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Gradonačelnik je 21. siječnja 2019. godine donio sljedeći
zaključak
1. Turističkoj zajednici Grada Rijeke, Užarska 14, OIB: 57909269434, daje se na korištenje
bez naknade cjelokupni prostor Riječkog tunela (Tunel RI), u svrhu održavanja programa u okviru
kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih, blagdanskih i drugih manifestacija koji se organiziraju
sukladno Programu rada Turističke zajednice, s početkom od 1. veljače 2019. godine.
2. Prostor iz točke 1. ovoga zaključka daje se na korištenje do opoziva, u kojem slučaju je
Korisnik dužan vratiti prostor u stanju u kojem mu je predan na korištenje.
3. Odjel za gradsku samoupravu i upravu obvezan je s Turističkom zajednicom grada
Rijeke kao korisnikom potpisati zapisnik o predaji na korištenje prostora iz točke 1. ovog zaključka.
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O b r a z l o ž e nj e
Riječki tunel (Tunel RI) smješten je u središtu grada Rijeke, proteže se u dužini 330 metara
od Katedrale Svetog Vida do ulice Dolac, prokopan je u razdoblju od 1939. do 1942. godine i u
naravi predstavlja tzv. javno tunelsko sklonište koje je Grad Rijeka preuzeo od Ministarstva
unutarnjih poslova 1999. godine te njime upravlja Odjel za gradsku samoupravu i upravu.
Nakon što je za javnu uporabu bio zatvoren 75 godina, tunel je u svibnju 2017. godine
preuređen i otvoren za javnost. Nakon toga, tunel osim što služi kao pješački prolaz, sve više
postaje svojevrsna turistička atrakcija i na taj način postaje sastavnim dijelom turističke ponude
grada Rijeke. Osim toga, radi se o prostoru koji je iznimno pogodan za održavanje različitih
kulturnih i zabavnih programa, što je posebno došlo do izražaja za vrijeme proteklih blagdana kada
je tunel po prvi puta bio uključen u blagdanske programe u okviru manifestacije Advent u Rijeci
(Rijeka Advent) i to u organizaciji Turističke zajednice Grada Rijeke, kojoj je zaključkom
Gradonačelnika od 27. studenog 2018. odobreno privremeno korištenje tunela za vrijeme
održavanja te manifestacije. Za vrijeme Rijeka Adventa u tunelu je organizirana ugostiteljska
ponuda, sajamska prodaja i prezentacije, brojne dječje lutkarske predstave i razne radionice, a
održano je i više koncerata te zabavnih i drugih prigodnih programa uz veliki odaziv Riječana i
turista.
S obzirom na uspjeh navedene manifestacije i izraziti turistički potencijal ovog posebnog
ambijenta, Odjel za gradsku samoupravu i upravu procjenjuje da je opravdano da Turistička
zajednica Grada Rijeke i nadalje nastavi koristiti prostor Riječkog tunela. Naime, uključivanjem
tunela u aktivnosti Turističke zajednice grada Rijeke, očekuje se da će se brojni posjetitelji privući i
u druge programe koji se održavaju tijekom godine, a svakako će se prostorno i sadržajno dodatno
obogatiti turistička ponuda grada Rijeke.
S obzirom na navedeno predlaže se da se Turističkoj zajednici Grada Rijeke omogući
korištenje prostora Riječkog tunela za potrebe programa u okviru kulturnih, zabavnih, umjetničkih,
sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude, a koji se
organiziraju sukladno Programu rada Turističke zajednice.
Pravna osnova donošenja ovog zaključka je članak 19. stavak 4. Odluke o davanju na
korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih
predmeta u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 13/15)
kojim je određeno da se iznimno privremeno korištenje nekretnine može 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, kada privremeno korištenje odobrava Gradonačelnik na
temelju obrazloženog pisanog prijedloga upravnog tijela koje je nadležno prema postavljenom
zahtjevu za privremeno korištenje. Člankom 27. spomenute Odluke utvrđeno je da se korištenje
nekretnine u svrhu održavanja aktivnosti koje su pod pokroviteljstvom Grada ili od značaja za
Grad, ne plaća naknada.
Slijedom navedenog predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese sljedeći

Z a k lj u č a k
1. Turističkoj zajednici Grada Rijeke, Užarska 14, OIB: 57909269434, daje se na
korištenje bez naknade cjelokupni prostor Riječkog tunela (Tunel RI), u svrhu
održavanja programa u okviru kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih,
blagdanskih i drugih manifestacija koji se organiziraju sukladno Programu rada
Turističke zajednice, počevši od 1. veljače 2019. godine.
2. Prostor iz točke 1. ovoga zaključka daje se na korištenje do opoziva, u kojem slučaju
je Korisnik dužan vratiti prostor u stanju u kojem mu je predan na korištenje.
3. Odjel za gradsku samoupravu i upravu obvezan je s Korisnikom potpisati zapisnik o
predaji na korištenje prostora iz točke 1. ovoga zaključka.

