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OBRAZLOŽENJE

              Za izvođenje radova  na polaganju komunalne infrastrukture u razdoblju od 
                                                   15. lipnja do 15. rujna 2019. 

            Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 54/12) regulirano je upravljanje, građenje, rekonstrukcija i 
održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke, kontrola i nadzor nad izvođenjem radova 
na nerazvrstanim cestama te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.

Člankom 132. Zakonom o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/2017 i 39/19) 
dopušteno je jedinicama lokalne samouprave da odlukom privremeno zabrane izvođenje 
određenih građevinskih radova na određenim područjima za određeno razdoblje. Odluka se donosi 
za narednu kalendarsku godinu, po prethodno pribavljanom mišljenju turističke zajednice sa svog 
područja.

Grad Rijeka temeljem navedenog Zakona nije donio odluku o zabrani izvođenja takvih 
radova, ali je člankom 32. Odluke o nerazvrstanim cestama, utvrđeno je da u vremenskom 
razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, u pravilu, nije dozvoljeno zauzimanje ili prekopavanje 
nerazvrstanih cesta osim u naročito opravdanim slučajevima na temelju prethodne pisane 
suglasnosti Gradonačelnika. 
          U daljnjem tekstu daje se informacija o konkretnim lokacijama izvođenja radova u periodu od 
15. lipnja do 15. rujna 2019. godine, a koji su započeli ranije ili započinju u navedenom periodu, 
kako slijedi:

1. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

a)  EU PROJEKTI
    -  Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg sustava odvodnje na dijelu državne ceste (oznake DC8 
       – dionica 003, 004 i 104), I faza – Krešimirova ulica, radovi u tijeku, planirani završetak radova 
       svibanj 2020. godine. Radovi uključuju i samu rekonstrukciju ceste investitora Hrvatske ceste.

b)  ZAJEDNIČKA IZGRADNJA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE OGRANKA VODOVODA I
     KANALIZACIJE U SKLOPU IZGRADNJE PROMETNICA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA
    - Ex tvornički kompleks Benčić – gradnja vodoopskrbe, (L=482 m), fekalne odvodnje (L=232 m)
      i pripadajuće elektroinstalacije, radovi u tijeku, planirani završetak 31. prosinca 2019. godine.
    - Gradnja – vodovoda (L=72 m) i kanalizacije (L=57 m), u stambenoj ulici OU10 a – faza 1,
      izvođenje radova od kolovoza do prosinca 2019. godine.

c)  ZAMJENA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI
    -  VO Miroslava Krleže – Bartola Kašića – Mate Lovraka, (L=389 m), izvođenje radova od lipnja  
       do listopada 2019. godine.
    -  VO Rose Leard, (L=37 m), izvođenje radova u tijeku, završetak radova srpanj 2019. godine.

d) ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI, za koje je javna  
    nabava u tijeku, planirani početak radova srpanj 2019. godine za sljedeće lokacije:
    -  RS Meštrovićeva,
    -  KV Tizianova peko puta  k.br.40,
    -  KV Žrtava fašizma kod br.11,
    -  KV Baštijanova ulica

e)  PROJEKTI VODOOPSKRBE OD INTERESA ZA JLS (II prioritet)
    -  VO Ružićeva ulica (Energana), (L=177 m), izvođenje radova od srpnja do listopada 2019. god. 

f)  PROJEKTI ODVODNJE OD INTERESA ZA JLS (II prioritet)
    -  CS Brajdica na Pećinama, (CS, L=72 m), izvođenje radova od lipnja do listopada 2019. god. 
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2. TD ENERGO d.o.o. Rijeka

a) IZGRADNJA PLINSKE MREŽE   
    - Ul. Murini – Rešetari, (L=150 m), planirani početak radova od lipnja do prosinca 2019. godine.
b) ZAMJENA 15 plinskih ventila u centru grada u ulicama Ciottinoj. Pomerio, Žrtava fašizma, 
      Jadranski trg, Ivana Dežmana, Gornja vrata, Fiumara, Jelačićev trg, Ante Starčevića i Korzo, 
      planirani početak radova od lipnja 2019. do listopada 2019. godine.
c) IZGRADNJA JAVNE RASVJETE, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2019. god. 
    -  Na šetnici od Ul. Škudarovska kod k.br.2 do Ul. Braće Hlača kod k.br. 8.
   - U Ul. Giuseppea Duelle kod kućnih brojeva 19 i 21.
   - Na pješačkoj stazi između Ul.Ivana Matetića Ronjgova i Šibenske ulice.
   - Na parkiralištu u Ivekovićevoj ulici kod kućnih brojeva 1 i 17.
   - U Ul. Petra Jurčića kod kućnog broja 4.
   - U Ul. Marijana Stepčića kod kućnog broja 18.

3. TD HEP – ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

a)  -  KB 10(20) kV TS SUŠAK - TS OREHOVICA 1 (TS SVILNO 1-N), vezan za 110kV i JGL,  
        (radovi uz HOPS), u ulicama Kačjak, Tome Strižića, uz prugu kroz ex Istravino, izvođenje od

01. lipnja  2019. do 15. prosinca 2019. godine.
     -  KB 10(20) kV RASPLET IZ TS 110/10(20) kV ZAMET, od Ul. Dinka šimunovića do „Vrata 
        Jadrana“, izvođenje od 15. lipnja 2019. do 15. rujna 2019. godine. 
     -  MR NN IZ TS BAČIĆI, zračna mreža, u ulicama Bačići , Murini, izvođenje od 01. srpnja 2019. 
         do 16. listopada 2019. godine.
     -  MR NN IZ TS DJEČJA BOLNICA 2, zračna mreža, u Ul. Turanski put, izvođenje radova od 
        15. lipnja 2019. do 30. srpnja 2019. godine.
     -  MR NN IZ TS RUDOLFA TOMŠIĆA, u Ul. Rudolfa Tomšića, izvođenje od 15. lipnja 2019. do 
       15. rujna 2019. godine.
     -  MR NN IZ TS PODMURVICE 2, u  ulicama Bakarska, Karlovačka , Plase, izvođenje radova  
        od 15. lipnja 2019. do 15. rujna 2019. godine.
     -  MR NN IZ TS VITOŠEVO, SvetI Kuzam, izvođenje od 1. lipnja 2019. do 15. srpnja 2019. god.
     - TS KVATERNIKOVA 2 KB 10 (20) KV i NN, u ulicama Kvaternikovoj kod. 2 i Drage Gervaisa, 
        izvođenje radova od 01. srpnja do 15. rujna 2019. godine.
     - ZAMJENA KB 10 kV NA PODRUČJU BRAJDA, u Ul. Žrtava fašizma, početak radova od
       24. lipnja do 28. lipnja 2019. godine. 
     - ZAMJENA KB 10 kV NA PODRUČJU ŠKOLJIĆ, u Ul. Ivana Grohovca,  početak radova od
        01. srpnja do 25. srpnja 2019. godine. 

4. TD HRVATSKE CESTE d.o.o.

a) Dodatni radovi na uređenju kružnog raskrižja Martinkovac na državnoj cesti oznake DC 304 -
    uređenje nasipa iznad raskrižja, izvođenje radova od 15. lipnja 2019. do 15. rujna 2019. godine.

         Svi naprijed navedeni radovi uključuju radove na priključcima i redovnom održavanju koje nije 
moguće unaprijed planirati.

5.) TD RIJEKA PROMET d.d. Rijeka

Prema zadanim Programu prioriteta Mjesnih Odbora i Planu redovnog održavanju cesta, u 
predmetnom razdoblju planira se izvoditi:

a) Redovno održavanje - veći zahvat u ulicama:
- Ante Kovačića od br. 10 do br. 18,
- Orehovica  - nadvožnjak, 
- Školjić od privoza sa Ul. Alda Colonnella do Ul. Ivana Grohovca, 
- Branka Blečića od spoja sa Ul. Franje Čandeka do k.b.4,
- Ratka Petrovića od spoja sa Ul. Franje Belulovića do k.br.20
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- Trinajstićeva od spoja sa Laginjinom ulicom do k.br.4,  

b) Izvanredno održavanje - nerazvrstanih cesta:
- Franje Čandeka od k.br.6 do k.br.36,
- Trg Riječke rezolucije
- Josipa Kulfaneka od k.br.13 do k.br.33.

c) Radovi na godišnjem održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina – manji zahvati izvoditi će 
    se na održavanju sustava odvodnje, stijenskih pokosa, stubišta, zidova, ograda te uklanjanju   
    lokalnih oštećenja i zamjeni oštećenog asfaltnog zastora te asfaltiranju izvedenih prekopa, 
    sukladno izdanim Rješenjima, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2019. godine, sukladno   
    usvojenom dinamičkom planu trgovačkog društva. 

6.) GRAD RIJEKA, Odjel za komunalni sustav, 

a) Izgradnja reciklažnog dvorišta u Ul. Jože Vlahovića, izvođenje radova planira se od 15. srpnja 
     do 31. prosinca 2019. godine.

7.) JTH COSTABELLA d.o.o.  Kastav, Tometići 36

     Izgradnja 2. faze Turističkog kompleksa Costabella, izvođenje radova, zauzimanje i uspostava 
     privremene regulacije prometa u Ul. Opatijskoj, radovi su u tijeku do 31. prosinca 2019. godine.

8.) TD ZARA HRVATSKA d.o.o., Zagreb, Avenija Dubrovnik 16

     Radovi na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade ex pošte, Korzo 13, Rijeka, radovi su u tijeku do
     1. listopada 2019. godine.

9.) TD HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Prijenosno
      područje Rijeka, Matulji, Marinčićeva 3

     Građenje kabelskih dalekovoda 110kV TS SUŠAK – TS TURNIĆ, dionica: od nadvožnjaka „Sv. 
     Ana“ TS SUŠAK – čvor  Orehovica (do spojnice oznake 101), u Ul. Kačjak, (∑L=1883 m),     
     Radovi u tijeku do 31.prosinca 2019. godine. 

10.) TD SIGMA RIJEKA d.o.o., Zagreb, Zagrebačka cesta 132

      Radovi na uklanjanju objekta i iskopu građevinske jame na prostoru ex Instalatera u Ullici  
      Tizianovoj kod br.60, izvođenje se planira od 10. lipnja 2019. do 28. veljače 2020. godine.

11.) TD HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12

      Rekonstrukcija teretnog kolodvora Rijeka - Brajdica i organizacija cestovnog i željezničkog   
      prometa kroz grad Rijeku, radovi u tijeku od srpnja 2018. godine, na rok od dvije godine   
      kontinuirano.

       Obzirom na činjenicu da su svi radovi ugovoreni i u tijeku su izvedbe ili započinju u periodu od   
15. lipnja do 15. rujna 2019. godine iste nije moguće zabraniti, zbog ugovornih obveza investitora i 
izvođača kao i narušavanja financijskih i tehnoloških procesa građenja i drugih odnosa. Dodatno 
kod EU projekata postoji i obveza poštivanja ugovornih rokova kao dodatna obveza.
         Za vrijeme izvođenja radova polaganja komunalne infrastrukture u trupu prometnica i javnih 
površina na području grada Rijeke, promet na području izvođenja radova odvijati će se uvođenjem 
privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, na način da se promet odvija jednim
voznim trakom, naizmjeničnim propuštanjem, regulacijom gradilišnim semaforima, preregulacijom
ulica sa dvosmjernim režimom prometa u ulice za prometovanje samo jednim smjerom, ili
regulacijom prometa od strane prometne policije u slučajevima većih zastoja.



Titov trg 3, 51000  Rijeka, Hrvatska                                                                                                                      www.-rijeka.hr
Tel. ++38551209405, Fax. 209406                                                                                                                          E-mail: irena.milicevic@rijeka.hr

Uspostava privremene regulacije provodi se po usvojenim prometnim projektima i rješenjima
privremene regulacije prometa, u kojima su prikazani detalji postave privremene prometne 
signalizacije, tokovi prometa i dionice izvođenja radova, a izrađuju se u skladu sa tehničkom 
projektnom dokumentacijom investitora.   
Za bolju obavještenost građana o planiranim radovima na prometnicama, a time i očekivanim
zastojima u prometu, privremeno uspostavljenoj regulaciji prometa, rokovima i dinamici izvođenja
radova, osim obveznog objavljivanja u javnim glasilima i na internet stranicama Grada obaviješteni
su i svi MO na područjima gdje se radovi izvode.
Praćenjem intenziteta prometa tijekom ljetnih mjeseci uočen je znatniji pad prometnog opterećenja
posebno u užem centru grada, sljedom toga u vrijeme ljetnih praznika je za izvođenje građevinskih
i drugih navedenih radova na prometnicama područja grada Rijeke najpovoljni termin kako zbog
manjeg intenziteta prometa tako i povoljnih vremenskih uvjeta, a time i znatno smanjenje rokova 
izvođenja kao i prometnog opterećenja, zastoja i pritisaka na alternativne pravce uzrokovanih 
uvođenjem privremene regulacije prometa.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese slijedeći 

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvaća se informacija o izvođenju radova na prometnicama Grada Rijeke u razdoblju od 
15. lipnja do 15. rujna 2019. godine.

2. Daje se SUGLASNOST za izvođenje radova na izgradnji objekata i polaganja komunalne 
infrastrukture (plinovoda, kanalizacije, vodovoda, elektro i drugih komunalnih instalacija), 
zamjeni / sanaciji oštećenih instalacija (hitne intervencije) kao i radovima na redovnom 
održavanju javnih (državnih) cesta, nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina na području 
grada Rijeke, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2019. godine, u svemu kako je 
navedeno u informaciji.

3. Zabranjuje se izvođenje svih radova na području grada Rijeke, u razdoblju od 15. lipnja do 
15. rujna 2019. godine, koji se ne odnose na radove iz članka 132. stavak 1. Zakona o 
gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/2017 i 39/19).

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti i Direkcije Prometnog i komunalnog redarstava, za provedbu ovog Zaključka.
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