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Tijekom izvještajnog razdoblja 01.07.-31.12.2018. godine u središtu interesa 

Gradonačelnika bilo je krizno stanje u riječkom Brodogradilištu 3.maj. Ostali prioriteti 
Gradonačelnika bili su vezani uz pripremu i realizaciju projekata sufinanciranih sredstvima 
Europske unije, a pri čemu su najznačajniji projekti Europske prijestolnice kulture i Pametnog 
grada. 

U ovom razdoblju riječko gospodarstvo pogodila je i velika kriza u 3.maju koja ima značajan 
utjecaj na lokalno, regionalno i nacionalno gospodarstvo. Treba istaknuti da je to posljedica 
neodgovornosti Uprave Uljanika i neučinkovitosti nadležnih državnih institucija.  Iako lokalna razina 
nema mogućnosti intervencije, Grad Rijeka je pristupio Kriznom stožeru u znak podrške 
zaposlenicima 3. maja i zagovaranja rješenja problema pred nadležnim državnim tijelima. Nakon 
niza sastanaka Kriznog stožera 3.maja na kojim je Gradonačelnik podržao ideju o razdruživanju 
3.maja s Uljanik-om, nisu uslijedile odgovarajuće odluke nadležnih tijela. Jedino što je Grad Rijeka 
mogao poduzeti su socijalne mjere u cilju zaštite standarda radnika 3.maja. Uz navedeno poznato 
je da i Ministarstvo gospodarstva prima upite zainteresiranih strateških partnera za preuzimanje 
3.maja pa je i to jedan od elemenata koje treba uzeti u obzir. Tijekom siječnja 2019. godine 
svakako će se morati donijeti odluke koje će dugoročno utjecati na riječku brodogradnju, a stav je 
Grada Rijeke da 3. maj ima razvojnu perspektivu pod uvjetom da se pronađe kvalitetan strateški 
partner. 

Podaci o riječkom gospodarstvu pokazuju da ima mogućnosti za unaprjeđenje 
konkurentnosti u lokalnom i regionalnom gospodarstvu. Upravo stoga su značajne aktivnosti koje 
poduzima Savjet za konkurentnost Urbane aglomeracije Rijeka (u nastavku: Savjet i UA Rijeka). 
Savjet je sastavljen od 17 gospodarstvenika s područja UA Rijeka kojima je zadatak davanje 
preporuka i smjernica za povećanje konkurentnost gospodarstva. Pri Savjetu su formirana četiri 
tima za razradu pojedinih tematskih cjelina: unapređenje poslovne infrastrukture, obrazovanje, 
tehnologija i inovativnost te marketing i menadžment. 

Posebno je značajno što je niz subjekata povezanih s gospodarstvom najavio financiranje 
svojih projekata europskim sredstvima. Na području Rijeke će se u narednom razdoblju ulagati u 
projekte podizanja konkurentnosti riječke luke u nadležnosti državnih institucija – Lučke uprave, 
Hrvatskih željeznica i Hrvatskih cesta. Ugovoreni iznos od ukupno 110 milijuna eura biti će uložen 
u željeznički kolodvor na Brajdici, novi željeznički kolodvor na Zagrebačkoj obali, projektiranje 
novog dvotračnog kolosijeka i druge projekte uz dodatnih 500 milijuna kuna za izgradnju ceste D-
403 (spojna cesta za zapadni dio riječke luke). 

Od gradske poslovne infrastrukture treba istaknuti još dva projekta koji se sufinanciraju 
sredstvima iz europskih fondova. Radi se o uređenju Tehnološkog parka Torpedo koji će biti 
opremljen najsuvremenijom opremom za 3D-print i CMC strojeve te obnovom Energane (u sklopu 
bivše Tvornice papira) koja će postati sjedište za razvoj informatičko-telekomunikacijskih 
tehnologija. Uz prethodno osigurana europska sredstva za projekte obnove kulturne infrastrukture 
u funkciji Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020. godine (Palača Šećerane, brod Galeb, 
Dječja kuća i H-objekt/Gradska knjižnica Rijeka), može se istaknuti da je 2018. godina bila vrlo 
uspješna za povlačenje europskih sredstava. U prilog tome govore i podaci – u proteklom 
razdoblju ugovoreni su projekti financijske vrijednosti od oko milijardu i pol kuna bespovratnih 
sredstava, od čega se čak 1,2 milijarde kuna odnosi na projekt optimizacije i proširenja postojeće 
vodno-komunalne infrastrukture kojeg vodi KD Vodovod i kanalizacija. Ukupna vrijednost tog 
projekta iznosi 1,76 milijardi kuna, što ga među pojedinačnim projektima čini drugim najvećim 
projektom u Hrvatskoj (nakon izgradnje Pelješkog mosta).  

Na globalnoj razini sve je značajnija digitalizacija kao opći pravac razvoja, a posebno model 
razvoja pametnog grada koji uz tehnološku ima i sve značajniju gospodarsku i društvenu 
dimenziju. Grad Rijeka je, temeljem prijave na natječaj Europske komisije, izabran za sudjelovanje 
u programu Digital Cities Challenge (u nastavku: DCC; hrv. Izazovi za digitalne gradove). Treba 
naglasiti da je Grad Rijeka jedan od 15 izabranih gradova, od ukupno 92 prijavljena grada iz 23 
europske države. Cilj DCC-a je pomoći gradovima da korištenjem naprednih tehnologija unaprijede 
usluge koje pružaju svojim građanima i poduzetnicima. S tim u vezi je održan i Samit 
gradonačelnika u Briselu na kojem je potpisana Deklaraciju o suradnji u digitalnoj transformaciji i 
inteligentnom razvoju. U sklopu navedenih trendova razvoja, Grad Rijeka je tijekom izvještajnog 
razdoblja izradio Strateški plan Rijeka Pametan grad 2019.-2020. (usvojen na sjednici Gradskog 
vijeća Grada Rijeke u studenom 2018. godine) u kojem su definirani gradski projekti temeljeni na 
primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Grad Rijeka je već započeo pripremu novih 

https://www.rijeka.hr/u-rijeci-potpisan-za-jedan-od-najvecih-projekata-vodno-komunalne-infrastrukture-vrijedne-vise-od-176-milijardi-kuna/
https://www.rijeka.hr/u-rijeci-potpisan-za-jedan-od-najvecih-projekata-vodno-komunalne-infrastrukture-vrijedne-vise-od-176-milijardi-kuna/
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razvojnih dokumenata za iduće plansko razdoblje, a koji će se sukladno preporukama EU temeljiti 
na konceptu pametnog grada. Također, treba istaknuti da su predstavnici Grada Rijeke uključeni i 
u Radnu podskupinu za pametne gradove u Republici Hrvatskoj u cilju izrade Nacionalne razvojne 
strategije do 2030. godine (uz koordinaciju Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske 
unije). Prema svim informacijama, upravo će ovaj pristup gradovima biti vodeći u idućem planskom 
razdoblju na nacionalnoj razini (2020.-2030. godine). Na nacionalnoj razini su prepoznati napori 
Grada Rijeke da se razvoj grada uskladi s procesima digitalizacije. Grad Rijeka je tijekom 
izvještajnog razdoblja dobio dva nacionalna priznanja u kategoriji pametnog grada. Na prvi natječaj 
kojeg su organizirali Jutarnji list, portal gradonačelnik.hr i agencija Ipsos Puls, prijavio se Grad 
Rijeka u suradnji s TD Rijeka promet d.d. Grad Rijeka je osvojio priznanje za Najbolji grad 2018. – 
u kategoriji Smart City. Ovo značajno priznanje je ostvareno zahvaljujući projektu korištenja 
daljinski upravljane bespilotne letjelice (u nastavku: dron) u svrhu prometnog projektiranja. Drugi 
natječaj raspisali su Poslovni dnevnik i Večernji list, a Grad Rijeka je opet izabran za Najbolji grad 
2018. – u kategoriji Pametan promet. Navedeno priznanje ostvareno je zahvaljujući sustavu 
automatskog upravljanja prometom u Rijeka prometu. U sustav su uključena ukupno 62 raskrižja 
opremljenih semaforima koji se nadziru putem Gradskog prometnog centra (jedini takav sustav u 
Hrvatskoj).  

 Na konferenciji Pametni gradovi, u organizaciji Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista za 
2018. godinu pametnim gradovima u Hrvatskoj proglašeni su Bjelovar, Poreč, Pula, Rijeka i 
Vrgorac. Financijska agencija (u nastavku: FINA) je s tim u vezi obradila financijske podatke 
poduzetnika u pametnim gradovima u Republici Hrvatskoj i to sukladno raspoloživim podacima 
poduzetnika za 2017. godinu. Prema podacima FINA-e na području pet navedenih  gradova u 
2017. godini sjedište je imalo 9.540 poduzetnika u kojima je radilo 61.924 zaposlenih. Na području  
Grada Rijeke u 2017. godini sjedište je imalo 4.568 poduzetnika, a ujedno su ostvarili i najbolji 
financijski rezultat uz najvišu novostvorenu vrijednost.  

Nadalje, podaci FINA-e za razdoblje 2012.-2017. godine pokazuju da riječki poduzetnici 
kontinuirano imaju najveću novostvorenu vrijednost (osim 2014. kada su dominirali splitski 
poduzetnici). U 2017. godini riječki poduzetnici iskazali su novostvorenu vrijednost u iznosu od 5,7 
milijardi kuna. Uz navedeno poduzetnici Rijeke su iskazali i najviše vrijednosti (9,75%) prema 
pokazatelju rentabilnosti vlastitog kapitala (odnos dobiti/gubitka i  ukupnog prihoda; iskazan u 
postotku). Također prema podacima FINA-e po svim ekonomsko-financijskim pokazateljima, 
Plodine d.d. su jedina riječka tvrtka koja je već 10 godina (2007.-2017.) na listi 10 najuspješnijih 
tvrtki u Republici Hrvatskoj. Prema podacima Turističke zajednice grada Rijeke 2018. godina je bila 
uspješna za riječki turizam.  Naime, tijekom 2018. godine u Rijeci je zabilježeno  407.902 noćenja i 
155.396 dolazaka. Navedeno predstavlja rast od 22% turističkog prometa u 2018. godini u odnosu 
na 2017. godinu. Prema podacima iz eVisitor-informacijskog sustava tijekom 2018. godine u Rijeci 
su turisti prosječno boravili 3 dana, a najviše noćenja su ostvarili državljani Njemačke i Italije. 
Također u Rijeci oko četvrtine ukupnih noćenja ostvaruju turisti u dobnoj skupini od 19 do 30 
godina, a više od polovice cjelokupnog turističkog prometa ostvareno je u privatnom smještaju.  

U svom radu tijekom izvještajnog razdoblja Gradonačelnik je aktivno pratio i provodio 
Strategiju Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine putem projekata i programa u tri strateška 
cilja. Projekti vezani uz modernizaciju željeznice te izgradnju ceste D-403 direktno su vezani uz 
prvi strateški cilj pod nazivom Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca. 
U dijelovima ovog izvješća pod naslovima Suradnja s državnom vlasti u funkciji razvoja i promocije 
grada Rijeke i Važnije aktivnosti u realizaciji projekata i razvojnih mogućnosti Grada Rijeke, 
detaljnije su opisane aktivnosti vezane uz strateške projekte. U izvješćima Odjela gradske uprave 
za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Odjela za komunalni sustav prikazane 
su aktivnosti projektiranja i izgradnje gradskih prometnica, a što je povezano s realizacijom ovog 
strateškog cilja. 

Drugi strateški cilj pod naslovom Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti 
konkurentno gospodarstvo uključuje aktivnosti na projektima vezanim uz suradnju sa Sveučilištem 
u Rijeci i Riječkom razvojnom agencijom Porin d.o.o. U sklopu izvješća Odjela za poduzetništvo i 
Zavoda za informatičku djelatnost detaljnije su opisane projektne aktivnosti s naglaskom na 
projekte koji se sufinanciraju europskim sredstvima.  

Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od 
zajedničkog interesa, kao treći strateški cilj, odnosi se na aktivnosti svih odjela gradske uprave. 
Radi seo projektima i programima za sve građane Rijeke. Odjel gradske uprave za kulturu u 
suradnji sa svim odjelima gradske uprave i TD Rijeka 2020 d.o.o. provodi aktivnosti vezane oko 
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pripreme Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Aktivnosti na ostvarenju trećeg 
strateškog cilja mogu se pratiti u izvješćima Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 
Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo te Odjela gradske uprave za sport. 

 
Suradnja s državnom vlasti u funkciji razvoja i promocije grada Rijeke  
 

U srpnju 2018. godine ministar zaštite okoliša i energetike, generalni direktor Hrvatskih 
voda, riječki Gradonačelnik te direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. potpisali su ugovore o 
financiranju izgradnje nove vodno-komunalne infrastrukture vrijedne 1,76 milijardi kuna, kojima se 
osim vrijednosti projekta, utvrđuju i način financiranja i najviši iznos bespovratnih europskih 
sredstava koja se dodjeljuju za realizaciju te međusobna prava i obveze svake ugovorne strane u 
provedbi ovog velikog i složenog projekta.  

Gradonačelnik je u Rastokama sredinom srpnja potpisao ugovor s Ministarstvom 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije o dodjeli 68,21 milijuna kuna bespovratnih EU 
sredstava za projekt uređenja Gradske knjižnice i Dječje kuće u sklopu budućeg kvarta kulture u 
Benčiću. Ukupna vrijednost projekta „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“ iznosi 
162.123.324,61 kn. 

17. srpnja 2018. godine predstavnici Grada Rijeke obišli su objekt dječjeg vrtića Krnjevo, na 
kojem su završili radovi na energetskoj obnovi za koju su dobivena sredstva iz fondova Europske 
unije. Rijeci je odobreno i 119.000,00 kuna za izradu projekta novog  objekta vrtića na 
Rastočinama te vanjska uređenja objekata vrtića Galeb i Gardelin. Istog dana u Zagrebu je 
potpisan ugovor između Grada Rijeke i Ministarstva demografije, obitelji, socijalne politike i mladih, 
kao rezultat provedenog natječaja u segmentu Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića.  

Gradonačelnik je u srpnju potpisao s ministrom mora, prometa i infrastrukture, ravnateljem 
Središnje agencije za financiranje i ugovaranje te direktorom KD Autotrolej d.o.o. Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava u iznosu od 38 milijuna kuna Autotroleju za nabavu 22 nova dizel 
autobusa.  

Na konferenciji za medije održanoj 26. srpnja 2018.godine predstavljen je projekt 
Interpretacijskog centra prirodne baštine Primorsko goranske županije za koji je Gradu Rijeci kao 
nositelju  projekta odobreno 11,23 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava, odnosno 75% iznosa i 
to putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.  

Predstavnici Ministarstva kulture i Hrvatskog restauratorskog zavoda u studenom su 
boravili u radnom posjetu Rijeci i susreli se s Gradonačelnikom te obišli objekte koji se uređuju u 
sklopu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Pomoćnik ministrice kulture te 
ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda sa suradnicima posjetili su kompleks Benčić, 
prvenstveno Palaču Šećerane, koja će postati Muzej grada Rijeke, a potom i Ciglenu zgradu koja 
će se urediti kao Dječja kuća te tzv. T-objekt, buduću novu zgradu Gradske knjižnice Rijeka. 
Također, obišli su i brod Galeb te Muzej grada Rijeke. 

Grad Rijeka i Vlada RH su 11. prosinca 2018. godine potpisali ugovore o financiranju 
projekta Europske prijestolnice kulture, čime se Vlada Republike Hrvatske obvezala financirati udio 
od oko 30 milijuna kuna, od 10 milijuna eura koliko će se za projekt ukupno izdvojiti iz državnog 
proračuna. Prije potpisivanja ugovora Gradonačelnik je održao radni sastanak na temu daljnje 
suradnje na projektu EPK s predsjednikom Vlade RH te ministricom kulture, ministrom turizma, 
potpredsjednicom Vlade i ministricom vanjskih i europskih poslova, ministrom mora, prometa i 
infrastrukture Olegom Butkovićem, ministricom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i 
ministrom državne imovine  
 

Važnije aktivnosti u promociji i realizaciji projekata i razvojnih i gospodarskih 
mogućnosti  

 
Udruga gradova je u povodu 5 godina članstva Hrvatske u EU, objavila interaktivni pregled 

hrvatskih projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije, u razdoblju od 2010. do ožujka 2018. 
godine. Među jedinicama lokalne i regionalne samouprave Grad Rijeka prvi je po broju ugovorenih 
projekata, s njih 39, a s projektom energetske obnove objekta vrtića Potok s iznosom bespovratnih 
sredstava od 1,52 milijuna kuna, izostavljenim iz baze, broj projekata iznosi 40.  

Sredinom srpnja 2018. godine održan je susret predstavnika Grada Rijeke i društva Rijeka 
2020 s Međureligijskim savjetom Rijeka 2020, koji okuplja najzastupljenije vjerske zajednice u 
Rijeci na projektu Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. godine, koji je osnovan prošle 

https://www.rijeka.hr/potpisivanje-ugovora-o-financiranju-izgradnje-nove-vodno-komunalne-infrastrukture-vrijedne-1-76-milijardi-kuna/
https://www.rijeka.hr/potpisivanje-ugovora-o-financiranju-izgradnje-nove-vodno-komunalne-infrastrukture-vrijedne-1-76-milijardi-kuna/
https://www.rijeka.hr/rijeci-odobreno-119-00000-kuna-za-izradu-projekta-novog-vrtica-na-rastocinama-te-vanjska-uredenja-vrtica-galeb-gardelin/
https://www.rijeka.hr/rijeci-odobreno-119-00000-kuna-za-izradu-projekta-novog-vrtica-na-rastocinama-te-vanjska-uredenja-vrtica-galeb-gardelin/
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godine s ciljem pridruživanja vjerskih zajednica programu Rijeka 2020 te daljnjeg unaprjeđenja 
međureligijskog dijaloga u gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji. 

Na poziv Francuskog udruženja poslodavaca (MEDEF) te u suradnji s Veleposlanstvom 
Hrvatske u Francuskoj, Gradonačelnik je 21. rujna 2018. godine u Parizu predstavio investicijske 
potencijale Rijeke, poput rekonstrukcije pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani, projekte vezane uz razvoj 
riječke luke, projekt Europske prijestolnice kulture te projekte koji su financirani iz EU sredstava, a 
za koje je Rijeka osigurala čak 203,9 milijuna eura iz EU fondova, među ostalim i za veliki projekt 
vodoopskrbe i odvodnje. Govorio je i o projektu izgradnje kompleksa Zapadna Žabica koji uključuje 
i novi autobusni kolodvor, garažu te nova prometna rješenja, ali i o projektima Delte i Porto Baroša 
u kojem je planirana marina. 

Dana 25. rujna 2018. godine otvoren je RiHub, novi inovativni kulturni centar, koji će 
objediniti informativni centar projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, centar 
sudioničkih programa Europske prijestolnice kulture u kojima će građani moći prijavljivati, birati i 
realizirati svoje projekte te prvi otvoreni coworking prostor u Rijeci.  

Povodom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europe, 26. rujna 2018. godine u Rijeci je održana 
konferencija Mreže Interkulturalnih gradova. Riječ je o dvodnevnom međunarodnom skupu na 
kojemu sudjeluju predstavnici dvadeset gradova članova unutar Mreže, čije je djelovanje vezano 
uz Vijeće Europe. Rijeka je jedini hrvatski predstavnik u ovoj organizaciji. Fokus konferencije bio je 
razmjena iskustava i primjera dobrih praksi s ciljem stvaranja jednakih razina prilagođenosti 
suvremenim uvjetima života i stvaranja jednakih životnih mogućnosti za sve.  
 

Diplomatske i protokolarne aktivnosti 
 
Zajednički prijem Grada Rijeke i Primorsko – goranske županije za potpredsjednika entiteta 

Republike Srpske Bosne i Hercegovine Ramiza Salkića, povodom obljetnice genocida u Srebrenici 
i riječkog mimohoda Srebrenica svijetom hodi, održan je 10. srpnja 2018. godine. Tom je prigodom 
zamjenik gradonačelnika dr.sc. Nikola Ivaniš istaknuo je veliki doprinos bošnjačkog stanovništva u 
razvoju Rijeke u proteklih pedesetak godina, kao i važnost multikulturalnog ozračja u Rijeci. 

6. rujna 2018. godine riječki se Gradonačelnik susreo s veleposlanikom Mađarske u 
Republici Hrvatskoj na temu organizacije manifestacije “Mađarski dani u Rijeci“, od 21. do 23. rujna 
2018. godine. Uz Veleposlanstvo Mađarske u Zagrebu i Mađarski institut u Zagrebu, u organizaciju 
je uključen i Csepel, s kojim Rijeka njeguje prijateljsku suradnju od 1997. godine. Na susretu je bilo 
riječi i o gospodarskoj suradnji. Sastanak je ponovno održan tijekom najavljene manifestacije, a 
tom prilikom mađarski veleposlanik iskazao je želju intenzivnijeg turističkog povezivanja. 

Zajednički prijem Grada i Županije za delegaciju Autonomne pokrajine Vojvodine održan je 
20. rujna 2018. godine. Grad Rijeku je predstavljao zamjenik gradonačelnika dr.sc. Nikola Ivaniš, a 
u ime Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine Dragana Milošević sa suradnicima. Sastanku su 
prisustvovali predstavnici Generalnog konzulata Republike Srbije u Rijeci. Teme razgovora bila je 
prvenstveno kultura, budući da će Grad Novi Sad titulu Europske prijestolnice kulture ponijeti 2021. 
godine. Razgovaralo se i o suradnji u područjima IT sektora, metalurgije i visokog obrazovanja.  

2. listopada 2018. godine u sklopu programa International Urban Cooperation (hrv. 
Međunarodna suradnja gradova - IUC), u Rijeku je stigla delegacija grada Guelpha iz Kanade. 
Grad Rijeka se zajedno sa svojim trgovačkim društvom Smart Ri d.o.o., uključio u program 
međunarodne suradnje IUC, pri čemu je odabrana tematika pametnih gradova. Teme sastanka bile 
su inovativni pametni gradovi te tranzicija na čišće energetske izvore.  

Gradonačelnici Rijeke i Čabra sa suradnicima, gradonačelnik Gonarsa sa suradnicima te 36 
bivših logoraša koji su tijekom Drugog svjetskog rata kao djeca sa svojim obiteljima odvedeni u 
talijanski logor Gonars, početkom listopada posjetili su Spomen kosturnicu u tom gradu. Istog dana 
riječki je Gradonačelnik posjetio i slovenski grad Novu Goricu. Tema sastanka bila je kandidatura 
Nove Gorice za Europsku prijestolnicu kulture 2025. godine te riječka iskustva u kandidaturi.  

Radna skupina Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Odboru za regionalni razvoj 
Europskog parlamenta posjetila je Rijeku te 18. listopada 2018. godine održala sastanak s 
predstavnicima Grada Rijeke. Uz hrvatskog zastupnika u Europskom parlamentu Tonina Piculu, u 
Rijeku su pristigli i članovi Odbora – njemačka eurozastupnica Constanze Krehl te britanski 
eurozastupnik Derek Vaughan. Delegacija je obišla neke od riječkih lokacija gdje se grade 
infrastrukturni projekti potpomognuti europskim sredstvima, uključujući kompleks Benčić te novi 
kulturni centar RiHub. 
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Predsjednik Vlade RH u Rijeci je predsjedao 5. sastankom Vlade sa županima, 
predstavnicima Udruge gradova, Udruge općina te predsjednikom Odbora za lokalnu (regionalnu) 
samoupravu u Hrvatskome saboru, početkom prosinca 2018. godine. Uoči sastanka, predsjednik 
Vlade održao je sastanak s riječkim Gradonačelnikom, nakon kojeg je s ministarstvima kulture i 
turizma potpisan ugovor u vezi projekta Rijeka 2020 – Europska  prijestolnica kulture. Razgovaralo 
se o promjenama Zakona o sustavu državne uprave, razvojnim sporazumima i Fondu za 
sufinanciranje EU projekata na regionalnoj razini, upravljanju državnom imovinom te uspostavi 
sustava gospodarenja otpadom u upravljanju vodnim resursima. 

Prilikom nastupnog posjeta veleposlanika Kazahstana Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji 
sredinom prosinca 2018. godine, novog su veleposlanika primili predstavnici Grada Rijeke uz 
predstavnike Primorsko-goranske županije. Veleposlanik je predstavio svoju zemlju i njezine 
gospodarske i druge mogućnosti, poput skorog otvaranja hrvatskog veleposlanstva u glavnom 
kazaškom gradu Astani, koje bi mogle biti temelj za buduću suradnju s Rijekom i Primorsko-
goranskom županijom.  
 

Suradnja s prijateljskim gradovima 
 
29. lipnja 2018. godine iz Neussa je put Rijeke krenuo humanitarni transport s 20 bolesničkih 

kreveta. Krevete daruju Klinike reda sv. Augustina i dolaze iz Bolnice Johanna-Etienne. Transport 
je organiziran prilozima članova Udruge prijatelja njegovanja prijateljskih odnosa Neuss-Rijeka te 
uz financijsku pomoć Grada Neussa. Dio humanitarne pomoći čine i kutije s medicinskim i 
sanitetskim materijalom iz akcije MEDEOR. U rujnu su u Gradu Rijeci primljeni i učenici i nastavnici 
Realne škole Neuss-Holzheim u jednotjednom posjetu Kvarneru i OŠ Kozala, gdje su zajedno s 
riječkim učenicima učili o sigurnosti prilikom korištenja pametnih telefona na projektu Moj mobitel. 

U kolovozu 2018. godine zamjenik gradonačelnika Marko Filipović održao je prijem za 
izviđače Odreda Alfred Delp iz njemačkog grada Neussa, dugogodišnjeg prijatelja Grada Rijeke.  

Članovi Njemačko-hrvatske zajednice iz prijateljskog grada Karlsruhea sredinom rujna 2018. 
godine boravili su na Kvarneru i u Rijeci. Ova zajednica već nekoliko godina posjećuje Rijeku, a 
ovog je puta u Rijeku pristiglo trideset i pet članova, predvođenih gospođom Loredanom Diminić. 

Predsjednik Gradskog vijeća Rijeke Andrej Poropat i pročelnica Odjela za poduzetništvo 
Grada Rijeke Jana Sertić 10. listopada u Novom Sadu prisustvovali su potpisivanju Sporazuma o 
suradnji Udruženja samostalnih zanatlija Novoga Sada i Udruženja obrtnika Rijeke. Dokument 
kojeg su potpisali predsjednici udruženja Slavko Novaković i Darko Sertić predviđa suradnju i 
zajedničko sudjelovanje u projektima međunarodnog značaja te povezivanje obrtnika kroz 
poslovnu suradnju. 
 

Ostale međunarodne aktivnosti 
 
Gradonačelniku Rijeke 3. srpnja 2018. godine u Parizu je uručena Međunarodna nagrada za 

izvrsnost u radu za opće dobro (eng. ICIE- International Award for Excellence in Community 
Service) za 2018. godinu, koju dodjeljuje Međunarodni centar za inovacije u obrazovanju 
(International Centre for Innovation in Education – ICIE). Riječ je priznanju za predanost, 
posvećenost, vodstvo i izuzetan doprinos unaprjeđenju rada za opće dobro na lokalnoj i europskoj 
razini. 

Od 9. do 15. srpnja 2018. godine u Rijeci je održan Međunarodni susret mladih za 
kreativnost i mir, u organizaciji Međunarodnog centra za inovacije u obrazovanju iz Njemačke 
(International Centre for Innovation in Education) s partnerskim institucijama Al Qasemi College iz 
Izraela te Osnovnom školom Milan Brozović iz Kastva, a pod pokroviteljstvom Grada Rijeke. 
Susret je okupio oko 300 djece i mladih iz Izraela, SAD-a, Japana, Njemačke, Srbije, među njima i 
djecu te mlade iz dva Rijeci prijateljska grada – njemačkog Neussa i japanskog Kawasakija. U 
sklopu susreta mladima se obratio gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel koji ih je upoznao s 
vlastitim profesionalnim i političkim počecima te političkim angažmanom.  

Najveći skup europskih studenata arhitekture ove godine (EASA – eng. European 
Architecture Students’ Assembly) održan je u Rijeci od 21. srpnja do 4. kolovoza 2018. godine. 
EASA je organizirana u sklopu Ljeta u prijestolnici kao dio programskog pravca Slatko i 
slano projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Rijeka je ugostila oko 600 studenata 
arhitekture iz cijele Europe. 
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U sklopu projekta Digital Cities Challenge (DCC – hrv. Izazovi digitalnih gradova),  Rijeku je 
10. srpnja 2018. godine posjetio tim konzultanata. Radi se o programu treninga i edukacije koji je 
pokrenula Europska komisija za 42 grada, kao pomoć u razvijanju i provođenju digitalnih politika za 
unaprjeđenja usluga koje pružaju sugrađanima, radnicima i poduzetnicima. Grad Rijeka dobit će 
besplatnu tehničku pomoć, besplatne savjetodavne usluge za područje digitalne transformacije, 
pristup alatima, inovativnim treninzima i edukaciji te dodatni pristup izvorima sufinanciranja. Svi 
troškovi financirani su u 100% iznosu sredstvima EU putem programa za konkurentnost poduzeća 
COSME 2014-2020 (eng. Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and 
medium-sized enterprises). 

U sklopu projekta RELOF (Reforma lokalnih financija), u Rijeku je 10. rujna 2018. godine 
stigla studijska grupa iz Srbije kojoj je bio prezentiran rad i ustrojstvo Grada na temu financija 
lokalne uprave i samouprave. Goste su dočekali zamjenik gradonačelnika Marko Filipović i 
predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat te im prezentirali gradske ustanove, društva i javna 
poduzeća, rad Gradskog vijeća te javnost i transparentnost funkcioniranja gradskih tijela. 

Sredinom listopada 2018. godine predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su na velikoj 
međunarodnoj konferenciji i poslovnom sastanku Europske mreže zdravih gradova Svjetske 
zdravstvene organizacije koja se održala od 1. do 4. listopada 2018. godine u Belfastu, gdje su 
predstavljeni riječki projekti Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba 
s invaliditetom – i-Fest te Mentalfest – Festival mentalnog zdravlja.  Posljednji dan konferencije 
usvojena je Povelja iz Belfasta za Zdrave gradove (eng. Belfast Charter for Healthy Cities) kojom 
gradonačelnici i politički predstavnici članova potvrđuju svoju predanost principima i vrijednostima 
pokreta Zdravih gradova, te stvaranju uvjeta za provođenje principa „zdravlje za sve“. 

16. listopada 2018. godine Europska komisija objavila je analizu politika obrazovanja, 
usavršavanja i osposobljavanja u zemljama članicama EU za 2018. godinu. U dijelu analize koji se 
bavi Hrvatskom posebno je istaknut riječki model Građanskog odgoja i obrazovanja. 

Gradonačelnik Rijeke početkom prosinca 2018. godine potpisao je u Briselu Deklaraciju o 
suradnji u digitalnoj transformaciji i inteligentnom razvoju, zajedno sa čelnicima još 40 europskih 
gradova, odnosno regija. Deklaracija je potpisana na Samitu gradonačelnika pod nazivom Digital 
Cities Challenge (hrv. Izazovi digitalnih gradova) održanog na temu digitalnog razvoja gradova, a 
na kojem je gradonačelnik Obersnel održao izlaganje vezano uz investicije temeljene na 
postulatima digitalnog odnosno inteligentnog razvoja. 
 Na poziv Međunarodne organizacije za imigraciju (International Organization for 
Immigration) Gradonačelnik je u prosincu 2018. godine sudjelovao u radu 5th Mayoral Forum on 
Human Mobility, Migration and Development (hrv. Peti forum gradonačelnika o pokretljivosti ljudi, 
migracijama i razvoju) koji se održao u Marakešu u Maroku. Na Forumu se raspravljalo o 
migracijama i migrantima, a okupljeni gradonačelnici potpisali su i Deklaraciju gradonačelnika 
kojom su utvrđeni njihovi zajednički prioriteti u postupcima praćenja i pregleda Globalnih 
sporazuma vezanih uz migrante i migracije svjetskog stanovništva. 
 

Aktivnosti gradonačelnika u Odboru regija  
 
Gradonačelnik Rijeke tijekom ovog šestomjesečnog razdoblja sudjelovao je na tri održane 

plenarne sjednice Odbora regija i to u srpnju, listopadu i prosincu 2018. godine. U srpnju 2018. 
godine je održana rasprava o ulozi lokalnih i regionalnih vlasti u EU, s Corinom Creţu, članicom 
Europske komisije odgovornom za regionalne politike, kao i rasprava o povlačenju Ujedinjenog 
kraljevstva iz EU. Tema koja je dominirala plenarnim zasjedanjem u Briselu u listopadu 2018. 
godine je paket višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027. godine, koji je 
usvojen većinom glasova članova Odbora. Gradonačelnik je bio protiv prijedloga smanjenja 
financijskih sredstava za kohezijsku politiku EU. Stoga je u svim raspravama naglašavao značaj 
kohezijske politike za Republiku Hrvatsku, kao i za ostale članice EU. 
 

Otvorenost, transparentnost i efikasnost 
 
Vezano uz pisanu i elektronsku komunikaciju Gradonačelnika u ovom je razdoblju 

evidentirano i obrađeno više od 900 različitih dopisa, zahtjeva i upita (od čega 61 odgovor na 
pitanja članova Gradskog vijeća Grada Rijeke te 116 tužibaba). Uz to, u Kabinetu gradonačelnika 
na razgovor je primljeno tridesetak građana koji se Gradonačelniku obraćaju najčešće s 
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problemima vezanim uz socijalne prilike i komunalne probleme u neposrednoj životnoj sredini te 
imovinsko – pravne probleme, primjerice neriješene vlasničke odnose na nekretninama i sl.  

U tom razdoblju, Gradonačelnik je održao preko 370 radnih sastanaka. Uz koordinaciju i 
nadziranje rada odjela, komunalnih društava i ustanova Grada te suradnju s Gradskim vijećem i 
realizaciju gradskih projekata i programa, najveći broj sastanaka održan je s aktualnim ili 
potencijalnim investitorima na području grada Rijeke, predlagateljima i organizatorima raznih 
manifestacija, programa i inicijativa. Gradonačelnik i njegovi zamjenici, u izvještajnom su razdoblju 
sudjelovali u više od 360 protokolarnih događanja. Riječ je ponajprije o kulturnim, sportskim i 
drugim manifestacijama, primanjima u povodu postignutih značajnih rezultata i nagrada, 
humanitarnim aktivnostima, projektima i programima udruga, vjerskih i manjinskih zajednica te o 
projektima edukacije i prevencije na području javnoga zdravstva i građanskih prava. Primljeno je i 
odgovoreno na 41 zahtjev postavljenih temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. 

 
Komunikacija gradske uprave prema medijima i on-line komunikacija s građanima  
 
U šestomjesečnom razdoblju, od srpnja do kraja prosinca 2018. godine, prema medijima je 

upućeno 180 dopisa koji obuhvaćaju pozive na konferencije za medije, informacije za novinare i 
obavijesti, a sve vezano uz različite projekte i programe Grada Rijeke koji su putem medija 
predstavljani široj javnosti.  

Nastavljena je suradnja s Kanalom Ri i radio postajom Radio Korzo i to kroz emisije u kojima 
se građanima predstavljaju projekti i programi Grada važni za unaprjeđenje standarda života u 
gradu. S radio postajom Totalni FM je suradnja, nažalost, prekinuta zbog višemjesečnog 
nepostojanja novinarske redakcije. Na Radio Rijeci u emisiji Grad i Vi, Dragi Vi svakoga četvrtka 
gostovao je gradonačelnik, odnosno pojedini pročelnici upravnih tijela Grada ili direktori 
komunalnih društava, odgovarajući uživo na različita pitanja slušatelja.  

Jednako tako, nastavljena je suradnja s Novim listom na informativnom prilogu Rijeka koji 
jednom mjesečno donosi tekstove o projektima i programima Grada Rijeke korisnima za građane. 

Na portalu www.rijeka.hr u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. kreirano je 1.002 
članaka (objava, odnosno vijesti), 39 službenih obavijesti, objavljeno je 120 različitih natječaja iz 
nadležnosti uprave. I dalje je u tijeku prevođenje fiksnih hrvatskih stranica gradskog portala na 
engleski i talijanski jezik odnosno širenje engleske i talijanske verzije portala. Od ukupno kreiranih 
2.034 hrvatskih stranica portala, do sada je prevedeno 840 stranica na talijanski jezik i 828 stranica 
na engleski jezik. Na You tube kanalu Grada Rijeke uživo su prenošene sjednice Gradskog vijeća i 
objavljene su snimke sjednica, dostupne i preko portala rijeka.hr.   

Na portalu www.mojarijeka.hr objavljeno je tijekom drugih 6 mjeseci 2018. godine 1.362 
članka, 207 video priloga, 3.810 fotografija, a zaprimljeno je i 117 upita građana u rubrici Tužibaba. 
Ukupna posjećenost ovog portala u obrađenom razdoblju bila je 269.677 posjeta (44.946 
mjesečno) pri čemu je registrirano 179.048 (29.841 mjesečno) jedinstvenih posjeta.  

Na društvenoj mreži Facebook, profil Moja Rijeka pratile su 1.653 nove osobe, a na 
društvenoj mreži Twitter, račun Grad Rijeka pratilo je 77 novih osoba. Na Youtube kanalu imamo 
236 novih pretplatnika, a na Instagram usluzi prati nas 347 novih osoba.  

Gradonačelnik je na svojoj web stranici www.vojko-obersnel.com nastavio voditi Razgovore 
sa stručnjacima o pojedinačnim projektima iz Strategije razvoja Grada Rijeke putem video intervjua 
ili pisanog intervjua. Gradonačelnik je nastavio i s pisanjem bloga te je nastavio i komunikaciju s 
građanima na Facebooku i Twitteru.  

Na adresi http://ekonzultacije.rijeka.hr/ osim konzultacija s građanima, nalaze se i 
Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koja se provode od 2013. godine kao tada uvedena 
zakonska obaveza. U izvještajnom razdoblju provedena su 4 internetska savjetovanja s javnošću o 
općim aktima koji su upućeni u daljnju proceduru donošenja od strane nadležnog tijela 
(predstavničkog).  

U izvještajnom razdoblju izrađen je upitnik o online prisutnosti i komunikaciji riječkog javnog 
sektora koji je upućen gradskim komunalnim i trgovačkim društvima te gradskim ustanovama s 
ciljem prikupljanja podataka za analizu stanja u ovom području (online prisutnost i komunikacija) 
što predstavlja predradnju pisanju strateškog dokumenta kojem je namjera usmjeriti se 
standardizaciji dosadašnjih kvalitetnih dosega i otvoriti smjerokaze za daljnji razvoj s ciljem 
unaprjeđenja transparentnosti rada šireg gradskog sustava i komunikacije tog sustava s javnošću. 

 

http://www.rijeka.hr/
http://www.mojarijeka.hr/
http://www.vojko-obersnel.com/
http://ekonzultacije.rijeka.hr/
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 Aktivnosti upravnih tijela Grada Rijeke kojima koordinira Gradonačelnik i kojima se 
operativno ostvaruju zadani strateški razvojni ciljevi detaljnije su opisani u PRILOGU 1 ovom 
Izvješću. 
 
 Aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti 
 

U ostvarivanju javnosti rada Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti nastavljena je 
devetogodišnja praksa sazivanja kolegija (u pravilu dva puta mjesečno) u radu kojih obvezatno 
sudjeluju zamjenici Gradonačelnika te svi čelnici upravnih tijela. Na kolegije se poziva i predsjednik 
Gradskog vijeća, a prate ih predstavnici medija. 
 Kao i do sada svi prijedlozi koje odjeli upućuju Gradonačelniku na razmatranje, kao i svi akti 
koje Gradonačelnik donosi, objavljuju se na službenim internetskim stranicama Grada Rijeke. O 
svim aktima koje Gradonačelnik donosi između dva sazvana kolegija, javnost se izvješćuje putem 
informacije o donesenim aktima. Takva informacija sadrži razmatrane prijedloge (materijale) i 
temeljem njih donesene akte. Informaciju Gradonačelnik izlaže na početku svakog kolegija i 
objavljuje se na www.rijeka.hr. Osim informacije, na portalu se obvezno objavljuje izvješće s 
održanog Kolegija kao i zapisnik s istoga (a sve sukladno obvezi iz Zakona o pravu na pristup 
informacijama). 
 U izvještajnom razdoblju održano je 11 kolegija te su donesena  553 zaključka. 
 
 Sukladno ovlaštenjima iz članka 58. Statuta Grada Rijeke utvrđeno je i podneseno 
Gradskom vijeću ukupno 56 prijedloga akata, 22 izvješća, 1 informacija te 3 očitovanja na 
prijedloge drugih ovlaštenih predlagatelja. 
 Sukladno odredbama Zakona o proračunu i ovlaštenju iz članka 58. Statuta  Gradonačelnik 
je proslijedio Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje: 

• Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, 
• Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, 
• Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, 

te je podnio Informaciju o donošenju Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza 
Grada Rijeke 

 U području prostornog planiranja i urbanističkog uređenja grada, Gradonačelnik je podnio 
sljedeće prijedloge: 

• Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja 
Martinkovac, 

• Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica, 
• Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja 

Srdoči, 
• Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja 

područja Potok, 
• Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke, 
• Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. 

 Radi usklađenja s odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ broj 68/18) u izvještajnom razdoblju podnio je sljedeće prijedloge: 

• Prijedlog odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima, 
• Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, 
• Prijedlog odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora, 
• Prijedlog odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o 

koncesiji, 
• Prijedlog odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o.  

 Od strateških dokumenata Gradskom je vijeću uputio Prijedlog strateškog plana Rijeka 
pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine 
 Gradskom vijeću uputio i Prijedlog o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
na području grada Rijeke (a koji su održani 2. prosinca 2018. godine). 
  

Zakonom propisana javnost rada jedinice lokalne samouprave ostvaruje se i objavom općih 
akata u službenom glasilu.  

http://www.rijeka.hr/
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 Sukladno ovlaštenjima iz Zakona i Statuta, Gradonačelnik je donio u ovom izvještajnom 
razdoblju 6 akata koji su objavljeni u "Službenim novinama Grada Rijeke" i to kako slijedi:  

• Pravilnik o korištenju sustava videonadzora,  
• Izmjene Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2018.godinu,  
• Rješenje o imenovanju stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu izbora za 

članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke,  
• Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije 

Rijeka za razdoblje 2016-2020. godine,  
• Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine, 
• Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu. 

 
 Sukladno svojim ovlaštenjima iz Zakona i Statuta Gradonačelnik je donio i sljedeće akte za 
koje nije propisana obvezna objava u službenom glasilu: 

• Odluku o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. 
godinu – isplata iznosa od 30.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje, postavljanja i 
uređenja spomen-obilježja poginulim braniteljima u Domovinskom ratu u vojno-redarstvenoj 
akciji „Oluja“ na Ljubovu, 

• Dopunu Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 
upravnih i drugih tijela Grada Rijeke za 2018. godinu, 

• Odluku o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. 
godinu - isplata iznosa od 40.000 kuna za sufinanciranje organizacije Međunarodnog 
susreta mladih za kreativnost i mir koji je održan u Rijeci od 9. do 15. srpnja 2018. godine, 

• Plan mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke , 
• Treće izmjene i dopuna Plana nabave Grada Rijeke za 2018. godinu, 
• Odluku o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. 

godinu – u iznosu od 302.937,34 kuna temeljem zahtjeva proračunskog korisnika - 
Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, prema Informaciji o visini novoutvrđenih obveza 
u poreznom nadzoru od 11. rujna 2018. godine radi podmirenja obveze ugovorene 
Poreznom nagodbom od 1. listopada 2018. godine, 

• Dopunu Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 
upravnih i drugih tijela Grada Rijeke za 2018. godinu, 

• Odluku o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. 
godinu – u iznosu od 376.984,53 kuna temeljem sudske nagodbe Posl.broj 10-P-325-2013-
73 u pravnoj stvari tužitelja BASS d.o.o. protiv tuženog Grada Rijeke, radi namirenja 
tražbine  

• Plan vježbi civilne zaštite u 2018. godini, 
• Odluku o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. 

godinu – u iznosu od 160.000,00 kuna za pokriće troškova sanacije požarom zahvaćenog 
objekta Psihijatrijske bolnice Lopača , 

• Četvrte izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke za 2018. godinu, 
• Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i 

drugih tijela Grada Rijeke za 2019. godinu,  
• Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Grada Rijeke za 2019. 

godinu  
• Druge izmjene i dopune Plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata javne, poslovne 

i stambene namjene te objekata nužnog smještaja za 2018. godinu. 

U izvještajnom razdoblju, a sukladno Planu savjetovanja s javnošću za 2018. godinu, 
provedena su 4 internetska savjetovanja s javnošću o općim aktima koji su upućeni u daljnju 
proceduru donošenja. Internetska javna savjetovanja provedena su o Nacrtu prijedloga strateškog 
plana Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine, Nacrtu prijedloga odluke o 
komunalnoj djelatnosti, Nacrtu prijedloga odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) te 
Nacrtu prijedloga pravilnika o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke.  

Sukladno ovlaštenjima iz članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi u izvještajnom razdoblju donio je Odluku o imenovanju predsjednika i 
članova Upravnog vijeća Psihijatrijske ustanove Lopača, Odluku o imenovanju članova Upravnog 
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vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića More i Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak. 
Sukladno zakonskoj obvezi sve ove odluke objavljene su u službenom glasilu Grada Rijeke. 
  
 Prema ovlaštenju iz članka 62. stavka 1. točke 4. Odluke o najmu stanova u ovom je 
razdoblju Gradonačelnik donio 6 odluka o davanju u najam stanova i to Almi Čakmazović i Leni 
Koter (stanovi dodijeljeni za vrijeme dok rade na poslovima vezanim za EPK 2020), Maši Kolak, 
ravnateljici Baleta HNK Ivana pl. Zajca, Ivanu Mitroviću, odlikovanom djelatniku PU PG, Renati 
Caroli Gatica, ravnateljici Hrvatske drame HNK Ivana pl. Zajca te Aljažu Farazinu, prvaku Opere 
HNK Ivana pl. Zajca. 

 

 

 

 

 

 
 


