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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/18-04/62-19
URBROJ: 2170/01-15-00-18-27
Rijeka, 23. 4. 2018.

Gradonačelnik je 23. travnja 2018. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Odbija se zahtjev Udruge Inphos, iz Ičića, 43. Istarske divizije 4 za organiziranje cvjetnih 
manifestacija na Titovom trgu/most na Rječini i to:

- 12. Cvjetno proljeće – riječki sajam cvijeća i uređenja u periodu od 16. do 20. svibnja 2018. 
godine, i

- 12. Florijana – riječki sajam cvijeća, izložba povrća u periodu od 04. do 07. listopada 2018. 
godine.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne 

djelatnosti za provedbu ovog zaključka.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević, Željka Vitasa, Branislave Dželajlija
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            GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

KLASA: 363-01/18-04/49
URBROJ: 2170/01-02-20-18-1

Rijeka, 19.04.2018.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
ZA RADNI KOLEGIJ

Predmet: Udruga Inphos, zahtjev za organiziranje manifestacija Cvjetno proljeće i Florijana 

MATERIJAL IZRADILA:
Branislava Dželajlija

VODITELJ - RAVNATELJ:
Željko Vitas

                                          Pročelnik:

                                                                                                Irena Miličević

#potpis#
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Obrazloženje uz prijedlog Zaključka

Odlukom o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata 
te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke koja je stupila na snagu 01.01.2016. 
godine je utvrđeno da se javne površine na području Grada Rijeke mogu se dati na korištenje 
temeljem provedenog javnog natječaja, radi čega je za organizaciju cvjetnih manifestacija 
proveden natječaj u 2016. i 2017. godini. U 2016. godini, nakon provedenog javnog natječaja 
sklopljeni su ugovori sa odabranim ponuditeljem za organizaciju cvjetnih manifestacija i za svibanj i 
za rujan 2016. godine, dok je u 2017. godini, po provedenom natječaja, sklopljen ugovor sa 
odabranim ponuditeljem za organizaciju cvjetne manifestacije samo za svibanj 2017. godine, 
obzirom da niti u ponovljenom natječaja za rujan 2017. godine nije pristigla niti jedna ponuda.

Trgovačko društvo Rijeka plus d.o.o u vlasništvu je Grada Rijeke i osnovano je sa ciljem 
obavljanja tržišne djelatnosti na području grada koje su vezane za osnovnu djelatnost. Osnovna 
djelatnost društva je obavljanje komunalne djelatnosti tržnica na malo te organiziranje i naplata 
parkiranja na području grada Rijeke.
Radi prednjega Zaključkom Gradonačelnika KLASA: 023-01/18-04/61-18, URBROJ: 2170/01-15-
00-18-34, od 10. travnja 2018. godine odobreno je trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o. 
privremeno korištenje javne površine na Titovom trgu/most na Rječini, radi organiziranja cvjetnih 
manifestacija u periodu od 02. do 06. svibnja 2018. godine, te od 21. do 24. rujna 2018. godine, uz 
obvezu plaćanja Gradu naknade za korištenje javne površine, naknade za utrošenu električnu 
energiju i vodu, te za korištenje ograda. Istim zaključkom zaduženo je KD Čistoća d.o.o. Rijeka, da 
u suradnji sa trgovačkim društvom Rijeka plus d.o.o. u sklopu navedenih cvjetnih manifestacija, 
organizira prigodni program kojima se razvija edukativna i ekološka komponenta o uzgoju cvijeća, 
cvjetnog dizajna, obrazovni program o ekologiji te kulturi uzgoja
Udruga Inphos, iz Ičića, 43. Istarske divizije 4, podnijela je zahtjev ovom Odjelu za organiziranje 
sajmova cvijeća na Titovom trgu/most na Rječini i to:

- 12. Cvjetno proljeće – riječki sajam cvijeća i uređenja u periodu od 16. do 20. svibnja 2018. 
godine, i

- 12. Florijana – riječki sajam cvijeća, izložba povrća u periodu od 04. do 07. listopada 2018. 
godine.

Zahtjevu su priloženi popisi edukativnih, ekoloških i drugih programa koji bi se odvijali u sklopu 
sajmova koji su predmetom zahtjeva, te se traži privremeno korištenje javne površine bez 
naknade.

Obzirom na prije navedeni Zaključak Gradonačelnika od 10. travnja 2018. godine, kojim je 
odobreno društvu Rijeka plus d.o.o. organizacija cvjetnih manifestacija, u terminima koji su niti 
mjesec dana ranije od predloženih termina Udruge Inphos, ovaj Odjel je mišljenja da je po jedna 
cvjetna manifestacija kako u proljeće, tako i u jesen dovoljna, pa je predloženo zahtjev stranke 
odbiti.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje sljedećeg

Z A K LJ U Č K A 

1. Odbija se zahtjev Udruge Inphos, iz Ičića, 43. Istarske divizije 4 za organiziranje cvjetnih 
manifestacija na Titovom trgu/most na Rječini i to:

- 12. Cvjetno proljeće – riječki sajam cvijeća i uređenja u periodu od 16. do 20. svibnja 2018. 
godine, i

- 12. Florijana – riječki sajam cvijeća, izložba povrća u periodu od 04. do 07. listopada 2018. 
godine.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za realizaciju ovog Zaključka.
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