahtjeva neće platiti naknadu.

U odnosu na dio zahtjeva koji se odnosi na korištenje , 15 ogradica, te priključak struje, bez 
naknade, napominjemo slijedeće:

Grad Rijeka ima u ogradice čije je korištenje regulirano Zaključkom Poglavarstva KLASA: 
022-05/06-01/34-29, URBROJ: 2170-01-10-06-14, od 20.04.2006. godine,  Zaključkom KLASA: 
022-05/06-01/62-45, URBROJ: 2170-01-10-06-10, od 12.09.2006. godine, te Zaključkom KLASA: 
022-05/07-01/71-87, URBROJ: 2170-01-10-07-24, od 05. listopada 2007. godine. Kako je 
Zaključkom od 05. listopada 2007. godine utvrđeno da se za korištenje prenosivih ograda i 
štandova u svrhu održavanja manifestacija i akcija od interesa za Grad, a uz posebnu suglasnost 
Gradonačelnika, ne plaća polog i naknada, predloženo je kao u točki 3. Zaključka. 

Slijedom navedenog predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

1. Odobrava se Turističkoj zajednici Grada Rijeke, privremeno korištenje elektroenergetskog 
priključka i dežurstvo električara, bez naknade, za potrebe održavanja manifestacije „Noći 
Riječkih trgova“ kako slijedi:
 na Koblerovim trgu  – manifestacija “Četvrtkom na Koblerovom”, svakog četvrtka od 

06. srpnja do 14. rujna 2017. godine (06., 13., 20., 27. srpnja 2017. godine, 03., 10., 
17., 24. i 31. kolovoza 2017. goidne, te 09. i 14. rujna 2017. godine), od 20,00 do 
24,00 sata.

 na Trgu Riječke rezolucije:
o 15. srpnja 2017. godine – nastup Ane Rucner
o 20. srpnja 2017. godine – nastup Amire Medunjanin,

 na Pavlinskom trgu:
o 27. srpnja 2017. godine – nastup Karin Kuljanić,
o 29. srpnja 2017. godine – nastup Dijagnoze.

2. Za potrebe održavanja manifestacija iz točke 1. ovog Zaključka, elektroenergetski 
priključak, osigurat će Odjel gradske uprave za komunalni sustav. Troškovi osiguranja 
priključka, utroška električne energije i dežurstva električara, podmiriti će se na teret 
proračunskih sredstava Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

3. Odobrava se Turističkoj zajednici Grada Rijeke, za potrebe održavanja manifestacija iz 
točke 1. ovog Zaključka, na Trgu Riječke rezolucije, korištenje, bez naknade i bez plaćanja 
pologa, 15 ogradica. Trošak dopreme, razmještaja i vraćanja ogradica u skladište snosit će 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav.

4. Preporuča se TD Rijeka plus d.o.o. da za održavanje programa iz točke 1. ovog zaključka 
koji se održavaju na Trgu Riječke rezolucije ustupi organizatoru Turističkoj zajednici Grada 
Rijeke bez naknade i oslobodi od parkiranih vozila Trg Riječke rezolucije:

 u petak 14. srpnja 2017. godine od 22,00 sata do subote 15. srpnja 2017. godine u 
24,00  sata

 u srijedu 19. srpnja 2017. godine od 22,00 sata do četvrtka 20. srpnja 2017. godine 
u 24,00  sata

5. Odobrava se Turističkoj zajednici Grada Rijeke postavu dodatnih manjih posuda za 
prikupljanje otpada i dežurstvo djelatnika KD Čistoća za sve programe iz točke 1. ovog 
Zaključka, u navedenim terminima od 20,00 do 24,00 sata.

6. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za realizaciju točke 1. 2. i 3. ovog 
Zaključka, a za realizaciju točke 5. zadužuje se KD Čistoća.
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