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Izvješće 

Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine. 
 
Tijekom ovog izvještajnog razdoblja (1. srpnja - 31. prosinca 2019. godine), 

Gradonačelnikovi prioriteti bili su vezani za pripreme grada za Europsku prijestolnicu kulture 
2020. godine, ali i rješavanje krizne situacije u brodogradilištu 3. MAJ te podršku lokalnom 
gospodarstvu.  

Druga polovica 2019. godine, bila je ispunjena mnogobrojnim pripremama Rijeke za 
Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine (u nastavku: EPK) u organizaciji trgovačkog 
društva RIJEKA 2020 d.o.o.  
Prvu polovicu mjeseca srpnja 2019. godine obilježio je nastavak dječjeg festivala Tobogan, 
koji je trajao od 26.lipnja do 10. srpnja 2019. godine, a koji je nastao zajedničkim radom 
riječkih ustanova u kulturi: Art-kina, Gradskog kazališta lutaka Rijeka, Gradske knjižnice 
Rijeka, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti uz Vijeće mladih Benčić. Za vrijeme trajanja 
Tobogana ovu je manifestaciju ukupno posjetilo 8.000 posjetitelja na 32 izvedbena programa 
te čak 900 djece koja su sudjelovala na 50-ak radionica uz 40-ak umjetnika iz zemlje i 
inozemstva, a što festival svrstava u sam vrh ovakvih i sličnih događanja u Hrvatskoj i šire.  

Od mnogobrojnih aktivnosti programskog pravca 27 susjedstava, u sklopu kojeg se u 
ovom razdoblju događalo mnoštvo manifestacija, potrebno je izdvojiti programe u kolovozu 
koji su nastali u suradnji s programskim pravcem Kuhinja različitosti. Pod nazivom 
Uigravanje i zagrijavanje za Porto Etno festival, u Gomirju je održan dvodnevni festival 
Gomirje harmonika mundial, u Čavlima se odigrala Zvončarska simfonija, a Porto Etno warm 
up događanje bilo je i u Vrbniku na otoku Krku. Ovogodišnji treći po redu Porto Etno – 
festival svjetske glazbe i gastronomije u tri je dana, od 06. do 08. rujna 2019. godine, okupio 
više od 3.000 posjetitelja koji su uživali u bogatom gastronomskom, glazbenom, folklornom, 
cirkuskom i dječjem programu na tri lokacije u centru Rijeke, a održao se u sklopu 
programskog pravca Kuhinja različitosti.  

U rujnu 2019. godine je otvorena značajna izložba D’Annunzijeva mučenica koja čini 
sastavni dio programa EPK. U prosincu 2019. godine otvorena je i izložba Violinom iznad 
granica/Stradivari u Rijeci-Kresnik i Cremona, posvećena dr. Franji Kresniku, Riječaninu koji 
je početkom 20. stoljeća izučavao i gradio violine. Obje su izložbe dio programskog pravca 
Doba moći koji se bavi Rijekom i temama koje su obilježile grad. 

Od značajnijih događanja u listopadu 2019. godine ističe se i predstavljanje zbirke 
kratkih priča Autorske bure u jedinstvenom prostoru Riječke ribarnice na glavnoj gradskoj 
tržnici. Radi se o završnom događanju istoimenog projekta, u sklopu kojeg je 16 pisaca 
napisalo svoje kratke priče inspirirane boravkom na Kvarneru.  

Program EPK, uz promociju programske knjige, predstavljen je sponzorima i 
novinarima u prostoru ex Exportdrva. Tom je prilikom predstavljena i pjesma Moj grad u 
izvedbi riječkog benda Ri-Val. Projekt Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture u drugoj 
polovici godine predstavljen je i u Zagrebu, Varaždinu, Rovinju i Puli, a nastavljen je i niz 
međunarodnih predstavljanja u Ljubljani, Rimu, Dublinu, Galwayu, Stockholmu, Berlinu i 
Tartu. 

U sklopu priprema za program EPK održana je i međunarodne stručna konferencije u 
prostoru RiHuba (koji je u rujnu obilježio prvu godišnjicu rada). Održana je međunarodna 
konferencija Diversity Mixer o različitosti u kulturi i kreativnim industrijama na kojoj je 
sudjelovalo 30-ak domaćih i stranih predstavnika kreativnih industrija te djelatnika u kulturi, 
znanosti, umjetnosti, medijima. Tom je prilikom predstavljeno i pionirsko istraživanje o 
različitosti u ovim područjima, prvo takve vrste provedeno u Hrvatskoj.  

Čelnici projekata iz gradova koji su nosili ili će tek nositi titulu Europske prijestolnice 
kulture u Rijeci su od 22. do 23. listopada 2019. godine održali dvodnevni sastanak mreže 
EPK gradova. Cilj je sastanka bila razmjena znanja i iskustva gradova koje veže ova 
značajna titula, a sastanak je iskorišten kao prigoda za razgovor o izazovima s kojima se 
gradovi susreću u svome radu. IETM (International network for contemporary performing 
arts), jedna od najvećih međunarodnih mreža za izvedbene umjetnosti, s oko 450 članova iz 
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više od 50 zemalja, svoj jesenski plenarni sastanak (IETM Rijeka Plenary Meeting) održala je 
u našem gradu od 24. do 27. listopada 2019. godine, okupivši više od 400 profesionalnih 
umjetnika iz cijelog svijeta.  

Nakon provedenog Javnog poziva za programe u okviru službenog kulturnog i 
umjetničkog programa projekta Rijeka 2020-EPK u predmetnom razdoblju, u srpnju 2019. 
godine je donesena konačna odluka o odabiru 30 programa. Također, tijekom mjeseca 
studenog i prosinca  proveden i Javni poziv za organizaciju popratnih programa službenog 
otvorenja EPK 01. veljače 2020. godine, a od 52 pristigle prijave izabrano je 38 programa 
udruga, trgovačkih društava, umjetničkih organizacija i ustanova. 

U ovom izvještajnom razdoblju najznačajnije je, svakako, naglasiti da je Rijeka u 
listopadu 2019. godine za dosadašnju uspješnu provedbu projekta Europske prijestolnice 
kulture dobila Nagradu Melina Mercouri u vrijednosti od 1,5 milijuna EUR. Odluku je 
u irskom Galwayu, drugom gradu Europskoj prijestolnici kulture 2020. godine, donio stručni 
panel Europske komisije koji procjenjuje ozbiljnost i uspješnost provedbe projekta. Riječ je o 
vrijednoj financijskoj nagradi, koja nosi i poruku o uspjehu u dosadašnjem radu na razvoju 
projekta EPK. Ova nagrada za Rijeku znači da je zadovoljila sve visoko postavljene kriterije 
od strane stručnog panela i da je ozbiljnim vođenjem projekta do godine nošenja titule EPK 
ostvarila sve zadatke koji su pred nju postavljeni. 

 
Upravo je turizam značajna gospodarska poveznica riječkog gospodarstva s 

projektom EPK. Rijeka je u 2019. godini nastavila s pozitivnim trendom u turizmu.  
Na području grada Rijeke u razdoblju od 01. siječnja do 30. studenog 2019. godine 

ostvareno je 166.534 dolazaka, što je 7% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. 
Strani su turisti ostvarili 135.168 dolazaka. U usporedbi s istim razdobljem 2018. godine broj 
stranih dolazaka veći je za 6% i u ukupnom broju dolazaka strani turisti sudjelovali su s 81%. 
Domaći turisti ostvarili su 31.366 dolazaka. U usporedbi s istim razdobljem 2018. godine broj 
domaćih dolazaka veći je za 15%, a u ukupnom broju dolazaka domaći turisti sudjelovali su s 
19%. Strani turisti su u Rijeci boravili u prosjeku 2,87 dana, a domaći turisti 2,54 dana. U 
Rijeci je tijekom 2019. godine ostvaren turistički promet od 448.693 noćenja, pri čemu je 15% 
više noćenja u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Treba naglasiti da su strani turisti 
ostvarili 375.166 noćenja, a što je 12% više u usporedbi s istim razdobljem 2018. godine. Uz 
navedeno, broj stranih noćenja veći je za 12%, dok su u ukupno ostvarenim noćenjima strani 
turisti sudjelovali s 84%. Domaći turisti ostvarili su 73.527 noćenja. U usporedbi s istim 
razdobljem 2018. godine broj domaćih noćenja veći je za 30%, dok su u ukupno ostvarenim 
noćenjima domaći turisti sudjelovali sa 16%. 

Najviše noćenja ostvarili su državljani Njemačke (55.550), slijede državljani Italije 
(46.612), Bosne i Hercegovine (32.991), Srbije (19.893), Mađarske (19.443), Poljske 
(18.823), SAD-a (18.199), Francuske (16.720), Španjolske (15.381) te Austrije s 13.276 
noćenja. Najviše noćenja ostvaruju turisti iz dobne skupine od 19 do 30 godina te sa 118.418 
noćenja ostvaruju udio od 25,32% u ukupno ostvarenim noćenjima. Slijede turisti iz dobne 
skupine od 31 do 40 godina s 89.664 noćenja i udjelom od 19,17%. Najviše noćenja 
ostvareno je u privatnom smještaju na koji otpada 265.359 noćenja (56,74%), slijede hoteli 
sa 100.247 noćenja (21,44%), hosteli s 49.843 noćenja (10,66%), ostali objekti u 
nekomercijalnom smještaju s ostvarenih 48.942 noćenja (10,47%) te prenoćišta s ostvarenih 
3.248 noćenja (0,69%). 

Na listi 50 najboljih destinacija za putovanje u 2020. godini specijaliziranog turističkog 
portala Travel+Leisure našla se i Rijeka. Ovaj popis, nastao temeljem profesionalnih analiza 
turističkih statistika, najava novih manifestacija i smještaja, prometne povezanosti, 
mogućnosti smještaja, iskustava turista i ostalih kriterija, Rijeku smješta među slavna 
turistička odredišta kao što su Barbados, Havaji, Istanbul i Rim, navodeći riječke adute poput 
prekrasnog pogleda na Jadransku obalu, odličnih plaža i barokne arhitekture. Naravno, 
istaknuta je i činjenica kako će Rijeka iduće godine ponijeti titulu Europske prijestolnice 
kulture, čiji će bogati program goste privući brojnim kulturno-umjetničkim događajima, a kao 
jedni od glavnih mamaca za posjetitelje spomenuti su i Riječki karneval, riječki muzeji te 
prirodne ljepote riječke okolice. 
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Revitalizacija kompleksa ex Benčić (Cigleni i T-objekt), glavni infrastrukturni projekt u 

kulturi, odvijaju se prema planu. Na Ciglenom objektu izvedeni su građevinski radovi 
prenamjene istoga u novu Dječju kuću, dok će se u rekonstruirani T-objekt preseliti Gradska 
knjižnica Rijeka. Također, treba napomenuti da su u završnoj fazi radovi na Palači Šećerane. 
U ovom su izvještajnom razdoblju nastavljeni, krajem ožujka 2019. godine započeti, radovi 
na uređenju javnih površina i izgradnji pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg industrijskog 
kompleksa Benčić. 

 
Uz navedeno, za riječko gospodarstvo, od velikog je značaja završetak krize u TD 3. 

MAJ Brodogradilište d.d. (u nastavku 3. MAJ) u te početak novog proizvodnog ciklusa.  
Nalaz revizorskog izvješća o poslovanju 3.MAJA, objavljen tijekom izvještajnog 

razdoblja, prikazao je gubitak od 1,071 milijardi kuna u 2018. godini (322 milijuna kuna iznad 
visine temeljnog kapitala). Pritom su najveća stavka gubitka upravo potraživanja koje riječko 
brodogradilište ima prema društvima Uljanik grupe od gotovo 600 milijuna kuna, a dodatnih 
150 milijuna kuna čine potraživanja prema Uljanik plovidbi d.d. (od 18. listopada 2019. 
godine posluje pod novim nazivom Alpha Adriatic d.d.). Iako je riječko brodogradilište 
privatizirano s obvezom restrukturiranja, možemo zaključiti da je vlasnik Uljanik d.d. Pula, 
tijekom razdoblja od 30.06.2013. do 31.12.2017. godine, samo formalno provodio program 
restrukturiranja 3. MAJ-a. Na Trgovačkom sudu u Rijeci osam je puta odgođeno ročište radi 
rasprave o pokretanju stečajnog postupka, a na zadnjem ročištu (26. rujna 2019. godine) 
odlučeno je da ne postoje uvjeti za pokretanje stečajnog postupka. Tome je prethodilo vrlo 
intenzivno razdoblje u kojem je aktivnu ulogu imao i Grad Rijeka kao veliki vjerovnik. 
Najvažniju ulogu pritom je imala Uprava 3.MAJ-a koja je predložila model pokretanja 
proizvodnje. Nakon niza konzultacija, posebno s Europskom komisijom, Vlada Republike 
Hrvatske je na svojoj 173. sjednici (01. kolovoza 2019. godine) usvojila Zaključak o 
iskazivanju spremnosti za uključivanje u proces deblokade računa, pripremu i pokretanje 
proizvodnje te dovršetak započetih gradnji u društvu 3. MAJ.  

U cilju rješavanja krize u riječkom brodogradilištu 3.MAJ, predstavnici Grada Rijeke 
sudjelovali su na sastanku vjerovnika u 3.MAJ-u (12. kolovoza 2019. godine). Uz 
predstavnike svih vjerovnika, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatske 
brodogradnje - Jadranbrod, prezentiran je prijedlog modela pokretanja proizvodnje i 
zatražena podrška vjerovnika. Pritom je vjerovnicima predloženo da potpišu Izjavu kojom će 
od 3. MAJ-a naplatiti 15% ukupne tražbine s naslova dospjele i nedospjele glavnice (na dan 
potpisivanja Izjave). Prema istoj Izjavi, preostalih 85% potraživanja odgađa se za isplatu za 
razdoblje od 2 godine (do 01. rujna 2021. godine). Kao veliki vjerovnik, Grad Rijeka se među 
prvima suglasio s nastavkom proizvodnje u 3. MAJ-u, a Gradonačelnik je navedenu izjavu 
potpisao 27. kolovoza 2019. godine. Na dan 26.08.2019. godine ukupna potraživanja Grada 
Rijeke od 3. MAJ-a s osnova glavnice iznosila su 6.930.456,36 kuna (15% potraživanja 
iznosilo je 1.039.568,45 kuna, a preostalih 85% iznosilo je 5.890.887,91 kuna). Rok za 
predaju potpisane Izjave bio je 1. rujna 2019. godine, a Izjavu je potpisala većina vjerovnika. 
Prethodno je na sjednici Vlade RH, održanoj 22. kolovoza 2019. godine, prihvaćena odluka o 
davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d. Putem 
navedenog modela 3.MAJ je nastavio proizvodnju, usprkos problemima s povratkom tankera 
iz Pule u Rijeku, ali i ugovorio novu gradnju polarnog kruzera što je potvrda konkurentnosti 
riječkog brodogradilišta na globalnom tržištu.  

 

Potrebno je istaknuti i aktivnosti Grada Rijeke na poticanju malog i srednjeg 
poduzetništva. Tako je u rujnu 2019. godine Grad Rijeka raspisao Javni poziv za realizaciju 
mjera iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva putem kojeg se riječkim 
poduzetnicima dodjeljuju potpore malih vrijednosti kroz devet različitih mjera. Na ovaj poziv, 
koji se raspisuje već 12. godinu za redom, pristigle su 392 prijave, a njih 344 ocijenjeno je od 
strane stručnog Povjerenstva prihvatljivim i na temelju ostvarenih bodova uvršteno u rang 
listu prijavitelja. Budući da su sredstva za provedbu Javnog poziva ograničena, od ukupnog 

https://www.rijeka.hr/teme-za-gradane/biznis-i-investicije/opci-program-poticanja-razvoja-poduzetnistva-grada-rijeke/
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broja prijava koje su zadovoljile formalne uvjete prihvatljivosti, za dodjelu subvencija 
prihvaćeno je njih 187, koje su podnesene od strane 161 gospodarskog subjekta u ukupnom 
iznosu od 2.570.000 kn. Kao i prethodnih godina, najveći iznos sredstava – 761.000 kuna 
(29,6% ukupnog broja subvencija) dodijeljeno je poduzetnicima za nabavu i ugradnju 
strojeva i opreme. Kroz mjeru subvencioniranja troškova poduzetnika početnika dodijeljeno 
je nešto više od 704.000 kuna, a subvenciju je ostvarilo 398 poduzetnika početnika, odnosno 
20,9% od ukupnog broja korisnika. U okviru prijava na mjeru Subvencioniranje uvođenja IT 
sustava i aplikacija u poslovanje, poduzetnici su ostvarili iznos nešto veći od 572 tisuća kuna 
i s udjelom od 22,3% od ukupnog broja korisnika potvrdili višegodišnji značajan interes za 
ovu mjeru. Po ovom modelu u proteklih 12 godina, uključujući i 2019. godinu, riječkim je 
poduzetnicima odobreno 1.297 potpora u ukupnom iznosu od 18,1 milijuna kuna.  

Osim putem subvencija, Grad Rijeka potiče razvoj poduzetništva putem programa 
Startup inkubatora Rijeka, koji uključuje edukacije, mentorstva i ostale vrste podrške 
namijenjene fizičkim osobama u cilju razvoja vlastite poduzetničke ideje. Jubilarna 10. 
generacija korisnika krenula u program nakon uvođenja promjena. Naime, u 2018. godini je 
ukinuta dobna granica korisnika, postignuto je kvalitativno i kvantitativno unaprjeđenje 
radionica, a proširena je i mentorska mreža. U srpnju 2019. godine korisnici iz 10. generacije 
prezentirali su svoje potencijale na svečanoj završnici, kada je šest najuspješnijih timova 
prezentiralo svoje poduzetničke projekte pred stručnom komisijom. Po prvi puta su tri 
najbolja tima dobila i novčane nagrade u ukupnom iznosu od 175.000 kuna, uz uvjet 
osnivanja poduzeća sa sjedištem u Rijeci. Već u rujnu raspisan je poziv za iduću, 11. 
generaciju korisnika, na koji je pristiglo rekordnih 37 prijava. Po evaluaciji dostavljenih ideja, 
Programsko vijeće inkubatora odlučilo je odobriti ulazak u proces inkubacije za čak 24 tima, 
što predstavlja najveći broj timova u jednoj generaciji inkubatora.  

Svakako treba istaknuti da je program Grada Rijeke RInovatoRI proglašen nacionalnim 
pobjednikom Europske nagrade za promicanje poduzetništva 2019. u kategoriji 
Promicanje poduzetničkog duha. Europska nagrada za promicanje poduzetništva (EEPA – 
eng. European Enterprise Promotion Awards) je priznanje koje Europska komisija svake 
godine dodjeljuje inicijativama i projektima s ciljem poticanja poduzetništva i razvoja malog 
gospodarstva. Program RInovatoRI okuplja učenice i učenike viših razreda riječkih osnovnih 
škola s temeljnim ciljem razvoja poduzetničkih kompetencija i podizanja poduzetničke kulture 
kroz neposredni uvid u poslovnu praksu, usvajanje osnovnih poduzetničkih i marketinških 
znanja te osmišljavanje i razradu vlastitih poslovnih ideja. Program je iniciran i većim dijelom 
sufinanciran od strane Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za poduzetništvo, a provodi se 
u suradnji s gradskom ustanovom Dom mladih. Program RinovatoRi provodi se kao 
cjelogodišnji radionički program, vikend škola i ljetna škola, u kojima, na godišnjoj razini, 
sudjeluje oko 70-toro djece s područja Grada Rijeke. 

 
Grad Rijeka je ovom izvještajnom razdoblju za „riječki model“ Građanskog odgoja i 

obrazovanja u osnovnim školama dobitnik nagrade Gradovi za jednakost kao najbolje 
ocijenjen grad za osobitu istaknutu praksu u području jednakosti. Naime, Hrvatski pravni 
centar i Udruga gradova koji su partneri na projektu Gradovi za jednakost, izradili su i Indeks 
Gradovi za jednakost namijenjen gradovima koji žele unaprijediti svoju praksu u području 
promicanja jednakosti.  

 
U izvještajnom razdoblju nastavila se aktivna provedba Strategije Grada Rijeke za 

razdoblje 2014.-2020. godine putem definiranih strateških ciljeva. Globalno pozicionirati 
Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca, kao prvi strateški cilj, povezan je realizacijom 
prometnih projekata koji su  detaljnije opisani u izvješćima Odjela gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Odjela za komunalni sustav. 

Aktivnosti vezane uz drugi strateški cilj pod nazivom Na temeljima društva znanja i 
novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo, drugi strateški cilj, obrađene su 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.  
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Aktivnosti na ostvarenju trećeg strateškog cilja, Osigurati dostojanstvo svih građana 
jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa, 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.  

 
U ovom su se izvještajnom razdoblju intenzivirale i pripreme za izradu razvojnih 

dokumenata za sljedeće plansko razdoblje od 2021. do 2027. godine, sukladno zakonskim 
odredbama i preporukama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. 
 

Važnije aktivnosti u promociji i realizaciji projekata te razvojnih i gospodarskih 
mogućnosti Grada Rijeke 
 

U proteklom šestomjesečnom razdoblju održan je cijeli niz događanja vezanih uz 
projekt EPK prijestolnice kulture, pa je tako u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić 
održan obilazak za medije, predstavljeno nekoliko programskih pravaca projekta Rijeka 2020 
– EPK, i to Dječja kuća; Lungomare Art te Doba moći. U Rijeci je gostovala i grupa 
njemačkih novinara u sklopu praćenja projekta EPK, a u zgradi Exportdrva održano je 
svečano predstavljanje programa Rijeke – EPK, povodom prvog izdanja programske knjige, 
koja okuplja najveći dio programa (što je već i spomenuto u uvodu). U prosincu je u Berlinu 
predstavljen program Rijeka 2020, uz još devet gradova Europskih prijestolnica kulture koje 
tu titulu nose od 2018. do 2024. godine.  

U mjesecu srpnju predstavljen je novi sustav za nadzor nepropisnog zaustavljanja i 
parkiranja vozila, s ciljem povećanja sigurnosti prometa i smanjenja broja prekršaja koje 
usporavaju regularan tok prometa na ključnim punktovima grada. Ukupna vrijednost 
investicije je 200.000 kuna. 

Dana 19. rujna 2019. godine održana je svečanost otvaranja druge faze izgradnje 
novog bolničkog objekta na Sušaku. Premijer RH sljedećeg je dana posjetio i 3.MAJ, nakon 
što je Vlada na sjednici donijela još jednu odluku koja će omogućiti pokretanje proizvodnje u 
riječkom brodogradilištu.  

Krajem rujna s ministrom turizma RH održan je sastanak na temu EPK i unaprjeđenja 
turizma u samom gradu Rijeci, a dosadašnja suradnja je ocjenjena izuzetno uspješnom.  

Povodom 120. obljetnice postojanja javnog gradskog prijevoza u Rijeci, na Korzu je 
12. studenog 2019. godine predstavljeno trinaest autobusa KD Autotrolej, nabavljenih 
bespovratnim sredstvima Kohezijskog fonda EU, u okviru Operativnog programa, 
Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

Riječki Gradonačelnik i župan Krapinsko-zagorske županije 2. prosinca 2019. godine 
su u Krapini potpisali Sporazum o suradnji na provedbi izvannastavne aktivnosti Građanski 
odgoj i obrazovanje u osnovnim školama, koji omogućuje da i Krapinsko-zagorska županija u 
svoje osnovne škole uvede Građanski odgoj i obrazovanje po riječkom modelu.  
 

Suradnja s prijateljskim gradovima 
 

Početkom kolovoza 2019. godine, riječka je delegacija gostovala na najpoznatijoj 
baltičkoj regati tradicijskih brodova u Rostocku, na slavnom Hanse Sailu. Ta prigoda se 
iskoristila za razgovor o budućim zajedničkim projektima, podršci Rostocka projektu EPK te 
te sudjelovanju u 37. Međunarodnom riječkom karnevalu. Gosti su obišli i izložbu o Riječkom 
torpedu te Sveučilište u Rostocku. 

Na poziv gradonačelnice prijateljskog grada Gdanska, Gradonačelnik je s grupom 
učenika Gimnazije Andrije Mohorovičića, početkom rujna 2019. godine u Gdansku 
sudjelovao u programu obilježavanja 80. obljetnice izbijanja Drugog svjetskog rata. 

Istog mjeseca održan je i susret s predstavnicima talijanskog grada Faenze na kojem 
se razgovaralo o kulturnoj suradnji, podršci projektu EPK, Riječkom karnevalu i nastavku 
kulturne i gospodarske suradnje dvaju gradova.  
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U njemačkom gradu prijatelju Karlsruheu 2. listopada 2019. godine otvorena je 
izložba „Iskustva transcendencije u umjetnosti – prekogranični dijalog. Crkveni prostor kao 
umjetnički prostor“, kao rezultat višegodišnje suradnje dvaju gradova, a u fokusu razgovora 
delegacija dvaju prijateljskih gradova bila je suradnja u sklopu projekta EPK.  

Početkom studenog 2019. godine Rijeka je tradicionalno bila domaćinom grupi 
građana iz Udruge prijatelja Rijeka & Neuss, Tom je prigodom u Galeriji Principij postavljena 
foto izložba njemačkih umjetnica  Melanie Richter i Stefanie Minzenmay – HELLERAU. 

12. studenoga 2019. godine održan je i sastanak s delegacijom prijateljskog Grada 
Daliana iz Narodne Republike Kine. Kineskoj delegaciji Rijeka je predstavljena kroz pripreme 
za projekt EPK kao i kroz njen gospodarski, kulturološki, povijesni, obrazovni i kulturni 
potencijal.  

21. studenoga 219. godine Grad Rijeka je ugostio delegaciju prijateljskog grada 
Kawasakija.. Najavljeno je kako će na idućem Riječkom karnevalu, koji se održava na 
samom početku EPK projekta, sudjelovati skupina perkusionista i svirača na japanskoj gitari 
iz Kawasakija. 
 

Diplomatske i protokolarne aktivnosti  
 
26. lipnja 2019. godine izaslanstvo Grada Rijeke i Rijeka 2020. te rektorica riječkog 

Sveučilišta posjetili su Irsku, odnosno glavni grad Dublin i Galway koji kao i Rijeka u 2020. 
godini nosi titulu Europske prijestolnice kulture, a upravo da bi prezentirali riječki projekt 
EPK. 

Krajem lipnja Grad Rijeku posjetila je i delegacija crnogorske općine Kolašin, da bi se 
utvrdila mogućnost uspostavljanja suradnje Kolašina i Rijeke, naročito u područjima 
povlačenja sredstava iz europskih fondova te o razvoju turizma.   

9. rujna 2019. godine Gradonačelnik je održao prijem za dobitnike nagrade “Ivan 
Filipović“ za 2018. godinu, prof. dr. sc. Branka Rafajca i prof. Patriciju Nikolaus. 

Predstavnici Grada Rijeke, Turističke zajednice i TD Rijeka 2020., su 9. rujna 2019. 
godine primili izaslanstvo kineske državne grupacije koja osmišljava i realizira turističke 
projekte i manifestacije. Shendi grupa Rijeku je posjetila na inicijativu Ureda Hrvatske 
turističke zajednice u Kini. Kineskoj delegaciji predstavljeni su projekti i programi, s 
naglaskom na projekt uređenja zip-line-a. 

Početkom listopada u svom nastupnom posjetu bio je novi veleposlanik Kraljevine 
Španjolske. Tom prigodom razgovaralo se o mogućnostima suradnje Španjolske i Rijeke na 
području razvoja luke, infrastrukture, intermodalnog prometa i gospodarstva. Veleposlanik je 
spomenuo i mogućnost uspostavljanja suradnje luka Rijeka i Valencija, naglasivši važnost 
riječke luke kao glavnog mjesta ulaza u hrvatski gospodarski prostor, dok je gradonačelnik 
zamolio za pomoć kod uspostavljanja izravne avio-linije Rijeke i nekog od španjolskih 
gradova. 

10. listopada 2019. godine održan je prijem za veleposlanika Azerbajdžana, a tema 
sastanka bilo je sudjelovanje Azerbajdžana u projektu EPK, kao i mogućnost ostvarivanja 
suradnje ne samo na kulturnom nego i gospodarskom planu.  

Sredinom listopada 2019. godine Grad Rijeka bio je domaćinom delegacije kineske 
provincije Liaoning. Razgovaralo se o mogućnostima širenja suradnje, osobito u području 
obrazovanja i turizma s naglaskom na zdravstvenom turizmu. Također je održan i prijem za 
službeno izaslanstvo najmnogoljudnijeg kineskog grada Chongqinga. Razgovaralo se o 
razmjeni iskustava u području prijevoza roba i usluga, planiranja grada i razvoja, s 
naglaskom na obnovu i zaštitu kulturne baštine kao i zaštitu okoliša, te mogućnostima 
ulaganja u sportsku infrastrukturu u Rijeci. 

23. listopada 2019. godine u nastupni je posjet primljen i novi veleposlanik Kraljevine 
Norveške u RH. Tom je prigodom istaknuta izvrsna suradnja Norveške i Hrvatske, a naročito 
Grada Rijeke i norveškog veleposlanstva u RH u kojoj je posljednjih godina uspješno 
realiziran niz projekata, kao što su Dani norveške kulture, a zahvaljujući donaciji norveške 
vlade, dio programa EPK, realizirat će se sredstvima iz tih fondova. 
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8.studenoga 2019. godine u Rijeci je održana prva konferencija „Europa koja 
povezuje“, posvećena predstavljanju političkih prioriteta hrvatskog predsjedanja Vijećem 
Europske unije. Šestomjesečno razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine bit će od posebne 
važnosti za Rijeku s obzirom na njenu titulu Europske prijestolnice kulture i kulturni program 
koji će se odvijati u vrijeme kada je Hrvatska predsjedavajuća Europskoj uniji.  

13. studenog 2019. godine održan je prijem za predsjednike novoizabranih vijeća 
nacionalnih manjina Grada Rijeke.  

14. studenog 2019. godine održano je primanje za predstavnike slovenskih gradova 
Pirana, Izole, Kopra i Ankarana, na kojem se razgovaralo o organizacijskim aspektima 
projekta EPK.  

15. studenog 2019. godine na Mostu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na 
Delti, otvoreno je memorijalno obilježje u spomen na riječke branitelje. Na novopostavljenoj 
spomen ploči istaknuta su imena 206 poginulih hrvatskih branitelja s područja bivše Općine 
Rijeka koja uz dosadašnji most i sedammetarske stupove čine ovo spomen-obilježje. Ukupna 
financijska vrijednost radova iznosi 748.084,91 kuna. 

Nastupni posjet veleposlanika Republike Slovenije održao se 26. studenog 2019. 
godine. Teme razgovora bile su gospodarska, prometna i kulturna suradnja, kao i 
međuljudski odnosi stanovnika graničnih područja. Gradonačelnik je veleposlanika upoznao 
s planovima vezanim uz projekt EPK, kao i s kontaktima Rijeke sa slovenskim gradovima koji 
prolaze kandidature za ovu titulu u 2025. godini. Slovenski veleposlanik je naveo kako je 
ulazak Hrvatske u schengensku zonu dio strateškog interesa Slovenije i cijele Europske 
unije. 

Krajem studenoga održan je i prijem za izaslanstvo kineskog grada Hangzhoua, cilj 
čijeg posjeta je bio upoznati Rijeku i njena iskustva u očuvanju i obnovi pročelja na 
zaštićenim zgradama ili objektima koji se nalaze unutar povijesne cjeline grada.  

2.prosinca 2019. godine u nastupni posjet stigla je i nova veleposlanica NR Kine u 
RH. Glavne teme sastanka bile su gospodarska suradnja između Kine i ovdašnjih 
gospodarskih subjekata, a veleposlanici je predstavljena ekonomska infrastruktura grada te 
projekt EPK s naglaskom upravo na njegov infrastrukturalni dio. Tema razgovora bila je i već 
postojeća suradnja Grada Rijeke s tri prijateljska grada iz NR Kine -  – Qingdaom, Dalianom i 
Ningboom. Uz namjere za uspostavljanjem suradnje u zdravstvu, kulturi i visokom 
obrazovanju kroz programe učenja kineskog jezika i kulture u suradnji s kineskim 
sveučilištima, veleposlanica je iskazala interes za suradnju vezanu uz farmaceutsku i 
zdravstvenu industriju. 

Predstavnici Grada Rijeke i TD Rijeka 2020. 12. prosinca 2019. godine održali su 
prijem za bivšeg ministra kulture Republike Kazahstan te za generalnog direktora 
međunarodne organizacije turkofone kulture.  

16. prosinca 2019. godine održan je oproštajni prijem za generalnog konzula Italije u 
Rijeci Paola Palminterija. Izraženo je zadovoljstvo suradnjom i nizom realiziranih projekata, 
naglasivši kako su tijekom godina bitno unaprijeđeni odnosi između konzulata i Grada Rijeke, 
a u interesu prije svega talijanske nacionalne manjine, Republike Italije, kao i svih građana 
Rijeke i Hrvatske. Posebno je istaknut Palminterijev angažman na unapređenju manifestacije 
Dani talijanske kulture, koja je riječku kulturu obogatila nizom zanimljivih izložbi, koncerata i 
predstava. Gradonačelnik se konzulu Palminteriju posebno zahvalio na sudjelovanju u 
realizaciji projekta EPK, 

23. prosinca 2019. godine održan je prijem za riječke sportašice i sportaše koji su u 
2019. godini ostvarili istaknute rezultate. Riječki sportaši osvojili su ukupno 8 zlatnih, 12 
srebrnih i 8 brončanih medalja u različitim sportovima na nacionalnoj i međunarodnoj razini.  

Sredinom prosinca održana je svečanost uručenja nagrada novodiplomiranim 
stipendistima Grada Rijeke te potpisivanja ugovora o stipendiranju mladih riječkih učenika i 
studenata te prijem za dobitnike nagrada za Naj-akciju za djecu u Republici Hrvatskoj, 
dodijeljenih na nedavno održanom Godišnjem savjetovanju akcije Gradovi i općine – prijatelji 
djece. U sklopu ovogodišnjeg savjetovanja Grad Rijeka je za sve tri prijavljene ovogodišnje 
akcije dobio nagrade. 
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Ostale međunarodne aktivnosti 
 

12. srpnja 2019. godine na konferenciji za medije u Veleposlanstvu RH u Berlinu 
predstavljen je projekt Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture te Rijeka kao turistička 
destinacija. Veleposlanik RH u Njemačkoj istaknuo je važnost predsjedanja Hrvatske 
Europskim vijećem koje koincidira s godinom u kojoj će Rijeka nositi titulu Europske 
prijestolnica kulture. 

U Düsseldorfu se 24. rujna 2019. godine održala konferencija „Dani održivih jedinica 
lokalne samouprave“, tema koje je bio razvoj gradova u kontekstu korištenja isplative i čiste 
energije, održive infrastrukture i provedenih mjera zaštite klime kojima europski gradovi 
nastoje postići globalne ciljeve postavljene u Agendi 2030 Ujedinjenih nacija. 

Na sastanku “6 sveučilišta u 6 gradova: pripremite se kako biste ih upoznali“, 
održanom sredinom 2019. godine u Padovi, prezentirana je suradnja Grada Rijeke i 
Sveučilišta u Rijeci s naglaskom na to da je ovakva suradnja doprinijela priželjkivanoj tituli 
EPK, a što će rezultirati urbanom obnovom i turističkim zamahom. 

Gradonačelnik je 7. studenog 2019. godine sudjelovao na međunarodnom summitu u 
povodu 30 godina od pada Berlinskog zida na poziv Akademije za kulturnu diplomaciju. Tu je 
prigodu Gradonačelnik iskoristio da istakne kako je Berlinski zid bio puno više od fizičke 
granice koja je podijelila grad, ali i podsjetio na sličnu sudbinu Rijeke čija povijest također 
pamti neprirodne granice koje dijele grad, njegove stanovnike i stvara brojne tragične ljudske 
sudbine.  

Grad Rijeka je u studenom 2019. godine sudjelovao i u radu 11. CultureInvest 
kongresa – vodećeg europskog foruma za davatelje i promotore kulture, i to na forumu 
Oživljavanje industrijskih lokacija sa  temom „Rijeka 2020: novi život industrijske baštine.“ 
Kongres se održao u Zollvereinu (Zeche und Kokerei Zollverein), koji predstavlja svojevrsnog 
prednika svih lokaliteta obnovljene industrijske baštine. 

Od 19. – 21. studenoga 2019. godine  u Strasbourgu je održan Forum na temu 
Obrazovanje za demokratsko građanstvo – Edu4Europe. U dijelu koji se odnosi na primjere 
dobre prakse na razini Europe, značajan je interes izazvao riječki model uvođenja 
Građanskog odgoja i obrazovanja u škole, koji se pokazao kao inovativan i uspješan model u 
okviru formalnog obrazovanja.  

 
Aktivnosti gradonačelnika u Odboru regija 

 
Gradonačelnik je od 7. do 9. listopada u Bruxellesu sudjelovao na Europskom tjednu 

regija i gradova uz više od 9.000 sudionika iz zemalja Europske unije. Dominantne teme bile 
su: kako Europu učiniti pametnijom, digitalnijom, povezanijom, socijalnijom i zelenijom, 
prijedlog proračuna za financijsko razdoblje od 2021. do  2027. godine koji će sigurno 
doživjeti promjene u svjetlu Brexita. Prijedlog financiranja europskih fondova je da se 
dosadašnje učešće domaće komponente od 15% podigne na 30%, odnosno europsko s 85% 
spusti na 70%. Gradonačelnik kao potpredsjednik u Odboru regija, smatra da bi ta mjera bila 
loša za Hrvatsku koja je zbog kasnijeg ulaska u Europsku uniju tek nekoliko godina u 
mogućnosti koristiti strukturne fondove. Stoga je predložio da se Hrvatska izuzme u 
sljedećem proračunskom razdoblju od te mjere kako bi se i Hrvatskoj dala približno ista 
mogućnost koju su iskoristile države ranije primljene u EU. Također je naglasio solidarnost 
kohezijske politike kao najveću vrijednost jer ona za cilj ima pomoć manje razvijenim 
zemljama europske unije u dostizanju onih naprednijih. 

Gradonačelnik je sudjelovao i na plenarnoj sjednici Odbora regija, koja se održala 4. i 
5. prosinca 2019. godine. Tijekom plenarnog zasjedanja održano je nekoliko rasprava: 
rasprava o stanju Unije: Stajalište regija i gradova u kojoj su sudjelovali Karl-Heinz Lambertz, 
predsjednik Europskog odbora regija i David Maria Sassoli, predsjednik Europskog 
parlamenta; rasprava o svečanosti dodjele OR-a povodom 25. obljetnice; rasprava o 
Zelenom dogovoru s Fransom Timmermansom, izvršnim potpredsjednikom Europske 
komisije zaduženim za europski zeleni dogovor te rasprava o europskom socijalnom stupu s 
Nicolasom Schmitom, povjerenikom za radna mjesta i socijalna prava. 
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Otvorenost i transparentnost gradske uprave  
 
Vezano uz pisanu i elektronsku komunikaciju gradonačelnika, u ovom je razdoblju 

evidentirano i obrađeno više od 900 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 500 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 na temu projekta Europske prijestolnice kulture te 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 400 protokolarnih događanja. Riječ je 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 28 zahtjeva postavljenih temeljem Zakona o 
pravu na pristup informacijama. 

U izvještajnom razdoblju, a sukladno Planu savjetovanja s javnošću za 2019. godinu, 
provedena su 3 internetska savjetovanja s javnošću o općim aktima koji su upućeni u daljnju 
proceduru donošenja. Internetska javna savjetovanja provedena su o Nacrtu prijedloga 
odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje, Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o nagradama grada Rijeke za posebna dostignuća učenika na državnim i 
međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama te Nacrtu prijedloga odluke o dodjeli 
nagrade Grada Rijeke AnimatoRi odgoja i obrazovanja. U izvještajnom razdoblju započeto je 
i internetsko savjetovanje o Nacrtu prijedloga akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada 
Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine (u trenutku pisanja izvješća je još u tijeku).  
 

Aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti  
 
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ali i Zakon o pravu na pristup 

informacijama, obvezuje Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti na javnost u radu. U 
ostvarivanju javnosti rada nastavljena je desetogodišnja praksa sazivanja kolegija (u pravilu, 
dva puta mjesečno) u čijem radu sudjeluju zamjenici Gradonačelnika te svi čelnici upravnih 
tijela. Na kolegije se poziva i predsjednik Gradskog vijeća, a prate ih 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 koja 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 (sve sukladno obvezi iz Zakona o pravu na pristup 
informacijama). 
 U izvještajnom razdoblju održano je 8 kolegija te je donijeto 609 zaključaka.  
 Sukladno ovlaštenjima iz članka 58. Statuta Grada Rijeke utvrđeno je i podneseno 
Gradskom vijeću ukupno 47 prijedloga akata, 20 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 2019. 
godinu, 

http://www.rijeka.hr/
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• Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i 
projekcije za 2020. i 2021. godinu,  

• Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. 
godinu, 

• Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcije 
za 2020. i 2021. godinu. 

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

• Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada 
Rijeke 

• Prijedlog odluke o donošenju 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 komunalnom linijskom prijevozu putnika na području gradova 
Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, 
Kostrena, Mošćenićka Draga, Lovran i Matulji 

• Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika 

• Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci 

• Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu  
Gradskom vijeću uputio je i Prijedlog odluke o porezima Grada Rijeke i Prijedlog o visini 

paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke 
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 14 akata koji su objavljeni u "Službenim novinama Grada Rijeke" i to u 
brojevima 16/19, 17/19, 18/19, 20/19, 21/19 i 22/19. 
 Od akata koje je Gradonačelnik sukladno svojim ovlaštenjima iz Zakona i Statuta 
Gradonačelnik je donio i sljedeće akte za koje nije propisana obvezna objava u službenom 
glasilu: 

• dvije pojedinačne odluke o korištenju sredstva Proračunske zalihe u Proračunu Grada 
Rijeke za 2019. godinu u iznosu od po 37.500,00 kuna za sufinanciranje troškova 
toplog obroka radnicima Brodogradilišta 3. Maj) 

• 21 pojedinačnu odluku o uključivanju pomoćnika u osnovnim školama čiji je osnivač 
Grad Rijeka 

• Plan vježbi civilne zaštite u 2019. godini (23. srpnja 2019.) 
• Pravilnik o zaštiti na radu  
• Izmjena i dopuna Plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata javne, poslovne i 

stambene namjene te objekata nužnog smještaja za 2019. godinu  
• Treće izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke  
• Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2019. 

godinu– 500,000,00 kuna temeljem zahtjeva proračunskog korisnika HNK Ivana pl. 
Zajca – uplata direktno na uplatni račun Državnog proračuna, a sukladno Rješenju 
Porezne uprave od 14. svibnja 2019. godine 

• Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija darovitim učenicima 
srednjih škola i studentima  

• Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području grada Rijeke i raspisivanju 
javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna 
zanimanja 

• Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola 
i studentima prema socijalnim kriterijima  
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• Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2019. 
godinu – temeljem Ugovora o nagodbi od 3. prosinca 2019. godine između A.R. i 
Psihijatrijske bolnice Lopača, iznos od 209.375,00 kuna (200.000,00 kuna na ime 
naknade štete, 9.375,00 kuna na ime troškova punomoćnika)  

• Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2019. 
godinu – 50.000,00 kuna za sudjelovanje Grada Rijeke u akciji Hrvatskog crvenog 
križa „Donirajte za stradalo stanovništvo Albanije u potresu“  

• Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akta upravnih i 
drugih tijela Grada Rijeke za 2020. godinu  

• Četvrte izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke za 2019. godinu (23. prosinca 
2019.) 

• Izmjene i dopune Plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata javne, poslovne i 
stambene te objekata nužnog smještaja za 2019. godinu  

Sukladno ovlaštenjima iz članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi u izvještajnom razdoblju donio je Odluku o izmjeni Odluke o 
imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Rijeke te Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke, koje su 
sukladno zakonskoj obvezi objavljene u službenom glasilu Grada Rijeke. Također je 
skupštini trgovačkog društva SMART RI d.o.o. predložio imenovanje dva člana nadzornog 
odbora. 
  

Prema ovlaštenju iz članka 62. stavka 1. točke 4. Odluke o najmu stanova u ovom je 
razdoblju Gradonačelnik donio 3 odluke o davanju stana u najam i to: riječkoj rock legendi 
Damiru Martinoviću, te za potrebe provedbe projekta EPK Hrvatskom narodnom kazalištu 
Ivana pl. Zajca i TD Rijeka 2020. (za privremeni smještaj  vanjskih suradnika i/ili gostujućih 
umjetnika tijekom trajanja projekta). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


