
 
 
 

TOČKA 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Z V J E Š Ć E 
 Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/19-04/107 
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1 
Rijeka, 9. 9. 2019. 
 
 
 
 
 

 GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
 N/p predsjednika Vijeća 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 59. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – 
pročišćeni tekst) podnosim Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2019. 
godine. 
 
 
 
 
 
 
 
         G R A D O N A Č E L N I K 

 
                                                                              
 

                       mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Gradonačelnik je, tijekom ovog izvještajnog razdoblja (1. siječnja – 30. lipnja 2019. godine) 
konstantno pratio stanje u riječkom gospodarstvu, a posebno je pažnju usmjerio na rješavanje teške situacije 
u društvu 3.MAJ Brodogradilište d.d. (u daljem tekstu: 3.MAJ), Uz navedeno za Gradonačelnika su 
prioritetne bile i sve aktivnosti pripreme i realizacije EU-projekata, a naročito one koje su vezane uz pripreme 
Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. 
 

U riječkom gospodarstvu je tijekom 2018. godine zaustavljen pozitivan trend koji je trajao od 2014. 
do 2017. godine. Podaci pokazuju da je to direktna posljedica stanja u 3. MAJ-u. - najvećem prerađivačkom 
poduzeću na području grada Rijeke. Uz sve poteškoće 3. MAJ nije bio u mogućnosti predati godišnji 
financijski izvještaj za 2018. godinu državnoj agenciji FINA-i te mu je stoga određena i novčana kazna (iako 
su za pripremu izvješća bile zadužene stručne službe Uljanika u Puli). 

Iako su krajem lipnja 2019. godine ovrhe na računu 3. MAJ-a dosegle gotovo 160 milijuna kuna, 
nova Uprava je tijekom srpnja uspjela skinuti oko 80 milijuna kuna ovrha. Krajem srpnja ovrhe na računima 
riječkog brodogradilišta iznosile su oko 75 milijuna kuna, od kojih su većinu (oko 60 milijuna kuna) činile 
neisplaćene plaće radnika te potraživanja Ministarstva financija i HEP-a. Tijekom lipnja i srpnja Uprava 3. 
MAJ-a razradila je model ponovnog pokretanja proizvodnje. Navedeni model, predložen od strane Uprave i 
dogovoren sa svim nadležnim državnim tijelima, temelji se na nekoliko elemenata. Pri tome je u primarno  
bilo da se model ponovnog pokretanja proizvodnje uskladi s pravilima Europske komisije vezano uz dodjelu 
državnih potpora i njihovu kontrolu. Predviđeno je da ugovore o završetku brodova država potpisuje direktno 
s brodovlasnicima. Pritom bi riječko brodogradilište imalo status podizvođača, a svaki brod vodio bi se kao 
zaseban projekt. Ispostavljene fakture brodogradilišta mora odobriti Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod.d,d, 
Sukladno pravilima Europske komisije, prvi uvjet je da prihodi od prodaje završenih brodova budu veći od 
uloženih sredstava. No, bitno je i da država ostvari više prihoda od prodaje gotovih brodova nego od prodaje 
nedovršenih brodova (putem dražbe). Također, nova Uprava je uložila veliki napor kako bi se istražio tržišni 
interes za dovršetak brodova, pronađu novi poslovi te osiguraju potrebni radnici. Financijski sredstva za 
završetak brodova osigurat će se putem kredita uz državno jamstvo. U vezi s navedenim, donijete su 
odgovarajuće odluke Vlade Republike Hrvatske. U okviru svojih nadležnosti, Grad Rijeka je putem skidanja 
ovrhe, financiranja prijevoza autobusima (radnika 3.MAJ-akoji rade u remontnom brodogradilištu V.Lenac) i 
marende za radnike nastojao pomoći brodogradilištu. Kao vjerovnik, Grad Rijeka se suglasio s nastavkom 
proizvodnje u 3. MAJ-u. 

Stoga treba istaknuti da se pokazatelje FINA-e koje sumiraju aktivnosti poslovanja riječkih 
poduzetnika u 2018. godini treba promatrati u kontekstu djelomične raspoloživosti ekonomsko-financijskih 
pokazatelja. Zbog nemogućnosti uvida u financijske rezultate poslovanja obrtnika i ostalih fizičkih osoba na 
području grada te agregiranja podataka financijskih institucija, onemogućena je realnija analiza i obuhvatan 
zaključak. Jedini podatak iz evidencije Udruženja obrtnika Rijeke kojim raspolažemo je taj da je na području 
grada Rijeke krajem 2018. godine bilo registrirano 2.306 obrta, odnosno1,5% više u odnosu na isto razdoblje 
u godini prije, što predstavlja povećanje već treću godinu za redom.  

Prema raspoloživim podacima FINA-e vidljivo je povećanje broja poduzetnika u 2018. godini (u 
odnosu na 2017. godinu) za 8,6%, povećanje prihoda od prodaje u zemlji za 4% te povećanje prosječne 
mjesečne neto plaće za 2,9%. Ostali pokazatelji na međugodišnjoj razini pokazuju pad, a najizraženije je 
smanjenje neto dobiti od 10,5% te investicija u dugotrajnu imovinu od 9,3%. Broj zaposlenih smanjen je za 
1,5% dok su ukupni prihodi smanjeni za 2,1%. S obzirom na rast prihoda na domaćem tržištu, negativan 
utjecaj na ukupne prihode, imalo je smanjenje prihoda od izvoza za 4,1%. Vezano za prosječnu mjesečnu 
neto plaću, treba napomenuti da, iako rezultati pokazuju povećanje u 2018. godini, prema službenim 
podacima FINA-e, prosječna mjesečna neto plaća kod riječkih poduzetnika je za 2% niža od prosječne 
mjesečne neto plaće kod poduzetnika na području Republike Hrvatske.  

Segment velikih poduzetnika, kojeg čini 10 poduzetnika u Gradu Rijeci, ostvario je lošije rezultate u 
2018. u odnosu na 2017. godinu, sa smanjenjem broja zaposlenih za 10% (-976) te ukupnih prihoda za 
15,3% (-1,2 milijarde kuna). Posebno je ostvaren veliki pad prihoda od izvoza za 34,3% (-470 milijuna kuna). 
Sve je to rezultiralo padom neto dobiti ovog segmenta u 2018. godini od 19%. Za usporedbu, treba navesti 
da je 3. MAJ u 2017. godini zapošljavao 1.399 zaposlenika te ostvario ukupne prihode od 1.018 milijardi 
kuna. Posebno su bili značajni prihodi od izvoza u vrijednosti od 309 milijuna kuna. Ako uzmemo u obzir 
navedene podatke za 2017. godinu, nemogućnost objavljivanja podataka ovih pokazatelja u 2018. godini te 
usporedimo s padom vrijednosti agregiranih pokazatelja segmenta velikih poduzetnika - vidljiv je 
ogroman utjecaj 3.MAJA na riječko gospodarstvo.  

Ako dalje promatramo financijske rezultate sa aspekta veličine poduzetnika, vidljivo je da je jedino 
segment malih poduzetnika ostvario bolje rezultate u poslovanju 2018. godine (u odnosu na 2017. godinu). 
Značaj ovog rezultata proizlazi iz činjenice da mali poduzetnici zapošljavaju jednu četvrtinu svih zaposlenih, 
ostvaruju jednu trećinu svih prihoda te imaju udio od 40% u ostvarenoj ukupnoj neto dobiti. Mali su 
poduzetnici u 2018. godini povećali prihode za 21% na što je najviše utjecalo povećanje prihoda od izvoza 
od 62%. Uslijed manjeg povećanje rashoda u odnosu na 2017. godinu, u 2018. su godini ostvarili povećanje 
neto dobiti od 27,4 %. Jedini značajniji pokazatelj u segmentu malih poduzetnika, znatno lošiji na 
međugodišnjoj razini sa padom od 48%, je smanjenje investicija u dugotrajnu imovinu. 
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Segment mikro poduzetnika (do 10 zaposlenih), koji je u razdoblju 2016.-2017. godine bio generator 
rasta, u 2018. godini je ostvario pad određenih financijskih pokazatelja. Ukupni su prihodi smanjeni za 5,4% 
na što je utjecaj imalo smanjenje prihoda od izvoza od 42,2%, a u konačnici je smanjenje rashoda dovelo do 
smanjenja neto dobiti za 23,4% (u odnosu na 2017. godinu). Kad je u pitanju ovaj segment treba istaknuti 
povećanje broja poduzetnika (+394) za 9,4%, broja zaposlenih za 6,6% i povećanje investicija u dugotrajnu 
imovinu za 2,2%. Ovi su pokazatelji važni jer ukazuju da postoji interes za otvaranjem manjih gospodarskih 
subjekata što pridonosi samozapošljavanju i/ili novom zapošljavanju. Kad je u pitanju segment srednjih 
poduzetnika jedini pozitivan pokazatelj je povećanje broja zaposlenih za gotovo 10%, dok ostali pokazatelji 
ukazuju na blagi pad prihoda i investicija na međugodišnjoj razini sa znatnim padom neto dobiti od 32,5%.  

Analizirajući ostvarene rezultate riječkih poduzetnika prema područjima djelatnosti u 2018. godini, 
posebno u odnosu na pet najznačajnijih djelatnosti koje ostvaruju 81% ukupnih prihoda, vidljiv je porast 
prihoda u četiri djelatnosti (Građevinarstvo, Trgovina, Prijevoz i skladištenje te Stručne, znanstvene i 
tehničke djelatnosti) za prosječno 8,5%. 

Poduzetnici Prerađivačke industrije ostvarili pad prihoda od 44% (-1,49 milijardi kuna) na 
međugodišnjoj razini. Promatrajući dalje podatke u ovoj djelatnosti vidljiv je najveći pad Investicija u 
dugotrajnu imovinu (-55%) te pad zaposlenih (-31% /-1.553). Ako ove podatke kao i kod analize segmenta 
velikih poduzetnika promatramo u kontekstu ne predaje godišnjeg financijskog izvještaje za 2018. godinu, od 
strane poduzeća 3. MAJ (poduzeće sa djelatnošću u Prerađivačkoj industriji), vidljiv je utjecaj na agregirane 
podatke u ovoj djelatnosti.  

Kad su u pitanju ostale primarne djelatnosti najveći su rast prihoda u 2018. godini ostvarili 
poduzetnici u djelatnosti Građevinarstva od 10,4%, slijedi Prijevoz i skladištenje sa rastom od 9,4%, 
Trgovina od 7,4% te Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sa rastom od 6,9%. Poduzetnici u djelatnosti 
Građevinarstva, u okviru navedenih djelatnosti ostvarili su i najveći rast broja zaposlenih od 10% u odnosu 
na 2017. godinu, ali su u 2018. prepolovili investicije u dugotrajnu imovinu i ostvarili neto gubitak od gotovo 
40 milijuna kuna. U okviru primarnih djelatnosti, najbolje su rezultate na međugodišnjoj razni postigli 
poduzetnici u Stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima. Osim rasta prihoda, povećali su investicije u 
dugotrajnu imovinu za 20,7%, broj zaposlenih za 3,3% te u konačnici ostvarili veći neto dobitak u 2018. u 
odnosu na 2017. godinu za 2,7%.  

Od ostalih djelatnosti koje su bitne za strateško usmjerenje razvoja gospodarstva grada Rijeke, 
potrebno je izdvojiti povećanje broja zaposlenih (+4,6%) na međugodišnjoj razni kod poduzetnika u 
djelatnosti Informacije i komunikacije uz istovremeno smanjenje prihoda (-34,7%) te investicija u dugotrajnu 
imovinu (-34,3%). Da su poduzetnici u ovoj djelatnosti u konačnici poslovali pozitivo govori podatak o 
povećanju neto dobiti u 2018. godini za 2,7% u odnosu na 2017. Poslovanje poduzetnika u Djelatnosti 
pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane, koje je od 2014. godine u kontinuiranom rastu, u 2018. 
godini bilježi pad svih pokazatelja. Ukupni su prihodi poduzetnika u ovoj djelatnosti na međugodišnjoj razni 
smanjeni za 6%, broj zaposlenih je smanjen za 2,2%, investicije su smanjene za 50%  te je ostvaren neto 
gubitak od 5,5 milijuna kuna.  

Djelatnost u kojoj su poduzetnici u 2018. godini ostvarili izniman rezultat, je Umjetnost, zabava i 
rekreacija. Poduzetnici u okviru ove djelatnosti povećali su prihode za 70%  (+200 milijuna kuna), broj 
zaposlenih za 140% (+ 384 novozaposlena), neto dobit za 270% (+28,5 milijuna kuna) te su investicije u 
dugotrajnu imovinu sa 3,8 milijuna kuna u 2017. godini, povećali na 142 milijuna kuna u 2018. godini. Ovaj 
izniman rezultat poslovanja, poduzetnike u ovoj djelatnosti rangirao je na sedmo mjesto (u okviru svih 
djelatnosti) prema ostvarenim prihodima i neto dobiti, a čak na treće mjesto iza poduzetnika u Trgovini  te 
Prijevozu i skladištenju prema investicijama u dugotrajnu  imovinu.  Detaljnija analiza ovih pokazatelja 
ukazuje da je djelom ovo povećanje i rezultat promjene sjedišta trgovačkog društva Adriatic Croatia 
International Club, za djelatnost marina d. d. (ACI d.d.) iz Opatije na područje grada Rijeke, obzirom da je 
navedeno društvo registrirano za djelatnost Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti.  
 

Ovi su podaci posebno značajni u kontekstu aktivnosti na pripremama Rijeke-Europska prijestolnice 
kulture 2020. godine (u nastavku: EPK). Naime, poduzetnici imaju priliku iskoristiti ovo razdoblje, prije i 
tijekom domaćinstva EPK za promociju i unaprjeđenje svog poslovanja.  
 

Grad Rijeka u izvještajnom razdoblju bilježi značajan porast turističkog prometa. Ostvareno je 61.359 
dolazaka što je 11% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Također, ostvareno je 159.619 noćenja 
što je porast od 24% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Strani turisti ostvarili su 115.129 noćenja, a 
domaći turisti 44.490 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem 2018. godine, tijekom prvih šest mjeseci 2019. 
godine broj stranih noćenja veći je za 18%, a broj domaćih noćenja veći je za 42%. Lipanj je u Rijeci potvrdio 
pozitivan trend konstantnog porasta turističkog prometa. Prvi ljetni mjesec donio je porast turističkog 
prometa za 34%, u odnosu na lipanj 2018. godine, s ukupno 46.121 noćenjem. Najviše noćenja u lipnju 
ostvarili su državljani Njemačke, a odmah iza njih slijede državljani Italije. Trend dobnih skupina nastavlja se 
i u lipnju, pa prema tome najviše noćenja ostvaruju turisti iz dobne skupine od 19 do 30 godina te s 10.967 
noćenja ostvaruju udio od 23,78% u ukupno ostvarenim noćenjima. Vodeći u kategoriji smještaja i dalje je 
privatan smještaj na koji otpada 25.938 noćenja, odnosno 56,24%, a onda slijede hoteli, hosteli te ostali 
objekti u nekomercijalnom smještaju. Dodatno treba napomenuti da je Grad Rijeka u suradnji s Turističkom 
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zajednicom grada Rijeke organizirao prijeme dobrodošlice za deset kruzera koji su do 30. lipnja 2019. 
godine uplovili u riječku luku.  
 

Treba naglasiti da su tijekom izvještajnog razdoblja bile intenzivne pripreme Grada Rijeke za 
Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Glavni infrastrukturni projekt u kulturi je Revitalizacija kompleksa 
Benčić – Cigleni i T-objekt, a u svrhu prenamjene bivšeg tvorničkog kompleksa Benčić u Dječju kuću i 
Gradsku knjižnicu Rijeka. Građevinski radovi su započeli na rekonstrukciji Ciglenog objekta. No, zbog 
ponovljenog postupka javne nabave za radove na rekonstrukciji T-objekta odluka o odabiru izvođača nije 
postala izvršna. U sklopu revitalizacije cijelog kompleksa, odabran je izvođač radova na javnim površinama 
pa su radovi započeli u travnju 2019. godine. Projekt revitalizacije je prezentiran građanima i zainteresiranoj 
javnosti kroz program Dani otvorenih vrata EU projekata, kao na i Poslovnom klubu PartneRi u sklopu teme 
Infrastrukturni projekti koji ostaju u Rijeci i nakon 2020. - mogućnosti kulturne, poslovne i inovacijske 
valorizacije. 

 
U prvoj polovici pripremne godine, uoči 2020. kada Rijeka nosi titulu Europske prijestolnice kulture, u 

organizaciji trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. održana su mnogobrojna događanja, od kojih 
izdvajamo ona značajnija i veća. Od 28.02 do 02.03.2019. godine na tri riječke lokacije (Građevinskom i 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te Art-kinu) održala se Međunarodna konferencija Brendiranje 
kulture u organizaciji programa Učionica Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, ugostivši više od 30 
domaćih i stranih stručnjaka u području brendiranja kulture i kulturnog turizma. U tri dana održano je više od 
petnaest predavanja uz četiri radionice i četiri panel rasprave, pri čemu su mnogobrojnim sudionicima 
predstavljeni pozitivni domaći i međunarodni primjeri na temu brendiranja kulture i kulturnog turizma. 

S ciljem dodatnog obogaćivanja programa Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, TD RIJEKA 
2020 d.o.o. raspisalo je 11.03.2019. godine Javni poziv za predlaganje cjelovito osmišljenih programa u 
okviru službenog kulturnog i umjetničkog programa Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture koji će se 
realizirati u razdoblju od 1. veljače do 31. prosinca 2020. godine u gradu Rijeci i/ili na području Primorsko-
goranske županije, uz mogućnost ekstenzije dijela programa, odnosno odvijanja dijela aktivnosti drugdje. 
Putem ovog poziva mogla se ostvariti potpora u dvije kategorije:1. Sufinanciranje i 2. Obilježavanje.  

Javni poziv zaključen je 11.travnja  godine, a pristiglo je ukupno 380 prijava, od čega 302 u kategoriji 
Sufinanciranje te 78 prijava u kategoriji Obilježavanje. Naposljetku, u kategoriji Sufinanciranje odabrano je 
30 programa, a u kategoriji Obilježavanje 25 programa, koji su objavljeni na službenoj mrežnoj stranici 
Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture (www.rijeka2020.eu). Konačan popis programa koji će ući u 
službeni program Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture utvrdit će se nakon što prijavitelji odabranih 
programa temeljem ove Odluke potvrde namjeru za sklapanje ugovora i dostave zatražene podatke ili 
materijale odnosno potpišu ugovore za provedbu prijavljenog programa. Indikativnim proračunom za potrebe 
sufinanciranja programa koji su odabrani na temelju ocjena svih pravodobno pristiglih i potpunih prijava na 
Javni poziv, u trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o. prvobitno su planirana ukupna sredstva za dodjelu u 
iznosu od 1.500.000 kuna. Zbog iznimnog interesa i velikog broja zaprimljenih prijava kao i zbog velikog 
broja prijavljenih kvalitetnih programa, trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. je nakon zaključenja Javnog 
poziva, osiguralo dodatna financijska sredstva u iznosu od 500.000 kuna odnosno sveukupno iznos od 
2.000.000 kuna za potrebe sufinanciranja programa u okviru službenog kulturnog i umjetničkog programa 
Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture. 

Druga po redu akcija Uključi se! Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture održala se od 08. 
svibnja do 19. lipnja 2019. godine. Jedan od najvažnijih segmenata projekta su programi uključivanja 
građana među kojima su i sudionički programi Civilne inicijative, Zeleni val i Vijeće građana te budući rad s 
volonterima – kroz koje sami građani imaju priliku izravno predlagati, odlučivati i realizirati aktivnosti u sklopu 
projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, odnosno neposredno u njemu sudjelovati. Civilne 
inicijative usmjerene su projektima koji unapređuju lokalnu zajednicu društveno-kulturnim i umjetničkim 
akcijama, dok su se u sklopu Zelenog vala prijavljivali projekti koji će doprinijeti zelenijim i urednijim javnim 
prostorima ili potaknuti sugrađane da budu ekološki odgovorniji. Za Vijeće građana pristigla je ukupno 61 
prijava, a nasumičnim odabirom tj. javnom lutrijom odabrano je 15 članova Vijeća za odlučivanje o Civilnim 
inicijativama te 15 članova Vijeća koji odlučuju o prijavljenim projektima Zelenog vala. Za vrijeme trajanja 
druge po redu akcije Uključi se! pristiglo je ukupno 59 prijava građana. Svoje je projekte putem Civilnih 
inicijativa prijavilo njih 36, dok su za programe Zelenog vala pristigle 23 prijave. 

Nastupom velike europske umjetnice Anne Calvi u perivoju Pomorskog i povijesnog muzeja 
Hrvatskog primorja Rijeka, nastavljen je 23. svibnja 2019. godine Ciklus Furioza Rijeka 2020 – Europska 
prijestolnica kulture. Ciklus Furioza osmišljen je u sklopu programskog pravca Kuhinja različitosti koji djeluje 
u okviru projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, a njime se na iznimnim riječkim lokacijama 
predstavlja glazba koju stvaraju žene, glazbenice koje pomiču granice, izazivaju žanrove te grade nove, 
uzbudljive glazbene svjetove. Programski pravac Kuhinja različitosti bavi se prvenstveno manjinama i 
migracijama, a programi obuhvaćaju različita područja kulturnog i društvenog djelovanja (glazbu, književnost, 
audio-vizualne djelatnosti, inovativne umjetničke i kulturne prakse, gastronomiju, nogomet). Koncertom Anne 
Calvi, programski pravac Kuhinja različitosti podržao je Festival queer i feminističke kulture Smoqua. 

http://www.rijeka2020.eu/
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Ovogodišnji treći po redu dječji festival Tobogan Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture održao 
se od 26. lipnja do 10. srpnja 2019. godine i u dva tjedna okupio je čak 9 tisuća malih i velikih Riječana i 
njihovih gostiju. Tobogan je ove godine ponudio preko 50 kreativnih radionica, u kojima je sveukupno 
sudjelovalo 900 djece različitih uzrasta. Uz to u radionički dio festivala svoj je trud i rad uložilo 40-ak 
volontera u projektu Rijeka 2020-Europska prijestolnica kulture, koji su održali i 8 dodatnih radionica za 
djecu. Ovogodišnji izvedbeni program Tobogana bio je najveći i najbogatiji dosad. Čak 32 događanja za 
rekordnih 8 tisuća ljudi u publici. Na različitim mjestima u gradu održane su projekcije filmova, lutkarske i 
dramske predstave, koncerti, izložbe, šetnje gradom i prirodom, video igre i disko. U programu ovogodišnjeg 
dječjeg festivala Tobogan sudjelovalo je i oko 40 umjetnika i umjetnica iz Španjolske, Velike Britanije, Češke, 
Slovačke, Slovenije, Rusije, Nizozemske, BiH, Irske i Hrvatske, što festival svrstava u sam vrh ovakvih i 
sličnih događanja u Hrvatskoj, pa i šire. Dječji festival Tobogan oslikava mnogo toga što će biti smješteno i u 
Dječju kuću koja se gradi u bivšem kompleksu Benčić, budućem riječkom art-kvartu. Tobogan je dio 
programskog pravca Dječja kuća u okviru Rijeka 2020.-Europska prijestolnica kulture a njegov program i 
ovog je puta nastao zajedničkim trudom i radom riječkih ustanova u kulturi: Art-kino, Gradsko kazalište lutaka 
Rijeka, Gradska knjižnica Rijeka, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, te Vijeća mladih Benčić i TD 
RIJEKA 2020.U programu su sudjelovali i Kreativni kolektiv Kombinat – ArtMašina, Prirodoslovni muzej 
Rijeka, Kazališna radionica Malik, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Dom mladih i 
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci. 

 
Analiza službenih podataka Ministarstva financija o izvršenju proračuna pokazuje da su gradovi 

2018. godine iz EU fondova povukli više od 314 milijuna kuna, a što je tri puta više nego 2017. godine (kad 
je povučeno nešto više od 89 milijuna kuna). U tome je najuspješniji upravo Grad Rijeka koji je u 2018. 
godini povukao 31,5 milijuna EUR, a što je oko 10% u ukupno ostvarenim sredstvima svih gradova. Grad 
Rijeka je izuzetno uspješan u kontekstu povlačenja novca iz EU fondova, a do srpnja 2019. godine zajedno s 
gradskim trgovačkim i komunalnim društvima ugovoreno je 1,5 milijardi kuna (oko 204 milijuna EUR). U 
Rijeci se provodi i jedan od najvećih projekata vodno-komunalne infrastrukture u Hrvatskoj Poboljšanje 
vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka za koji je kroz Operativni program 
Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020. odobreno sufinanciranje EU-sredstvima u iznosu od 1,2 
milijarde kuna. 

 
Grad Rijeka već dugi niz godina ulaže napore u realizaciju projekata usmjerenih k razvoju ovog 

koncepta – Pametni grad i to u primjeni suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija koji 
pretpostavljaju visoku razinu digitalne zrelosti svih sudionika. U najnovijoj studiji digitalne spremnosti 20 
najvećih hrvatski gradova podijeljeno je u tri kategorije - veliki (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek), srednji (Zadar, 
Velika Gorica, Slavonski Brod, Pula i Karlovac) te manji gradovi (Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, 
Bjelovar, Kaštela, Samobor, Vinkovci, Koprivnica, Đakovo i Vukovar). Indeks digitalne spremnosti postavljen 
je temeljem pet kriterija: dostupnost kvalitete E-usluga (broj administrativnih usluga i stupanj njihove 
digitalizacije), dostupnost servisnih informacija na stranicama grada i razvijenost objedinjenih servisa za 
plaćanje u gradu, potom dostupnosti gradskih podataka, participaciji građana u odlučivanju te 
komunikacijskim kanalima između gradske uprave i građana, odnosno dostupnosti podataka i vremenu u 
kojem se građanima odgovara na pitanja. Pritom konzultanti nisu ulazili u interne procese u upravi, već su se 
fokusirali na usluge građanima. Što se tiče dostupnosti gradskih podataka, samo Rijeka, Zagreb, Pula i 
Dubrovnik imaju jasno označene otvorene setove podataka na svojim Internet stranicama, pri čemu Zagreb 
dominira u kvaliteti GIS platforme, dok je Rijeka prvak u odnosu na broj otvorenih čitljivih podataka dostupnih 
građanima i poslovnom sektoru. Kad je u pitanju participacija građana u odlučivanju, tek nekoliko gradova 
među kojima i Rijeka, uz Pulu i Sisak, ima razvijene sustave za interaktivno digitalno provođenje javnog 
savjetovanja i mogućnost on-line participacije građana prilikom izrade proračuna.  

Istraživanje je pokazalo da gradske uprave s građanima naviše komuniciraju putem internetskih 
platformi Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Temeljem podataka nastalih mjerenjem aktivnosti tijekom 
travnja i svibnja 2018. godine, najaktivniji u svojim kategorijama su Rijeka i Pula. U mnogim kategorijama, 
osobito onima koji se odnose na funkcionalne aspekte digitalizacije, Grad Rijeka i Grad Zagreb se 
ravnopravno nadmeću te se iz rezultata Studije može zaključiti da su upravo oni gradovi najveće digitalne 
zrelosti u Hrvatskoj. Nakon navedenog indeksiranja i rangiranja, Grad Rijeke je potvrdio status najboljeg 
grada u kategoriji Smart-city s natječaja koji su krajem 2018. godini organizirali Jutarnji list, Portal 
gradonačelnik.hr i agencija Ipsos Puls. Istaknuto je da je Grad Rijeka po najviše promatranih kriterija ostvario 
najveće pomake u sustavnom podizanju kvalitete svojih usluga, ali i otvaranju podataka i komunikacijskih 
kanala prema građanima.  

Grad Rijeka već dugi niz godina provodi projekate digitalizacije internih poslovnih procesa, otvaranja 
podataka javnosti i participiranja građana u radu uprave putem digitalnih komunikacijskih kana. Svi realizirani 
projekti navedeni su u uvodnom dijelu Strateškog plana – Rijeka pametan grad za razdoblje 2018.-2020. 
godine (Gradsko vijeće usvojilo ga je u svibnju 2018. godine) kao potporu Strategiji razvoja Grada Rijeke za 
razdoblje 2014.-2020. godine. Središnji dio Strateškog plana opisuje portfelj od 13 projekta koji će se u 
okviru koncepta  Pametnog grada realizirati do kraja 2020. godine. Premda je iza Grada Rijeka dugogodišnje 
iskustvo na ovome području, aktualno stanje možemo smatrati tek 1. fazom u razvoju koncepta Pametnog 
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grada. Pripreme za naredno strateško razdoblje već su započele, a one uključuju i nove projektne ideje koje 
u budućnosti treba razraditi u cilju pripreme za moguća sufinanciranja iz EU fondova. 

Europska komisija, svjesna ovih trendova koji predstavljaju izazov za Europu u cjelini, osmislila je 
program Digital Cities Challenge (u nastavku: DCC; hrv. Izazovi za digitalne gradove) u namjeri da putem 
djelovanja lokalnih samouprava potakne nužne promjene u načinu pružanja javnih usluga te potakne 
promjene u malom i srednjem poduzetništvu Europe. Grad Rijeka je, temeljem prijave na natječaj Europske 
komisije, izabran za sudjelovanje u ovom programu kao jedan od 15 izabranih gradova, od ukupno 92 
prijavljena grada iz 23 europske države. U sklopu DCC programa održana je u Briselu, 05. lipnja 2019 
godine, konferencija Strategija za EU gradove u 21 stoljeću koja je zaključena potpisivanjem Deklaracije o 
suradnji u digitalnoj transformaciji i inteligentnom razvoju koju je je u ime Rijeke potpisao gradonačelnik.   U 
sklopu DCC projekta, Grad Rijeka je postojeći Strateški plan Rijeka Pametan grad 2019.-2020. usuglasio s 
operativnim Planom digitalne transformacije Rijeke – Riječki digitalni val. Rezultat rada je nadopunjeni 
portfelj strateških projekata Grada Rijeke usmjerenih realizaciji koncepta Pametnog grada koji sada sadrži 
22 projektna prijedloga koje Grad Rijeka, u zajedništvu s vanjskim partnerima, planira realizirati do konca 
2020. godine. 

 
Tijekom izvještajnog razdoblja, siječanj-lipanj 2018. godine, Gradonačelnik je aktivno pratio i 

provodio Strategiju Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine putem projekata i programa u sva tri 
strateška cilja.  

Prvi strateški cilj pod nazivom Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca, 
povezan je s projektima modernizacije željeznice te izgradnje ceste D-403. U dijelu ovog izvješća pod 
naslovom Važnije aktivnosti u promociji i realizaciji projekata i razvojnih i gospodarskih mogućnosti detaljnije 
su opisane aktivnosti vezane uz strateške projekte u prometnom sektoru. Aktivnosti vezane uz projektiranje i 
izgradnju gradskih prometnica, a što je povezano s realizacijom ovog strateškog cilja, detaljnije su obrađene 
u izvješćima Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Odjela za 
komunalni sustav prikazane su. 

Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo, drugi strateški cilj, 
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, uključuje aktivnosti raznih odjela gradske uprave na projektima i 
programima za sve građane Rijeke. 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. Aktivnosti vezane oko pripreme Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 
2020. godine mogu se pratiti u sklopu izvješća Odjela gradske uprave za kulturu (dio je naveden i u Uvodu 
ovog izvješća).  

Grad Rijeka već je započeo pripremu novih razvojnih dokumenata za sljedeće naredno plansko 
razdoblje koje će, sukladno preporukama EU, temeljiti na konceptu pametnog grada. Predstavnici Grada 
Rijeke uključeni su u rad nacionalnih radnih skupina (Pametni gradovi, Digitalno društvo) koje sudjeluju u 
procesima izrade Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine. Procese koordinira Ministarstvo 
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dajući naznake da će upravo veliki gradovi, nosioci procesa 
digitalnih transformacija na lokalnim i regionalnim razinama, biti nositelji razvoja Hrvatske u cjelini. 

 
Važnije aktivnosti u promociji i realizaciji projekata i razvojnih i gospodarskih mogućnosti 
 
Ugovor za rekonstrukciju prve Dječje kuće u Hrvatskoj, u vrijednosti od 41,7 milijuna kuna potpisan je 

u Rijeci 31. siječnja 2019. godine, između Grada Rijeke i ING-GRAD d.o.o. iz Zagreba. Ovo je četvrti 
infrastrukturni objekt projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture koji kreće u obnovu i bit će 
otvoren tijekom 2020. Rekonstrukcija Ciglene zgrade u Dječju kuću provodi se u sklopu Operativnog 
programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. unutar mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, 
odnosno u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka. Rijeci je za projekt uređenja Dječje kuće i Gradske knjižnice 
dodijeljeno 68,21 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Radovi na uređenju započeli su 15. ožujka 2019. 
godine. 

 
Rijeka se, kao i grad koji u 2020. godini nosi titulu Europske prijestolnice kulture, od 6. do 10. ožujka 

2019. godine predstavila na vodećem turističkom sajmu u Europi – ITB Berlin. Na sajmu u Berlinu prikazan 
je promotivni videospot o Rijeci kao luci različitosti koji je režirao Dalibor Matanić. Izradu filma financirala je 
Hrvatska turistička zajednica i Turistička zajednica Grada Rijeke, a film je osmišljen u suradnji s Gradom 
Rijekom i TD Rijeka 2020. 
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Uoči Svjetskog dana voda, 21. ožujka predstavljena je obnova treće od četiri planirane povijesne 
vodospreme u Rijeci – vodosprema Podvežica na Sv. Križu. U obnovu povijesne vodospreme Podvežica 
uloženo je oko 272 tisuće kuna.  

Grad Rijeka  je,  početkom travnja, u Genovi, svečano pristupio Sporazumu gradonačelnika za klimu i 
energiju (Covenant of Mayors for Climate & Energy), u sklopu konferencije EUROCITIES Environment 
Forum Genoa – Building Resilient Cities: From Challenges to Opportunities (hrv. Ekološki forum Genova – 
izgradnja otpornih gradova: od izazova do mogućnosti).  

Studija digitalne spremnosti 20 najvećih hrvatskih gradova, objavljena u svibnju, pokazala je kako je 
Grad Rijeka prvak digitaliziranosti usluga i komunikacijske gradskih uprava s građanima u ukupnom poretku, 
kao i u pojedinačnoj kategoriji. Grad Rijeka po najviše promatranih kriterija ostvario je najveće pomake u 
sustavnom podizanju kvalitete svojih usluga, ali i otvaranju podataka i komunikacijskih kanala prema 
građanima. Istaknuto je kako Rijeku, kao najnapredniji grad u Hrvatskoj, u odnosu na digitalizaciju, 
karakterizira naglasak na otvorenosti i komunikaciji s građanima. Njezina uprava orijentirana je na preglednu 
i jasnu komunikaciju te otvorenost i participativnost upravljanja . 

Krajem svibnja, KD Čistoća predstavila je sedam novonabavljenih tzv. bigbelly solarnih spremnika za 
prikupljanje reciklabilnog i miješanog otpada koji su postavljeni na najfrekventnijim lokacijama u gradu. 
Gradonačelnik Obersnel pozdravio je tom prigodom korištenje pametnih tehnologija u području ekologije.  

Na najnovijem kontejnerskom terminalu Luke Rijeka 23. svibnja 2019. godine, svečano je obilježen 
završetak radova na izgradnji Zagreb Deep Sea. Završetak izgradnje Zagrebačke obale predstavlja najveći 
dio te zaključenje prve faze dugogodišnjeg kapitalnog projekta Rijeka Gateway (Projekt obnove riječkog 
prometnog pravca) u kojeg je uloženo ukupno 190 milijuna eura, a koji je uključivao i izgradnju kontejnerskog 
terminala Jadranska vrata na Brajdici.  

Dana 10. lipnja 2019. godine održana je završna konferencija RInkluzije – Riječkog modela podrške 
učenicima s teškoćama na kojoj su predstavljeni rezultati projekta kroz proteklih devet mjeseci. Projekt je 
pokrenut 2008. godine i još uvijek mora provoditi uz pomoć europskih sredstava, budući da na nacionalnoj 
razini nije pronađen adekvatan model i način za provođenje programa asistenata u nastavi. Za provedbu 
projekta RInkluzija u periodu od 2017. do 2021. godine, Gradu Rijeci je iz Europskog socijalnog fonda 
odobreno 9.785.188,80 kuna. 

 
Suradnja s prijateljskim gradovima 
 
Zamjenik gradonačelnika Marko Filipović u veljači 2019. godine sudjelovao je u obilježavanju Dana 

Novog Sada. 
Od 20. do 24. veljače 2019. godine u Japanu je Gradonačelnik s predstavnicima TD Rijeka 2020. 

predstavio projekt Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Riječki predstavnici u Tokio su otputovali na 
poziv fondacije EU – Japan Fest. Cilj predstavljanja je privlačenje financijskih sredstava ove fondacije za 
realizaciju dijelova programa Rijeke 2020 – EPK  vezanih uz japansku kulturu i umjetnike. Tijekom boravka u 
Japanu, Gradonačelnik je posjetio i grad prijatelj Kawasaki. 

U Rijeci je 11. travnja 2019. godine boravilo izaslanstvo kineskog grada Ningboa, a tema susreta bilo 
je jačanje suradnje na području gospodarstva, kulture i turizma.  

Na poziv gradonačelnika prijateljskog grada Rostocka 10. svibnja 2019. godine u Muzeju 
brodogradnje i pomorstva (njem. Schiffbau und Schifffahrtsmuseuma) postavljena je izložba Prvi na svijetu – 
150 godina riječkog torpeda.  

Na svečanostima u povodu Dana grada Rijeke i Dana sv. Vida, 13. lipnja 2019. godine, održan je 
prijem za delegacije prijateljskih gradova Estea, Novog Sada i Pečuha.  

 
Važnije diplomatske i protokolarne aktivnosti 
 
Dana 15. siječnja 2019. godine u Gradskoj vijećnici održana je svečana dodjela plaketa i povelja 

ŠTIT’91 pripadnicima Pričuvnog sastava Hrvatske vojske Općine Rijeka. Svečanost je organizirana u 
povodu obilježavanja 17. godišnjice međunarodnog priznanja Hrvatske. 

Otkrivanjem skulpture-brojača na Jadranskom trgu, 1. veljače simbolički je započelo odbrojavanje 365 
dana do otvorenja projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. 

U sklopu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture u Rijeci se od 28. veljače do 2. ožujka 
2019. godine održala međunarodna konferencija Brendiranje kulture pod pokroviteljstvom predsjednice 
Republike Hrvatske. 

Delegaciju Grada Čačka 2. ožujka 2019. godine primili su zamjenici Gradonačelnika, a susret se 
odvijao u okviru trodnevnog programa (karnevalska grupa iz Čačka je sudjelovala i u Međunarodnoj povorci 
Riječkog karnevala).,  

Prema uvriježenoj tradiciji, 36. međunarodnu karnevalsku povorku, na poziv Grada Rijeke, pratili su 
veleposlanici i drugi predstavnici diplomatskoga zbora te predstavnici gradova prijatelja Rijeke, a njima su se 
ove godine pridružili i Predsjednica RH i ministar turizma u Vladi RH. Uči Međunarodne povorke održan je i 
tradicionalni Humanitarni karnevalski bal na kojem je skupljena glavnina od 100 000 kn donacije za nabavku 
medicinske opreme za Dječju kirurgiju KBC –a Rijeka. 
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Bogatim programom, od 18. do 22. ožujka, obilježeno je 300 godina od proglašenja Rijeke Slobodnom 
kraljevskom lukom, Na Svečanoj akademiji Gradonačelnik je istaknuo da je ova obljetnica izvrsna prilika da 
se naglasi najvažnije u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti riječke luke. 

Dana 28. ožujka, na tri lokacije u Rijeci postavljeno je ukupno 10 obilježja, tzv. Kamena spoticanja, u 
spomen na članove židovske obitelji koji su tijekom Drugog svjetskog rata s te adrese odvedeni u nacističke 
logore. Događaju su prisustvovale i sestre Andra i Tatiana Bucci koje su kao djevojčice sa svojim obiteljima 
prije 75 godina odvedene u nacističke logore. 

Grad Rijeka je 5. travnja 2019. godine ugostio direktora Uprave za dijasporu i iseljeništvo Crne Gore. 
Tema razgovora bila je uspostavljanje bolje suradnje između Rijeke i Crne Gore.  

Početkom travnja, Svečanom akademijom, na kojoj je sudjelovala i predsjednica Republike Hrvatske, 
Kolinda Grabar-Kitarović, obilježeno je 70 godina Pomorskog fakulteta u Rijeci. Gradonačelnik je tom 
prigodom istaknuo da je Pomorski fakultet, uz kvalitetu obrazovanja, postao i prepoznatljivi zaštitni znak 
Rijeke. 

Dana 11. svibnja 2019. godine održan je prijem za  veleposlanika Republike Bjelorusije za Hrvatsku, 
tijekom prijema bilo je i riječi o bližem povezivanju Rijeke i Gomela, drugog najvećeg bjeloruskog grada. 

U nastupni posjet Gradu Rijeci primljena je nova veleposlanica Kraljevine Švedske u RH. Razgovaralo 
se o problemima u korištenju EU fondova u kontekstu centraliziranog upravljanja EU fondovima u Republici 
Hrvatskoj, kao i poteškoćama pri osiguravanju vlastitog udjela u sufinanciranju projekata. Gradonačelnik se 
osvrnuo na proces tranzicije kroz koji Rijeka prolazi posljednjih desetak godina te izrazio nadu da će projekt 
Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020 omogućiti zaključivanje tog procesa. 

U svibnju je, kao dio projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, na Koblerovom trgu 
održano svečano otkrivanje prve četiri višejezične ploče s povijesnim nazivima ulica i trgova u užem središtu 
Rijeke. Ploče su postavljene na Koblerovom trgu, te na tri ulice koje vode do Trga – na Starim vratima, 
Užarskoj te Medulićevoj ulici.  

Ministrica kulture u Vladi RH 28. svibnja 2019. godine obišla je kompleks ex Benčić. Ministrica je 
istaknula kako je sa svojim suradnicima posjetila Rijeku kako bi se informirala o tijeku priprema programa za 
Europsku prijestolnicu kulture te upoznala s infrastrukturnim radovima te je izrazila zadovoljstvo  pripremama 
i programom koji joj je prezentiran. 

Dana 3. lipnja 2019. godine Gradonačelnik se sastao sa veleposlanikom Republike Austrije u RH, 
kojem ove je godine istekao četverogodišnji mandat. Na tragu dosadašnjih kvalitetnih odnosa te suradnje 
Austrije i Rijeke, na susretu je bilo riječi o unapređenju suradnje, posebice putem projekta Rijeka 2020 – 
Europska prijestolnica kulture. 

Povodom Dana sv. Vida, u HNK Ivana pl. Zajca održana je Svečana sjednica Gradskog vijeća na kojoj 
su dodijeljena javna priznanja Grada Rijeke. Također, na blagdan sv. Vida, zaštitnika grada Rijeke, svečano 
je proslavljeno 50 godina od uspostave metropolije u Rijeci. Svečanu misu i procesiju središtem grada  
predvodio je kardinal Bozanić s nadbiskupom i metropolitom, mons. dr. Ivanom Devčićem, a svečanoj 
procesiji nazočila je i predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar Kitarović.  

Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija, krajem lipnja ove godine, održali su zajedničko primanje 
za pripadnike bivše 111. brigade HV-a i Kluba zapovjedništva 111. brigade, povodom 28. obljetnice njenog 
osnivanja. Uz čestitke na obljetnici osnutka predstavnicima nekadašnje 111. brigade, istaknuto je 
prepoznavanje brigade od strane lokalnih i županijskih tijela radi kojeg trg u centru grada nosi upravo njihovo 
ime. Zamjenik Gradonačelnika Nikola Ivaniš spomenuo je kako treba očekivati skoru realizaciju projekta 
upisivanja imena poginulih branitelja na Most hrvatskih branitelja. 

Na poziv Veleposlanstva Republike Hrvatske u Irskoj, krajem lipnja 2019. godine predstavnici Rijeke 
2020 – Europske prijestolnice kulture i službeno izaslanstvo Grada Rijeke posjetilo je Irsku i su Irsku  krajem 
lipnja, kako bi prezentirali projekt Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture  i suradnju s irskim Galwayem 
koji s Rijekom iduće godine dijeli tu titulu. Prezentacije su organizirane u povodu  Dana državnosti Republike 
Hrvatske. 27. srpnja 2019. godine u Galwayu. Izaslanstvo je prisustvovalo otvaranju izložbe Laval Nugent – 
ratnik i kolekcionar u knjižnici James Hardiman. 
 
 

Ostale međunarodne aktivnosti 
 
Dana 7. siječnja 2019. godine  potpisan je Sporazum o dodjeli EU sredstava za projekt u području 

mladih LoCall For YOUth – lokalno za mlade! kojim su Gradu Rijeci odobrena bespovratna sredstva za 
provedbu projekta kojim će se osnažiti suradnja između mladih i donositelja odluka te ojačati kapaciteti za 
provedbu aktualnog Programa za mlade. Projekt se provodi u okviru Erasmus+ programa, kao podrška 
reformi politika, u razdoblju od siječnja 2019. do kolovoza 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je 
91.732 kuna. Nositelj projektnih aktivnosti je Grad Rijeka uz partnere Dom mladih Rijeka, Centar tehničke 
kulture Rijeka, Udruga Delta te Udruga gradova.  

Crnogorska Općina Tivat bila je domaćin 6. Skupštine mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna 
Europa, koja se održala 5. ožujka 2019. godine, na kojoj je sudjelovalo i izaslanstvo Grada Rijeke. 
Predstavljeno je nekoliko primjera planova održive urbane mobilnosti, među kojima je i Plan održive urbane 
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logistike grada Rijeke. Riječka delegacija posjetila je i predsjednika Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore 
Zvonimira Dekovića, a tema razgovora bila je buduća suradnja te su istaknuti dobri međusobni odnosi. 

Zamjenik Gradonačelnika Marko Filipović 11. travnja 2019. godine sudjelovao je na generalnoj 
skupštini NALAS-a u Skoplju, u čijem se sklopu održala i konferencija Gradovi – pokretači gospodarstva: 
Vizija 2030. Zamjenik Filipović sudjelovao je u panelu Pametni gradovi - Digitalizacija za lokalni gospodarski 
razvoj.  

U sklopu 42. međunarodne ICT konvencije MIPRO 2019, u Opatiji je 23. i 24. svibnja 2019. godine 
održan i posljednji susret partnera na Interreg CE projektu URBAN INNO, čiji je vodeći partner Grad Rijeka. 
Projekt je započeo u lipnju 2016. godine s krovnom temom Iskorištavanje inovacijskog potencijala urbanih 
ekosustava, a uz Grad Rijeku lokalne aktivnosti razvijale su se uz podršku projektnog partnera Ericsson 
Nikola Tesla d.d. Od ukupno devet pilota, Grad Rijeka u suradnji s projektnim partnerom Ericsson Nikola 
Tesla d.d. razvio je online Participativnu platformu za građane, čija je primarna funkcija podržati već 
postojeće participativne programe, ali i stvoriti komunikacijski kanal za otvorene prijedloge u pogledu 
korištenja gradskih objekata i infrastrukture te, u budućnosti, za druge oblike participacije građana.  

Dana 5.lipnja 2019. godine riječki je Gradonačelnik sudjelovao je na konferenciji Digital Cities 
Challenge: Strategija za EU gradove u 21. stoljeću, održanoj u Bruxellesu, kao i panel-raspravi Gradski eko-
sustavi: Vizionarsko vodstvo i upravljanje. Naglasio je kako Rijeka svoj održivi razvoj temelji na znanju i 
inovacijama te se osvrnuo na niz projekata, od izdavanja gradskih obveznica, sredstvima kojih su sagrađeni 
Bazeni Kantrida preko pokretanja izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama Građanski odgoj i 
obrazovanje, do korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u olakšavanju svakodnevnog života 
građana. Istaknuo je kako će Grad Rijeka strateške ciljeve definirane u sklopu Digital Cities Challenge 
projekta uskladiti s integralnim razvojnim planom održivog razvoja Rijeke za period nakon 2020. godine koji 
se upravo izrađuje, a koji mora biti usklađen i s nacionalnom strategijom koja je u završnim fazama izrade. 

Predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su na konferenciji posvećenoj smanjenju nejednakosti u zdravlju 
koja se održavala od 11. do 13. lipnja 2019. godine u Ljubljani. Na poziv Svjetske zdravstvene organizacije 
(SZO) predstavnici Grada Rijeke, sudjelovali su na konferenciji kao članovi delegacije Europske mreže 
zdravih gradova. Program je bio usredotočen na iznošenje rješenja za smanjenje nejednakosti, kao i 
postavljanje europske agende za povećanje jednakosti u zdravlju za sljedećih deset godina 

Krajem lipnja u Gradu Rijeci primljena je i delegacija općine Kolašin iz Crne Gore. Rijeka je 
predstavljena kao lučko, sveučilišno i kulturno središte te gospodarstvo i turizam grada, a spomenuti su i 
veliki riječki projekti poput Europske prijestolnice kulture te započeta nadogradnju vodno-komunalne 
infrastrukture. Razgovaralo se o uspostavljanju suradnje i povezivanju Kolašina i Rijeke, osobito u poljima 
povlačenja europskih sredstava i turizma. 
 

Aktivnosti gradonačelnika u Odboru regija 

Gradonačelnik je sudjelovao na 133. sjednici europske skupštine lokalnih i regionalnih vlasti Europske 
unije, koja je u Bruxellesu održana od 5. do 7. veljače 2019. godine. Riječki gradonačelnik istaknuo je da 
kultura predstavlja snažan instrument u borbi protiv ekstremizma i populizma te koristan alat za jačanje 
slobode mišljenja i različitosti. Sjednica je nastavljena debatom s europskim povjerenikom Tiborom 
Navracsicsom o budućnosti programa EU-a za obrazovanje, kulturu, mlade i sport u kojoj su sudjelovali 
hrvatski članovi. Slijedom rasprave Odbor Regija usvojio je dva nova mišljenja u vezi programa Kreativna 
Europa (za koji se predlaže povećanje za trećinu dosadašnjeg proračuna i veća fleksibilnost) te za Erasmus 
kao jedan od uspješnijih europskih programa.  

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

obrađeno više od 800 različitih dopisa, zahtjeva i upita. Uz to, u Kabinetu gradonačelnika na razgovor je 
primljeno tridesetak građana koji se Gradonačelniku obraćaju najčešće s 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 400 
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 Obersnel i njegovi zamjenici, u izvještajnom su razdoblju 
sudjelovali u više od 350 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 30 zahtjeva postavljenih temeljem 
Zakona o pravu na pristup informacijama. 
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Komunikacija gradske uprave prema medijima i on-line komunikacija s građanima  
  

U šestomjesečnom razdoblju, od siječnja do kraja lipnja 2019. 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. Slična suradnja 
uspostavljena je i sa radio postajom Laganini FM. 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. siječnja do 30. lipnja 2019. godine kreirano je 969 članaka 
(objava, odnosno vijesti), 26 službenih obavijesti, objavljeno je 109 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 2.133 hrvatskih stranica portala, do sada je 
prevedeno 937 stranica na talijanski jezik i 928 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 prvih 6 mjeseci 2019. godine 1.473 članaka, 215 
video priloga, 4.400 fotografija, a zaprimljeno je i 67 upita građana u rubrici Tužibaba. Ukupna posjećenost u 
obrađenom razdoblju bila je 265.313 posjeta (44.219 mjesečno) pri čemu je registrirano 174.186 (29.031 
mjesečno) jedinstvenih posjeta. 

Na društvenoj mreži „Facebook“ profil Moja Rijeka pratila je 431 nova osoba, a na društvenoj mreži 
„Twitter“, račun Grad Rijeka pratilo je 75 novih osoba. Na „Youtube“ kanalu imamo 256 novih pretplatnika, a 
na „Instagram“ profilu prati nas 300 novih osoba. 
Gradonačelnik je na svojoj web stranici www.vojko-obersnel.com nastavio 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 provedeno je 10 internetskih savjetovanja s javnošću o općim aktima koji su upućeni 
u daljnju proceduru donošenja od strane nadležnog tijela (predstavničkog), te jedna e-konzultacija s 
građanima o funkcionalnosti web stranice za komunikaciju s javnom upravom koja nastaje u okviru projekta 
Urban Inno. 

U izvještajnom razdoblju napravljena je unutar Službe za odnose s medijima i online komuniciranje 
kraća analiza stanja i prvi brief/upute namijenjene pokretanju postupka redizajna portala Moja rijeka i 
njegovog postavljanja na wordpress sustav za upravljanje sadržajem. 
 

Aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti 
 

Jedan od načina ostvarivanja javnosti rada Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti je i 
desetogodišnja praksa sazivanja kolegija (u pravilu dva puta godišnje). U radu kolegija sudjeluju zamjenici 
Gradonačelnika, pročelnici upravnih tijela, a prema potrebi i direktori komunalnih i trgovačkih društava, 
odnosno ravnatelji gradskih ustanova. Na kolegije se poziva i predsjednik Gradskog vijeća, a rad kolegija 
prate predstavnici medija.  
 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 prvih šest mjeseci 2019. godine održano je 13 kolegija te je donesen 701 zaključak. 
 
 Sukladno ovlaštenjima iz članka 58. Statuta Grada Rijeke utvrđena su i podnese na razmatranje i 
usvajanje Gradskom vijeću ukupno 62 prijedloga akata, 10 izviješća, 1 informacija i 1 analiza kao i 10 
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 godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu,  

http://www.rijeka.hr/
http://www.mojarijeka.hr/
http://www.vojko-obersnel.com/
http://ekonzultacije.rijeka.hr/
http://www.rijeka.hr/
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• Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 
2021. godinu 

• Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke,  
• Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2018. godinu. 

 
U području prostornog planiranja Gradonačelnik je podno Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana 

uređenja dijela stambenog područja Pavlovac 
 Radi usklađenja s odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu u izvještajnom razdoblju 
podnio je sljedeće prijedloge: 

• Prijedlog odluke o grobljima 
• Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne naknade 

ukopa pokojnika unutar groblja 
• Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu 
• Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi  
• Prijedlog odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke 
• Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke 
• Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene 
na području grada Rijeke 

• Prijedlog odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za 
postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja 

Gradonačelnik je Gradskom vijeću proslijedio na razmatranje i usvajanje i Izvještaj KD Autotrolej o 
aktivnostima pružanja usluge javnog prijevoza kao i izvještaj TD RIJEKA plus d.o.o. o problematici i 
aktivnostima usluge održavanja vozila. 

Gradskom vijeću Grada Rijeke podnesen je i Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o namirenju 
dugovanja ustupanjem nekretnina, radi rješavanja međusobnih potraživanja između Grada Rijeke i 
Republike Hrvatske. 

Zakonom propisana javnost rada jedinice lokalne samouprave ostvaruje se i objavom općih akata u 
službenom glasilu.  
 Sukladno ovlaštenjima iz Zakona i Statuta, Gradonačelnik je donio u ovom izvještajnom razdoblju 17 
akata koji su objavljeni u "Službenim novinama Grada Rijeke" i to kako slijedi:  

• Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu 
• Plan prijma u službu u Grad Rijeku za 2019. godinu  
• Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthopoda) i štetnih 

glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grada Rijeku u 2019. godini  

• Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za 
razdoblje 2016.-2020. godine  

• Odluka o iznosu zakupnine za neposredne posjednike poslovnih prostora  
• Izmjene Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2019. godinu 
• Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 

2018. godinu  
• Odluka o imenovanju Odbora književne nagrade Drago Gervais  
• Odluka koja stupa na snagu danom stupanja na snagu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge 

nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene 
na području grada Rijeke 

• Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje postoji povećana opasnost 
od nastajanja i širenja požara  

• Odluka o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe  
• Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Energo d.o.o. kod 

Erste&Steiermaerkische bank d.d.  
• Odluka o određivanju javnih parkirališta s naplatom  
• Odluka o određivanju parkirališta za parkiranje autobusa  
• Odluka o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike  
• Odluka o visini troškova blokiranja i deblokiranja vozila ( 
• Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za parkiranje  
Sukladno svojim ovlaštenjima iz Zakona i Statuta Gradonačelnik je donio i sljedeće akte za koje nije 

propisana obvezna objava u službenom glasilu: 
• Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu  
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• Plan nabave Grada Rijeke za 2019. godinu  
• Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja Grada Rijeke za dodjelu financijskih sredstava udrugama  
• Plan tekućeg i investicijskog održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene te objekata 

nužnog smještaja za 2019. godinu  
• Odluka o korištenju sredstva Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke 50.000,00 kuna za 

liječenje od leukemije Mile Rončević u SAD, uplaćeno u korist računa oca, zakonskog zastupnika 
mldb. Mile, Marina Rončevića) 

• Odluka o osnivanju radne skupine za izradu planskih dokumenta civilne zaštite Grada Rijeke  
• Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu – 

37.500,00 kuna za sufinanciranje troškova osiguranja toplog obroka radnicima Brodogradilišta 3. maj 
za razdoblje 10. travnja do 10. svibnja 2019. godine, uplaćeno u korist računa Sindikata metalaca 
Hrvatske – Industrijski sindikat 3. Maj) 

• Osnovni programski i financijski okvir Gradskog kazališta lutaka Rijeka za razdoblje od 2020. do 
2023. godine  

• Dopune Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i 
drugih tijela Grada Rijeke za 2019. godinu  

• Prve izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke za 2019. godinu  
• Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu  - 

37.500,00 kuna za sufinanciranje troškova toplog obroka radnicima Brodogradilišta 3. Maj za 
razdoblje od 10. svibnja do 10. lipnja 2019. godine) 

• Dopune Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i 
drugih tijela Grada Rijeke za 2019. godinu  

• Osnovni programski i financijski okvir Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca za razdoblje od 
2021. do 20124. godine  

• Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu– 
37.500,00 kuna za sufinanciranje troškova toplog obroka radnicima Brodogradilišta 3. Maj) 

• Dopune Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i 
drugih tijela Grada Rijeke za 2019. godinu  

• Druge izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke za 2019. godinu 
U izvještajnom razdoblju, a sukladno Planu savjetovanja s javnošću za 2019. godinu, završeno je 8 

internetskih savjetovanja s javnošću o općim aktima koji su upućeni u daljnju proceduru donošenja. 
Internetska javna savjetovanja provedena su o Nacrtu prijedloga odluke o komunalnom redu, Nacrtu 
prijedloga izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada 
Rijeke, Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora, Nacrtu 
prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u 
zakup poslovnog prostora, Nacrtu prijedloga godišnjeg plana zaštite razvoja sustava civilne zaštite na 
području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, Nacrtu prijedloga programa zaštite 
zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje 
grada Rijeke za razdoblje 2018.-2020, Nacrtu prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju te o skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu te 
Nacrtu prijedloga odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 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 članova Upravnog vijeća Dječjeg doma 
„Tić“ Rijeka koja je sukladno zakonskoj obvezi objavljena u službenom glasilu grada Rijeke. Donio je i 
Zaključak o prijedlogu za imenovanje predstavnice Grada Rijeke u Upravnom vijeću Centra za profesionalnu 
rehabilitaciju.  

Na temelju članka 36. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 
Hrvatske odredio je pročelnika Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za lokalnog koordinatora. 
 Prema ovlaštenju iz članka 62. stavka 1. točke 4. Odluke o najmu stanova u ovom je razdoblju 
Gradonačelnik donio 2 odluke o davanju u najam stanova i to za potrebe provedbe projekta EPK 2020 – za 
smještaj vanjskih suradnika HNK Ivana pl. Zajca i TD Rijeka 2020. 
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