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Uvodno obrazloženje

Akcija „Više cvijeća, manje smeća“ uspješno se provodi dugi niz godina sa ciljem 
podizanja opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređivanja turističkog 
prostora. 

Kako bi potaknuo stanovnike i korisnike poslovnih prostora na Korzu i užem centru 
grada Rijeke da dekoriraju cvijećem pročelja svojih stambenih i poslovnih prostora, Grad 
Rijeka već više godina organizira prodaju kvalitetnih cvjetnih sadnica i začinskog bilja 
građanima grada Rijeke po povoljnim cijenama po principu “kupiš 5, a dobiješ 10 sadnica”. 
Naime, u želji da se osigura što veći broj sadnica te da se u akciju uključi što veći broj 
stanovnika Rijeke, svaki građanin može kupiti najviše 5 sadnica, dok će za svaku kupljenu 
dobiti još jednu na poklon.

Akcija će se održati  13. travnja 2018. godine u vremenu od 9:00 do 17:00 sati na 
Trgu 111. brigade hrvatske vojske u Rijeci. Za provedbu akcije potrebno je osigurati šest 
štandova i 10 zaštitnih ograda.

U Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu, na poziciji 243 Odjela gradske uprave 
za poduzetništvo za ovu akciju su osigurana sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna za 
nabavu sadnica cvijeća i začinskog bilja u 2018. godini. Ista aktivnost je predviđena Planom 
nabave Grada Rijeke za 2018. godinu, ev. broj: 03-00-04/2018.

Slijedom navedenog, predlažemo Gradonačelniku donošenje sljedećeg: 

z a k l j u č k a

1. U cilju uređenja grada i unapređivanja turističkog prostora dana 13. travnja 2018. 
godine u vremenu od 9:00 do 17:00 sati, održat će se akcija „Više cvijeća, manje smeća“ na 
Trgu 111. brigade hrvatske vojske u organizaciji Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za 
poduzetništvo.

2. Za akciju iz članka 1. ovog zaključka osigurana su sredstava za nabavu sadnica u 
iznosu od 30.000,00 kuna na poziciji 243 Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da 13. travnja 2018. 
godine u vremenu od 08:00 do 17:00 sati u svrhu provedbe akcije iz točke 1. ovog 
zaključka, odobri davanje na korištenje javne površine na Trgu 111. brigade hrvatske vojske 
i postavi šest štandova i deset zaštitnih ograda, sve bez naknade.
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