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Na početku ovog izvještajnog razdoblja (1. siječnja – 30. lipnja 2020. godine) 
Gradonačelnikovi prioriteti bili su vezani za pripreme grada za Europsku prijestolnicu kulture 
2020. godine (u daljnjem tekstu: EPK). Svečano otvorenje EPK u Rijeci 1. veljače 2020. 
godine okupilo je kako Riječane tako i njihove goste iz zemlje i inozemstva. U Hrvatskom 
narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca u Rijeci potpredsjednica Europske komisije Dubravka 
Šuica uručila je Gradonačelniku službenu plaketu titule Europske prijestolnice kulture. Na 
više od 30 lokacija u Rijeci održano je 70-tak različitih događanja. U ozračju EPK, 23. veljače 
2020. godine, održana je i završna povorka 37. Međunarodnog riječkog karnevala.  

No, suprotno svim planovima i očekivanjima, ubrzo su krajem veljače i početkom 
ožujka 2020. godine, prioriteti naglo promijenjeni zbog proglašenja pandemije bolesti COVID 
19 (koju uzrokuje tzv. korona virus). Epidemija je u Republici Hrvatskoj proglašena 11. 
ožujka 2020. godine, a Gradonačelnik je 18. ožujka 2020. godine donio mjere za pomoć 
poduzetnicima u gradu Rijeci. Sukladno odlukama Gradonačelnika, svi poduzetnici 
obuhvaćeni mjerom obustave rada prema odlukama Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske  u potpunosti su oslobođeni plaćanja: 

• komunalne naknade,  
• zakupnine gradskih poslovnih prostora i  
• naknade za korištenje površine javne namjene za postavljanje privremenih objekata i 

ugostiteljskih terasa. 
 

Uz navedeno, Gradonačelnik je donio i niz odluka koje su trebale umanjiti negativne 
posljedice epidemije bolesti COVID 19 i s time vezanih odluka i mjera Stožera civilne zašite 
RH:  

• zakupcima kojima je za ožujak 2020. godinu poslan račun za zakupninu poslana su 
odobrenja po navedenim računima, s time da će se onim zakupnicima koji su 
navedeni račun podmirili s iznosom odobrenja zatvoriti budući račun za zakupninu. 

• poduzetnici koji nisu morali obustaviti rad, zbog smanjenja prihoda mogli su podnijeti 
Zahtjev za oslobađanje ili odgodu od plaćanja komunalne naknade ako im je prihod 
pao najmanje 50% u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. godine, odnosno 
odgođeno im je plaćanje ako im je prihod pao 20% u odnosu na isto razdoblje 
prethodne kalendarske godine. Oslobađanje se odobrilo za razdoblje od 3 mjeseca 
računajući od 1. travnja 2020. godine. 

• donesene su i mjere umanjenja ili oslobađanja od plaćanja zakupnine gradskih 
poslovnih prostora zakupnicima kojima nije zabranjen rad (za razdoblje od ožujka do 
svibnja 2020. godine).  

• svim zakupnicima kojima je omogućen rad – određena je naplata zakupnine za 
kalendarske dane u kojima im je omogućen rad sukladno odlukama Stožera civilne 
zaštite RH,; ugostitelji su za isti navedeni period dobili i dodatni popust od 50% 
umanjenja na obračunate kalendarske dane.  

• trgovinama kojima je omogućen rad po odluci Stožera civilne zašite RH 27. travnja 
2020. godine (tzv. mjere popuštanja), a koje nisu dobile račun zakupnine za mjesec 
travanj, nije se retroaktivno zaračunavala zakupnina za navedeni period.  

• ugostiteljima se omogućilo besplatno proširenje ugostiteljskih terasa te umanjenje 
zakupnine za zatvoreni prostor za sve ugostiteljske objekte. 

• odgođeno je plaćanje odvoza otpada na tri mjeseca bez obračuna kamate 
 

Odlukama ministrice kulture RH o obustavi plaćanja spomeničke rente („Narodne 
novine“ broj 37/20 te 65/20) poduzetnici su bili oslobođeni i plaćanja spomeničke rente u 
razdoblju od 21. ožujka do 21. srpnja 2020. godine. 
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Treba napomenuti da su Odlukom Vlade Republike Hrvatske donesene mjere kojima je 
odobrena obustava, odgoda, djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja poreza na 
dohodak što se odrazilo na prihode od prireza.  

Gradonačelnik je istodobno donio i niz odluka kojima se kod svih građana grada 
Rijeke nastojalo umanjiti negativne posljedice odluka i mjera koje su bile donesene u borbi 
protiv epidemije bolesti COVID 19: 

• korisnici su oslobođeni plaćanja vrtića i produženog boravka u osnovnim školama,  
• omogućeno je besplatno parkiranje na javnim gradskim parkiralištima, 
• KD Autotrolej je organizirao izvanredni prijevoz i smanjio cijenu radničke karte na 

50% za travanj 2020 godine, 
• Grad je financirao dostavu besplatnih obroka za starije i nemoćne, koji su već 

korisnici određenih gradskih socijalnih mjera, stariji od 65 godina, te dostavu obroka 
korisnicima pučke kuhinje smještenim u nužnom smještaju Grada Rijeke kao i 
troškove prijevoza hrane i lijekova do svih potrebitih građana, koje je dostavljao 
Crveni križ, čiji su volonteri koristili i između ostalog i gradske bicikle i 

• postojeća socijalna prava po Socijalnom programu produžena su do kraja svibnja, a 
uvedeni su novi povećani cenzusi za ostvarivanje socijalne pomoći, koji su od svibnja 
2020. godine povećani cenzusi do 25%.  

 
 Navedene mjere su imale i veliki financijski učinak na proračun Grada Rijeke. 
Usporedbom ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka Grada Rijeke u travnju i ožujku 2020. 
godine, vidljivo je da je ostvarenje u travnju bilo manje za 23,8 milijuna kuna (smanjenje od 
31,1%). S obzirom na smanjeno ostvarenje prihoda, Gradonačelnik je naložio provođenje 
privremenih mjera štednje za sve proračunske korisnike. Slijedom toga je izrađen Prijedlog 
prvih izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu kojim je izvršeno ponovno uravnoteženje 
rashoda sukladno smanjenim proračunskim prihodima (Gradsko vijeće ga je usvojilo u srpnju 
2020. godine). 
  
 Sukladno odlukama i uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, aktiviran je 
i Stožer civilne zaštite Grada Rijeke aktiviran s 11 članova  koji je svoju prvu sjednicu održao 
18.03.2020. godine. Već 19. ožujka 2020. godine stupile su na snagu odluke Stožera civilne 
zaštite RH kojima su zabranjena okupljanja i sportski događaji, obustavljen rad u 
ugostiteljskim objektima i prodavaonicama (osim prehrambenih i ljekarni), obustavljen rad 
sportskih i rekreacijskih centara te ograničena vjerska okupljanja. Uz navedeno, uspostavljen 
je kontakt centar Stožera civilne zaštite Grada Rijeke (elektronička pošta, telefonska linija 
dostupna svakim danom od 8 do 20 sati), putem kojega su davani odgovori i upute 
građanima i drugim službama u vezi provođenja odluka, uputa i preporuka za suzbijanje 
korona-virusa. Po donošenju Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i 
drugim javnim mjestima dana 21. ožujka 2020. godine, zatvorena su sva dječja i javna 
sportska igrališta, postavljene su oznake upozorenja na opasnost od širenja virusa. 
Organizirana je provedba nadzora nad korištenjem igrališta i okupljanja na javnim mjestima. 
Nadzor su dnevno provodile četiri ophodnje Komunalnog redarstva, njima su pridruženi 
pripadnici postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke. S nastupanjem lijepog vremena očekivano 
je došlo do povećanja okupljanja osoba na otvorenom prostoru pa su angažirani i pripadnici 
Dobrovoljnih vatrogasnih društava Sušak i Drenova, Hrvatske gorske službe spašavanja. 
Nadzor je obavljan i bespilotnim letjelicama. Po stupanju na snagu Odluke o zabrani 
napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta od 23. ožujka 2020. godine uspostavljen je 
sustav izdavanja propusnica za građane koji iz vitalnih obiteljskih razloga i okolnosti moraju 
napustiti područje grada Rijeke. Od 25. ožujka 2020. godine u funkciji je bila jednostavna 
online aplikacija putem koje se mogao ispuniti formular za izdavanje propusnica. Ministarstvo 
uprave je od 6. travnja 2020. godine pokrenulo  novi sustav elektroničkog izdavanja 
propusnica (e-propusnice). Tijekom cijelog razdoblja izdavnja prospusnica gradski Stožer je 
zaprimio 26.800 zahtjeva, od koji je ukupno pozitivno riješeno te izdano 19.587 propusnica. 
U svim navedenim aktivnostima Stožera sudjelovalo je 37 pripadnika Civilne zaštite Grada 
Rijeke, 19 komunalnih redara, 21 tajnik mjesnih odbora, 31 službenik na izdavanju 

https://www.rijeka.hr/koronavirus/organizacija-zivota-u-rijeci-za-vrijeme-epidemije/
https://www.rijeka.hr/koronavirus/organizacija-zivota-u-rijeci-za-vrijeme-epidemije/
https://www.rijeka.hr/koronavirus/organizacija-zivota-u-rijeci-za-vrijeme-epidemije/
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propusnica i 19 službenika i namještenika u Gradu Rijeci angažiranih na raznim 
aktivnostima. U izvještajnom razdoblju, ožujak-lipanj 2020. godine, Stožer je održao 7 
sjednica.  
 Vezano uz EPK, tijekom prvih šest mjeseci 2020. godine Grad Rijeka je u suradnji s 
trgovačkim društvom RIJEKA 2020. (u vlasništvu Grad - u daljnjem tekstu RIJEKA 2020), 
gradskim ustanovama u kulturi te svim parterima i sponzorima uspio ostvariti sljedeće 
programe: 

• iznimno uspješan program Otvorenja EPK u trajanju od 24 sata koji je bio izvrsno 
medijski popraćen u domaćim i stranim medijima te na društvenim mrežama, a 
središnji program i svečanost u HNK uživo je prenosila i nacionalna televizija. 
Istovremeno, u MMSU je otvorena izložba Davida Maljkovića jednog od 
međunarodno najznačajnijih hrvatskih umjetnika.  

• u razdoblju uoči proglašenja epidemije, odnosno već krajem veljače kada se bolest 
COVID 19 razbuktavala u državama u susjedstvu održana su dva velika i značajna 
međunarodna programa: već spomenuta Međunarodna karnevalska povorka (s 
posebnim gostima iz inozemstva, uključivši i gradove koji su bili ili će biti domaćini 
EPK) te višednevni program Needcompany Festival - jedne od najznačajnijih 
suvremenih kazališnih skupina. Uz to, HNK I. pl. Zajca izveo je premijeru nove opere 
Tristan i Izolda te gala koncert slavnog Venice Baroque Orchestra. 

• uspješno su održana tri programa Festivala susjedstava (Čavli, Matulji, Sveučilišni 
Kampus), otvoreni su prostori Dnevnih boravaka, provedene su umjetničke 
rezidencije u susjedstvima Mrkopalj, Delnice i Brod na Kupi. Nastavljen rad na 
produkciji privremene hortikulturne umjetničke instalacije I'm not a robot autora Darka 
Fritza te održana jednotjedna radionica suhozidne gradnje pod mentorstvom udruge  
4 grada Dragodid. 

• započeti su radovi na instalacijama na 7 lokacija u sklopu programa Lungomare Art te 
projektna dokumentacija za sve lokacije.  

• detaljno je pripremljen cjelokupni program Dječje kuće, uključivši festival Tobogan, a 
proveden je i niz radioničkih aktivnosti u organizaciji partnera, objavljeno je 4. izdanje 
dječjeg časopisa Brizckizine, a u Gradskom kazalištu lutaka nekoliko puta je izvedena 
predstava Kiša te je započeo rad na novim produkcijama. 

• detaljno je pripremljen i bogat program pravca Kuhinja različitosti, a provedena je 
produkcija video priča programa Vozim ti priču koja uključuje suradnju petero riječkih 
umjetnika iz različitih disciplina s vozačima (Jadrolinije, Čistoće, Hitne pomoći itd.) te 
je, kao posljednji EPK program, već u vrijeme epidemije, 19. ožujka 2020. godine na 
zgradu bivšeg Ivexa postavljenja je trajna umjetnička (neonska) instalacija Babija 
Badalova Refugees will come. 

• od različitih značajnih međunarodnih aktivnosti posebno se ističe Konferencija 
ministara jugoistočne Europe u organizaciji Ministarstva kulture Republike Hrvatske, u 
suradnji s Gradom Rijekom, na dan Otvorenja te predstavljanje EPK projekta 
predstavnicima gospodarskih komora iz 32 zemlje svijeta (15. veljače 2020. godine). 

• zbog svečanosti otvorenja EPK Grad Rijeka je svakodnevno bio prisutan u medijima, 
pa se broj objava bio u prvom kvartalu 2020. godine 1,8 puta veći nego u cijeloj 2019. 
godini 

• objavljeno je 2. prošireno izdanje Programske knjige EPK od gotovo 500 stranica, na 
hrvatskom i engleskom jeziku, u 2.000 primjeraka. 

• sklopljeno je nekoliko ugovora o korporativnim sponzorstvima te je među ostalim 
proizvedeno i tzv. EPK pivo (čija je promocija i distribucija na žalost poremećena 
zbog epidemije) te je sklopljen niz ugovora o medijskim partnerstvima. 

• proizvedena je paleta suvenira čija je prodaja započela u sklopu Međunarodne 
karnevalske povorke  

• prvi kvartal 2020. godine pokazao je i veliku angažiranost građana, osobito kroz 
Volonterski program.  
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EPK je osjetio negativne efekte korona krize i pojave epidemije već krajem veljače 
2020. godine prvim negativnim efektima nadolazeće opasnosti od koronavirusa,. Tako su i 
prve velike izvedbene produkcije EPK, Needcompany Festival i izvedbe opere Tristan i 
Izolda bile suočene s otežanom prodajom ulaznica (obzirom na eskalaciju epidemije u 
susjednoj Italiji, kao najvećem emitivnom tržištu). Što se tiče Needcompany Festivala, kojega 
je glavni organizator bila RIJEKA 2020, zahvaljujući njezinim naporima. Zahvaljujući tome 
predstave su održane s relativno zadovoljavajućim brojem publike. Svi kulturno-umjetnički 
programi i javna događanja u projektu EPK koji su kroz kalendar događanja najavljeni za 
održavanje u terminima do 14. travnja 2020. godine, odgođeni su do daljnjeg.Uslijed 
novonastalih okolnosti, u ožujku i travnju 2020. godine dolazi do zastoja u provedbi projekta 
EPK te potom i do reorganizacije RIJEKA 2020, ali i do stvaranja nove financijske i 
programske konstrukcije.  
 
 Neovisno o negativnim posljedicama u gospodarstvu zbog epidemije, zadržan je 
tempo gradskih investicija financiranih sredstvima EU. Posebno je bitno naglasiti  da su 
vezano uz EPK, nastavljeni građevinski radovi u sklopu projekta Revitalizacija kompleksa 
Benčić – Cigleni i T-objekt. U tijeku je opremanje Palače Šećerane, završni radovi izvode se 
na Dječjoj kući, a u tijeku su radovi i na T-objektu – novoj zgradi Gradske knjižnice.  
 
 Nastavak provedbe projekta EPK uslijedio je početkom travnja kada je završena 
jedna od skulptura programskog pravca Lungomare Art – rad umjetnika Davora 
 Sanvincentija Puli Mȁlina na temeljima nekadašnjeg mlina uz stazu Medveja-Lovranska 
Draga-Vojak, dok je u planu realizacija još dva projekta koji su u potpunosti prilagođeni 
trenutnim epidemiološkim uvjetima. Tako je tijekom ljeta na plaži Grčevo 
nastalo Balthazargradsko kupalište u kojem su sudjelovale studentice Akademije 
primijenjenih umjetnosti pod mentorstvom profesora i umjetnika Igora Eškinje.  Na Molo 
longu  s istom temom profesora Balthazara, uređen je Balthazarov Uragan u autorstvu 
studija Benussi&TheFish te uz financijsku podršku Poslovnog kluba PartneRI.  Tijekom 
svibnja RIJEKA 2020 objavila je novi Natječaj za kratku priču za mlade autorice i autore-
FEKP19, koji je, s iznimnim uspjehom (uz veliki broj prijavitelja i poslanih priča),zapoečet 
prošle godine. Ovaj natječaj je bio uvod u ovogodišnji Festival europske kratke priče koji će 
ugostiti i najpoznatiji europski književni festival – Hay festival, s temom vizija budućnosti 
(eng. Visions for the Future). U okviru projekta Vozim ti priču, na web stranicama EPK 
projekta, prezentirani su video-filmovi koje su snimali Maša Drndić i Igor Paulić, uz glazbenu 
podlogu Ane Antonove, prateći riječke umjetnike i umjetnice koji su se vozili kopnenim, 
željezničkim i morskim putem pričajući sa vozačima (Čistoće, Jadrolinije, HŽ-a, Autotroleja i 
kola hitne pomoći) o životnim temama.  
 U sklopu projekta Diversity Mixer, koji se od 2018. bavi radom u kulturi i poticanjem 
različitosti, u tijeku je izrada novih kriterija javnog financiranja kulture i kreativnih industrija. 
 U lipnju 2020. godine je najavljeno preko 120 ljetnih programa. Desetak glazbenih 
festivalskih i koncertnih vikenda, tridesetak dramskih i plesnih predstava te stand-up 
nastupa, desetak izvedbi klasične glazbe, zborova, opere, orkestra, petnaestak izložbi i 
posebnih atrakcija, među njima i veličanstvena izložba – najveća posvećena Rijeci ikada do 
sada – Fiume Fantastika: fenomeni grada, kao dio bogatog ljetnog kulturnog programa koji 
će se odvijati u Rijeci tijekom srpnja i kolovoza. Program je uključio i dvadesetak dramskih 
izvedbi za djecu, Dječji festival Tobogan, filmske projekcije u ljetnom Art kinu, otvorenja 
trajnih skulptura na umjetničko-turističkoj ruti Lungomare Art, te događanja u desetak manjih 
mjesta tzv. 27 susjedstava na području Primorsko-goranske županije. 
 
 Uz sve navedeno, prema dostupnim podacima FINA-e, zanimljivo je sagledati i 
rezultate poslovanja riječkih poduzetnika za prošlu poslovnu godinu. U 2019. godini, riječki 
poduzetnici nastavili su pozitivan trend koji je naročito bio izražen od 2015. do 2017. godine. 
Navedeni pozitivan trend u riječkom gospodarstvu bio je zaustavljen u 2018. godini zbog 
utjecaja negativnog stanja u 3. MAJ-u Brodogradilištu d.d. (u nastavku: 3. MAJ). Naime, iako 
je 3. MAJ Brodogradilište d.d. i u 2019. godini ostvarilo gubitak od 114 milijuna kuna, Uprava 
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je uspjela konsolidirati poslovanje i višestruko smanjiti gubitak koji je u 2018. godini iznosio 
713 milijuna kuna. Poslovni prihodi brodogradilišta povećani su u 2019. godini za 5% dok su 
poslovni i financijski rashodi smanjeni za 70%. Shodno tome, poslovni rezultati poduzeća 3. 
MAJ, nisu u većem dijelu utjecali na agregirane podatke poslovanja riječkih poduzetnika, 
osim na smanjenje ukupne neto dobiti.  
 
 Prema dobivenim podacima od FINA-e, svi osnovni ekonomsko financijski pokazatelji 
(osim smanjenja dobiti), ukazuju na povećanje ekonomske aktivnosti riječkih poduzetnika u 
2019. godini. Broj poduzetnika je u odnosu na 2018. godinu povećan za 1,2% dok je broj 
zaposlenih povećan za 3,8%, odnosno oko tisuću zaposlenih više. Ukupni prihodi su 
povećani za 3,7% ali uslijed povećanja ukupnih rashoda za 4,4%, rezultat je smanjenje bruto 
dobiti za 9,5%.  
 Ono što također ukazuje na povećanje ekonomske aktivnosti rast je investicija u 
ukupnu dugotrajnu imovinu u koji je uloženo oko 120 milijuna kuna više u odnosu na 2018. 
godinu, odnosno ostvareno je povećanje od 10,8%. Vezano za prosječnu mjesečnu neto 
plaću (i porast od 7% na međugodišnjoj razini), treba napomenuti da je nakon višegodišnjeg 
zaostajanja za prosječnom plaćom kod poduzetnika na razini RH, prosječna plaća kod 
riječkih poduzetnika bila veća od prosječne plaće državne razine (prema podatku FINA-e 
iznosila je 5.815 kuna) za 0,5%. 

Ako promatramo financijske rezultate sa aspekta veličine poduzetnika, vidljivo je kako 
je sektor mikro poduzetnika (do 10 zaposlenih) u kojem je 93% svih poduzetnika i zapošljava 
jednu trećinu svih zaposlenih ostario najbolji rezultat u 2019. u odnosu na 2018. godinu. 
Ukupni prihodi sektora mikro poduzetnika su na međugodišnjoj razini porasli za 8,7% dok su 
investicije u ukupnu dugotrajnu imovinu porasle za 18,2%. To je posebno važno nakon pada 
gotovo svih pokazatelja ovog sektora u 2018. godini, obzirom da se zajedno sa sektorom 
malih poduzetnika radi o generatoru rasta riječkog gospodarstva. Naime, sektori mikro i 
malih poduzetnika su u 2019. godini imali 99% od ukupnog broja poduzetnika, zapošljavali 
57% od ukupnog broja zaposlenih te ostvarili 50% ukupnih prigoda i 60% ukupne neto dobiti. 
Iako sektor malih poduzetnika u 2019. godini bilježi najmanji napredak u odnosu na ostale 
sektore sa padom ukupnih prihoda na međugodišnjoj razini od 2,9%, treba istaknuti podatak 
o povećanju broja zaposlenih od 12,5%. Sektor srednje velikih poduzetnika u 2019. godini u 
odnosu na 2018. godinu pokazuje relativno uspješno poslovanje poduzetnika. Naime, 
povećanje ukupnih prihoda poduzetnika ovog sektora od 2,1% nije uspjelo pratiti povećanje 
ukupnih rashoda od 3,7% te je utjecalo na smanjenje ukupne neto dobiti. Ono što svakako 
treba posebno istaknuti je povećanje investicija u ukupnu dugotrajnu imovinu od 26,3% (za 
46 milijuna kuna), najveće od svih sektora. Sektor velikih poduzetnika je u 2019. godini 
ostvario značajne rezultate, naročito zbog prethodno spomenute konsolidacije poslovanja u 
poduzeću 3. MAJ-u. Ukupni su prihodi ovog sektora u 2019. godini povećani za 7,5% (za 
500 milijuna kuna), sa posebnim utjecajem povećanja prihoda od izvoza od 28% (povećanje 
od 255 milijuna kuna). Ako bi u okviru ovog sektora trebali izdvojiti poslovanje nekog 
pojedinog subjekta, onda bi to bili rezultati poduzeća  JGL-Jadran galenski laboratorij d.d. (u 
nastavku: JGL) koji je uz povećanje prihoda od izvoza za 30% (za 97 milijuna kuna) ostvario 
povećanje neto dobiti od preko 300%, odnosno za dodatnih 60 milijuna kuna! 

Analizirajući ostvarene rezultate riječkih poduzetnika prema područjima djelatnosti u 
2019. godini, posebno u odnosu na pet najznačajnijih djelatnosti koje ostvaruju 81% ukupnih 
prihoda, vidljiv je porast prihoda u četiri djelatnosti (Prerađivačka industrija, Trgovina, 
Prijevoz i skladištenje te Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti). Poduzetnici u djelatnosti 
Građevinarstva ostvarili pad prihoda od 7,2% na međugodišnjoj razini. Neovisno o ovom 
podatku, podaci pokazuju da je sektor građevinarstva u 2019. godini imao povećanje broja 
zaposlenih za 4,3% te da su poduzetnici u ovoj djelatnosti investirali u novu dugotrajnu 
imovinu 7,1% više sredstava u odnosu na 2018. godinu. Vezano za podatke o porastu 
ukupnih prihoda, najveći je porast na međugodišnjoj razini zabilježen u sektoru Prerađivačke 
industrije od 19,8%, odnosno povećanje prihoda za 380 milijuna kuna. Ako uzmemo 
činjenicu da je najveće poduzeće u ovom sektoru 3. MAJ imalo pad prihoda od 5,5%, 
predvodnik dobrih rezultata je opet poduzeće JGL – Jadran galenski laboratorij d.d. sa 
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povećanjem ukupnih prihoda za 26%, odnosno za 117,5 milijuna kuna. Značajno povećanje 
ukupnih prihoda u 2019. godini ostvarili su i poduzetnici u Stručnim, znanstvenim i tehničkim 
djelatnostima od 11,4%, odnosno za 173 milijuna kuna. Također, iz podataka je vidljivo da su 
poduzetnici u ovom sektoru na međugodišnjoj razini povećali broj zaposlenih za 8,3% te 
ulaganja u novu dugotrajnu imovinu 28%. Ako uzmemo i činjenicu da poduzetnici u ovom 
sektoru ostvaruju 29% ukupne neto dobiti, a da su istu u 2019. godini povećali za 12,2%, 
onda možemo reći kako su u okviru pet najznačajnijih djelatnosti, ostvarili najbolje poslovne 
rezultate. 

Poduzetnici u djelatnosti Trgovine nisu ostvarili značajno povećanje prihoda u 2019. 
godini, imali su i neznatno smanjenje broja zaposlenih od 1,7% ali su povećali investicije u 
novu dugotrajnu imovinu za velikih 187,6%. Podatak o velikom investiranju u dugotrajnu 
imovini, prvenstveno je vezan za najveće poduzeće u ovom sektoru Plodine d.d., koji u 
prosjeku na godišnjoj razini ostvaruje 50% prihoda i rashoda djelatnosti Trgovine te koje je u 
2019. godini povećalo ukupne investicije za 80% u odnosu na 2018. godinu. Poduzetnici u 
djelatnosti Prijevoza i skladištenja u 2019. godini ostvarili su povećanje ukupnih prihoda za 
3,7% (povećanje od 98,6 milijuna kuna), neznatno povećanje broja zaposlenih ali zato 
značajno povećanje investicija u novu dugotrajnu imovinu od 28%.  

Od ostalih djelatnosti koje su bitne za strateško usmjerenje razvoja gospodarstva 
grada Rijeke, potrebno je izdvojiti povećanje ukupnih prihoda od 12,2% (za 59 milijuna kuna) 
na međugodišnjoj razni kod poduzetnika u djelatnosti Informacije i komunikacije, uz 
povećanje broja zaposlenih od 5,5% te povećanje investicija u novu dugotrajnu imovinu od 
29,4%. Poslovanje poduzetnika u Djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja 
hrane, koji su u 2018. godini zabilježili pad svih pokazatelja, u 2019. godini pokazuje 
oporavak. Naime, na međugodišnjoj razini zabilježeno je povećanje ukupnih prihoda za 6,6% 
(za 32 milijuna kuna), neznatno povećanje broja zaposlenih za 1% ali bitno povećanje 
investicija u novu dugotrajnu za 17,7%. 

Kao i obično, treba istaknuti kako se prethodno navedeni pokazatelji trebaju 
promatrati u kontekstu djelomične raspoloživosti ekonomsko-financijskih pokazatelja koji 
opisuju aktivnosti poslovanja riječkih poduzetnika. Naime, 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 sveobuhvatan 
zaključak.  

 
Zbog pandemije uzrokovane koronavirusom, izraziti pad turističkog prometa u ožujku, 

travnju i svibnju odrazio se i na ukupno ostvareni turistički promet u gradu Rijeci u prvih šest 
mjeseci 2020. godine. Naime, tijekom razdoblja ožujak-svibanj 2020. godine mnogi 
smještajni objekti nisu radili ili su radili sa znatno smanjenim kapacitetima. Stoga je u prvih 
šest mjeseci 2020. godine ostvareno tek 21.488 dolazaka, a što je svega 35% od ukupnog 
broja dolazaka ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine. Pritom su strani turisti ostvarili 
11.703 dolaska. U usporedbi s istim razdobljem 2019. godine, ostvareno je 26% 
prošlogodišnjih dolazaka stranih turista (u ukupnom broju dolazaka sudjelovali su s 55%). 

Domaći turisti ostvarili su 9.785 dolazaka (u ukupnom broju dolazaka domaći turisti 
sudjelovali su s 45%), a što je 59% dolazaka domaćih turista ostvarenih u istom razdoblju 
2019. godine. Treba napomenuti da je u Rijeci za prvih šest mjeseci 2020. godine ostvaren 
turistički promet od 71.163 noćenja, a što je 44% od ukupnog broja noćenja ostvarenih u 
istom razdoblju 2019. godine. Pritom su strani turisti ostvarili 44.125 noćenja, a u usporedbi s 
istim razdobljem 2019. godine ostvareno je tek 33% prošlogodišnjih noćenja stranih turista. 
Domaći turisti ostvarili su 27.038 noćenja, a što predstavlja 61% noćenja domaćih turista 
ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine. Uz navedeno, treba napomenuti da su u ukupno 
ostvarenim noćenjima, tijekom prvih šest mjeseci 2020. godine, strani turisti sudjelovali sa 
udjelom od 62%, a domaći turisti s udjelom od 38%. 

 
Tijekom prvih šest mjeseci 2020. godine, na području grada Rijeke najviše noćenja 

ostvarili su državljani Bosne i Hercegovine (6.924) i Italije (6.247 i drugih država (Srbije, 
Njemačke, SAD-a, Makedonije, Ukrajine, Slovenije, Austrije i Kosova). Najviše noćenja 
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ostvarili su turisti iz dobne skupine od 19 do 30 godina (28,94% u ukupno ostvarenim 
noćenjima) te turisti iz dobne skupine od 31 do 40 godina (22,03%). Najviše noćenja 
ostvareno je u privatnom smještaju na koji otpada 37.216 noćenja (52,30%), slijede hoteli s 
15.358 noćenja (21,58%), ostali objekti u nekomercijalnom smještaju s ostvarenih 11.616 
noćenja (16,32%), hosteli sa 6.419 noćenja (9,02%) te prenoćišta s ostvarenih 554 noćenja 
(0,78%). 
 

Tijekom izvještajnog razdoblja Rijeka se istakla kvalitetnom promocijom na globalnom 
turističkom tržištu. European Best Destinations (u nastavku: EBD) organizacija koja 
promovira turizam i kulturu u Europi (sa sjedištem u Bruxellesu), početkom 2020. godine 
odabrala je europska odredišta najmanje pogođena koronavirusom. EBD ističe kako je 
Hrvatska destinacija s gotovo 20 puta manje slučajeva koronavirusa u odnosu na ostale 
europske zemlje. Rijeka je, drugu godinu za  redom, izabrana među 10 najboljih destinacija 
koju svakako treba posjetiti tijekom 2020. godine. Također, EBD izdvaja Rijeku kao idealnu 
city-break destinaciju, odnosno idealan grad za kratki odmor, a od hrvatskih gradova na 
popisu su još navedeni Zagreb i Cavtat. Promotivni film Rijeka - I Miss You, snimljen u 
produkciji Balduči Filma iz Zagreba i Turističke zajednice grada Rijeke, osvojio je dodatno 
priznanje na 13. međunarodnom festivalu turističkih filmova Tourfilm-u u Rigi. Treba naglasiti 
da je na festivalu zaprimljeno je 305 kandidatura promotivnih turističkih filmova iz 45 država.  

Riječkom promotivnom filmu ovo je četvrta nagrada osvojena na prestižnim svjetskim 
filmskim festivalima, prethodne tri nagrade osvojene su na festivalu The Golden City Gate u 
Berlinu, New York Film Festival-u te na američkom festivalu The Telly Awards. Promotivni 
film snimao se na brojnim atraktivnim lokacijama u Rijeci, kojim se Rijeka predstavlja kao 
cjelogodišnja turistička i tzv. city-break destinacija, odnosno grad za kvalitetan kratki odmor. 
 
 Osim turističke promocije, Rijeka je istaknuta i na globalnom planu vezano uz 
poticanje razvoja poduzetništva. StartupBlink, vodeća svjetska platforma za mapiranje i 
analizu startup ekosustava (okruženja koje podupire rast i razvoj startup-ova), objavila je 
poredak za 2020. godinu u kojem je obuhvaćeno 1.000 gradova iz 100 zemalja svijeta. 
Rijeka se na toj globalnoj ljestvici podigla za čak 73 mjesta u odnosu na 2019. godinu, a što 
predstavlja najveći napredak među hrvatskim gradovima (Zagreb, Split, Zadar, Pula, 
Karlovac i Osijek) koji su uvršteni među prvih 1.000 na ljestvici. Za formiranje ljestvice koriste 
se podaci o broju postojećih inovacijskih startupova, coworking prostora, akceleratora, lidera 
te potpornih organizacija.  

Prema StartupBlink-u, Rijeka ima pozitivan trend razvoja startup-a ekosustava koji je 
treći u Hrvatskoj i 461. u svijetu. Temeljem metodologije koju StartupBlink koristi u formiranju 
ljestvice, na popisu organizacija riječkog startup ekosustava nalaze se Riječka razvojna 
agencija Porin i Startup inkubator Rijeka, uz Sveučilišni znanstveno-tehnologijski park Step 
RI. Lista riječkih inovacijskih startupova sadrži, između ostalih, i poduzetnička ostvarenja 
bivših stanara Startup inkubatora Rijeka, poput FizioTech-Hip Rehabilitation Device, ZUS 
Biotech i Kupuj Lokalno, te riječki i globalno afirmirani brand Kisha (čiji je utemeljitelj Goran 
Čandrlić ujedno aktivni suradnik i mentor u Startup inkubatoru Rijeka). Hrvatska, kao zemlja, 
rangirana na 39. mjestu od njih ukupno 100, nakon što je od lani napredovala za čak 11 
mjesta. 

 
Prema neovisnom istraživanju, već drugu godinu zaredom, Rijeka je najbolja u 

digitalizaciji uprave: 
• broju administrativnih postupaka i stupnju njihove digitalizacije, 
• relevantnosti i kvaliteti sustava identifikacije i autentikacije (određivanje identiteta subjekta), 
• dostupnosti servisnih informacija na internetskim stranicama grada, 
• dostupnosti i razvijenosti objedinjenih servisa za plaćanje u gradu, 
• uključivanju građana u odlučivanje kroz digitalne platforme i 
• otvorenosti proračunskog planiranja (putem kvalitete i dostupnosti prikaza proračuna te 

pristupačnosti modela uključivanja građana). 
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Savjetnička tvrtka Apsolon iz Zagreba je, nakon prošlogodišnjeg istraživanja, ponovno 
izradila veliku studiju digitalne spremnosti gradova u kojoj je analizirala stupanj digitalne 
razvijenosti 20 najvećih hrvatskih gradova.  Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 20  najvećih 
hrvatskih gradova u kojima živi 45,2% stanovnika, a gradovi su podijeljeni po veličini (veliki, 
srednji i mali). Prema DESI indeksu (indeks digitalnog gospodarstva i društva) Hrvatska je 
tek na 20. mjestu između 28 država članica EU. Treba naglasiti da je Grad Rijeka tijekom 
2020. godine, u sklopu priprema za izradu novih strateških dokumenata za razdoblje od 
2021. do 2027. godine, u analizu uključio i procese digitalizacije na svim područjima. 

Strategija Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine, putem definiranih strateških 
ciljeva, nastavila se provoditi i tijekom izvještajnog razdoblja. U izvješćima Odjela za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Odjela za komunalni sustav, u nastavku 
ovog izvješća, obrađuju se doprinosi prvom strateškom cilju - Globalno pozicionirati Rijeku 
razvojem Riječkoga prometnog pravca 

 
Doprinosi drugom strateškom cilju Na temeljima društva znanja i novih tehnologija 

razviti konkurentno gospodarstvo, navedeni su u sklopu izvješća Odjela za poduzetništvo i 
Zavoda za informatičku djelatnost (u nastavku ovog izvješća).  

 
Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem 

projekata od zajedničkog interesa, kao treći strateški cilj, ostvaruje se putem aktivnosti 
navedenih u nastavku ovog izvješća vezano uz aktivnosti Odjela za zdravstvo i socijalnu 
skrb, Odjela za odgoj i školstvo Odjela za kulturu i Odjela za sport i tehničku kulturu.  
 
Važnije aktivnosti u promociji i realizaciji projekata te razvojnih i gospodarskih 
mogućnosti Grada Rijeke 

 
Dana 8. siječnja 2020. godine Grad Rijeka i KD Autotrolej d.o.o. su s HŽ-Putnički 

prijevoz potpisali Ugovor o nastavku poslovne suradnje na provedbi uključivanja željeznice u 
sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza grada Rijeke. U sklopu projekta integriranog 
putničkog prijevoza vlakovima HŽ-Putničkog prijevoza i autobusima Autotroleja nastavlja se 
suradnja kojom građani mogu koristiti jedinstvenu putnu kartu koja omogućava vožnju 
autobusom i vlakom.  

Sredinom siječnja 2020. godine održana je konferencija za medije na kojoj je 
predstavljeno 11 novih pristupnih točaka besplatnom bežičnom Internetu Grada Rijeke 
financirano sredstvima Europske komisije. Područje pokrivenosti signalom prošireno je na 
Trg sv. Barbare, Trg Šišmiš, Trg Riječke rezolucije, Krešimirovu ulicu (Art-kino-Muzej 
moderne i suvremene umjetnosti), javnu površinu budućeg Art-kvarta (ex Benčić), Kružnu 
ulicu i prostor Matice umirovljenika. Ukupna površina područja pokrivenosti signalom 
besplatnog bežičnog pristupa Internetu Grada Rijeke, uključujući i područje prošireno u 
sklopu WiFi4EU inicijative je 250.000 m2. 

Certifikacijska kuća URSA Adriatica, krajem siječnja 2020. godine uručila je Gradu 
Rijeci certifikat ISO 50001:2018. U sklopu projekta Compete4SECAP za dvije upravne 
zgrade Grada Rijeke uspostavljen je sustav upravljanja energijom i certificiran prema normi 
ISO50001:2018. Zasad su uključene upravne zgrade na adresama Korzo 16 i Titov trg 3 kao 
značajni potrošači energije, a najvećim dijelom to je električna energija za klimatizaciju i 
uredsku opremu te energija za grijanje. Ukupna vrijednost projekta je 13.298.000 kuna, a 
financira se iz Europskog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020.  
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20. veljače 2020. godine potpisan je Ugovor za postrojenje za sortiranje odvojeno 
prikupljenog otpada (sortirnice) u Mihačevoj Dragi kojim se definiralo financiranje projekta, 
između Grada Rijeke, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost. Njime se omogućava financiranje EU projekta izgradnje sortirnice u 
okviru postojećeg dvorišta na lokaciji Mihačeva draga.Bespovratna europska sredstva za 
projekt iznose 31.284.318,09 kuna, dok će ostatak u iznosu od 6.016.726,91 kuna financirati 
Grad Rijeka te gradovi i općine riječkoga prstena.  

4. ožujka 2020. godine potpisani su ugovori između Grada Rijeke i ustanova kojima 
se definira gradsko financiranje programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. Za ove će 
programe Grad Rijeka iz gradskog proračuna za 2020. godinu izdvojiti ukupno 5.266.000 
kuna. Radi se o projektima i programima Hrvatskog crvenog križa – Gradskog društva 
Crvenog križa Rijeka, Doma za starije osobe Kantrida, Doma zdravlja Primorsko-goranske 
županije, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, Hospicija Marija Krucifiksa Kozulić, 
Sveučilišta u Rijeci, Doma za odrasle osobe Turnić, Ordinacijie za fizikalnu medicinu i 
rehabilitaciju Mile Batinić, dr.med., Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Dnevnog centra za 
rehabilitaciju Slava Raškaj, Medicinskog fakulteta te Caritasovog domu za žene i djecu Sv. 
Ana.   

Na Jadranskom trgu 5. ožujka 2020. godine predstavljen je novi sustav javnih 
električnih bicikala RiCikleta. Bicikle se (njih  28 bicikala) nalaze na sljedećim lokacijama:  
Jadranskom trgu, ispred Dvorane mladosti na Trsatu, na pješačkom mostu preko Rječine te 
na krovu garaže na Bazenima Kantrida (na svakoj lokaciji po 7 bicikli). Putem mobilne 
aplikacije moguć je najam putem, punjenje električne baterije na stalku terminala te GPS 
praćenje. Ukupna vrijednost projekta Ricikleta, započetog 2017. godine odazivom Grada 
Rijeke na javni poziv Fonda za razvoj turističke infrastrukture Ministarstva turizma, 
iznosi 1.319.337,50 kuna, od čega je 195.280,00 kuna sufinanciralo Ministarstvo turizma, 
dok je ostatak osiguran u proračunu Grada Rijeke. 

Sredinom ožujka 2020. godine održano je predstavljanje projekta CEKOM – Centar 
kompetencija za pametne gradove, inovacijskog klastera koji će surađivati na projektima 
istraživanja i razvoja inovativnih digitalnih rješenja za život urbanoj sredini. Ukupna 
financijska vrijednost projekta za trogodišnje razdoblje iznosi 149.631.384,15 kuna, od čega 
partneri vlastitim sredstvima participiraju s 54.273.858,40 kuna. Na predstavljanju projekta 
gradonačelnik Obersnel kazao je kako su razvojni projekti za daljnju digitalizaciju važan 
strateški cilj u dokumentima Grada Rijeke, ali i Republike Hrvatske i Europske unije. U 
Zagrebu je početkom svibnja potpisan i Ugovor o dodjeli 150 milijuna kuna za projekt Centar 
kompetencija za pametne gradove. Centar kompetencija (CEKOM) za pametne gradove 
okuplja 17 trgovačkih društava i 3 istraživačko-razvojne institucije, a poduzeće Smart RI 
d.o.o. (u vlasništvu Grada Rijeke) je nositelj projekta i upravitelj konzorcija. 

Grad Rijeka i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 22. svibnja 2020. godine 
potpisali su Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu odvijanja 
programa Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. Lučka uprava uložila je 4,5 milijuna 
kuna u sanaciju i uređenje objekta koji će služiti za niz kulturnih i drugih programa (ex hala 
Exportdrva na Delti). 

2. lipnja 2020. godine u ulici Jože Vlahovića u Rijeci otvoreno je novo reciklažno 
dvorište. Građani će u njemu moći odlagati otpad u za to predviđene spremnike bez 
naknade. Time je Grad Rijeka zadovoljio kriterije odredbe o potrebnom broju reciklažnih 
dvorišta u odnosu na broj stanovnika. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 1.105.510,61 
kuna. Putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva zaštite okoliša i 
energetike preko Strukturnih i Kohezijskih fondova EU dobivena su bespovratna sredstva u 
iznosu 781.180,00 kuna, odnosno 85% iznosa prihvatljivih troškova. 

U sklopu projekta energetske obnove objekata javne namjene kojeg provodi Grad 
Rijeka, a koji se financira i sredstvima iz EU fondova u lipnju 2020. godine dovršena je 
energetska obnova četiri objekta: vrtića Vidrice i Belveder te osnovnih škola Gornja Vežica i 
Eugen Kumičić.  

Očekuje se i dovršetak radova na energetskoj obnovi Osnovne škole Pehlin i Muzeja 
grada Rijeke, a ukupna vrijednost energetske obnove ovih šest gradskih objekata iznosi 27,8 
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milijuna kuna, od čega bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 
9,2 milijuna kuna, dok je preostalih 18,6 milijuna kuna osigurao Grad Rijeka putem kreditnog 
zaduženja. 

18. lipnja 2020. godine potpisana su dva ugovora za izvođenje radova vrijednih 554 
milijuna kuna važnih za razvoj riječke luke i riječkog prometnog pravca, od kojih se jedan 
odnosi na izgradnju ceste DC403 i sufinanciran je EU sredstvima,  

Nakon višemjesečnih radova u lipnju 2020. godine završena je sanacija dijelova 
Trsatskog kaštela. Završetkom radova na Jugozapadnoj kuli dobit će se Interpretacijski 
centar Primorsko-goranske županije, koji je dio EU-projekta Putovima Frankopana. Ukupna 
vrijednost projekta i svih realiziranih aktivnosti je 478.902,80 kuna, financirano sredstvima 
Turističke zajednice grada Rijeke i Grada Rijeke. 
 
Suradnja s gradovima prijateljima 
 

Početkom godine poslovno izaslanstvo iz Daliana boravilo je u Rijeci kojeg je 
predvodila zamjenica generalnog direktora Ureda za međunarodnu suradnju Grada Daliana, 
uz suradnike. Razgovaralo se o prometnom razvoju Rijeke, ulaganju u suvremenu 
željezničku prugu i modernizaciju riječkog prometnog pravca, privlačenju ulaganja kineskih 
tvrtki u Rijeku i okolicu, ali i o potencijalnoj suradnji riječkog Sveučilišta s Dalian Jiaotong 
University na području tehničkih znanosti.  

Sredinom veljače 2020. godine održan je prijem za delegaciju Grada Rima na čelu s 
gradonačelnicom Virginom Raggi. Delegacija je posjetila Rijeku u sklopu projektu Il confine 
orientale italiano: una drammatica storia europea – Viaggio in Venezia Giulia, Istria, Fiume 
(hrv. Istočna granica Italije: dramatična europska povijest -Venezia Giulia, Istra i Rijeka), 
 kojeg  Grad Rim tradicionalno organizira posljednjih desetak godina za rimske 
srednjoškolce. 
 
Diplomatske i protokolarne aktivnosti 
 

Sredinom siječnja 2020. godine održan je prijem za Davidea Bradaninija, novog 
generalnog konzula Italije u Rijeci, a primili su ga gradonačelnik Vojko Obersnel, zamjenik 
gradonačelnika Nikola Ivaniš i predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat. 

28. siječnja 2020. godine održan je prijem za predstavnike Hrvatskog olimpijskog 
odbora (u nastavku: HOO). Razgovaralo se o nastavku i unaprjeđenju suradnje. 
Gradonačelnik Obersnel je, zajedno sa suradnicima, primio dopredsjednicu, odnosno 
pomoćnika glavnog tajnika HOO-a Sandu Čorak i Sinišu Krajača, kao i predstavnika 
Sportske TV Juru Ozmeca. Prijemu su nazočili i predstavnici Riječkog sportskog saveza. Bilo 
je riječi o suradnji Grada Rijeke i HOO-a na promociji sporta, posebice kod djece i mladih, 
kao i o povezivanju i uspostavi suradnje oko projekata Grada Rijeke usmjerenih na dječji 
sport. Istaknut je projekt Sportske škole grada Rijeke Ri Move koji se provodi u deset 
gradskih osnovnih škola. 

Primorsko-goransku županiju i Grad Rijeku sredinom veljače posjetila je delegacija 
gospodarskih savjetnika akreditiranih pri stranim diplomatskim misijama u RH s ciljem 
upoznavanja s gospodarskim i investicijskim potencijalima županije te mogućnostima širenja  
poslovne suradnje i tržišta. Održane su prezentacije o prometnom i geostrateškom položaju 
Rijeke, riječkom prometnom pravcu, europskim koridorima, od kojih jedan počinje u Rijeci, 
Klasteru zdravstvenog turizma, mogućnostima ulaganja i investicijskim projektima. 

20. veljače 2020. godine održan je prijem za novog veleposlanika Republike Italije u 
Hrvatskoj, Nj.E. Pierfrancesca Sacca, a primili su ga gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, 
predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke Andrej Poropat, kao i župan Primorsko-goranske 
županije Zlatko Komadina sa suradnicima.   

Prijem za Nj.E. Ilana Mora, izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj, održan je krajem 
veljače. Veleposlanika Mora primili su gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i župan Zlatko 
Komadina, a tema je bila generalna suradnja Rijeke, PGŽ-a i Hrvatske s Izraelom.  

https://www.rijeka.hr/teme-za-gradane/odgoj-i-obrazovanje/osnovne-skole/programi-i-projekti-u-osnovnim-skolama/projekt-sportske-skole-grada-rijeke-ri-move/
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21. svibnja 2020. godine održan je prijem za riječke glazbenike nagrađene na 
ovogodišnjoj, 27. dodjeli Porina. Nagrađene glazbenike primili su Vojko Obersnel, 
gradonačelnik Rijeke, sa zamjenicima, Markom Filipovićem i Nikolom Ivanišem te Ivanom 
Šararom, pročelnikom Odjela gradske uprave za kulturu. Prijemu su se odazvali Damir 
Urban & 4, Marko Tolja, Branimir Gazdik, Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle, Andrej 
Grozdanov, Zoran Majstorović, i Ivan Pešut.  

Predstavnici Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije početkom lipnja održali su 
prijem i za novoimenovanog mađarskog veleposlanika u Hrvatskoj, Nj.E. dr.sc. Csabu 
Demcsáka 

 
Aktivnosti gradonačelnika u Odboru regija 
 

Na konstituirajućoj, 138. sjednici Europskog odbora regija koja se od 11.do 13. 
veljače održavala u Bruxellesu, gradonačelnik Obersnel ponovo je izabran za 
potpredsjednika Odbora regija, savjetodavnog tijela Europske unije koje čine izabrani lokalni 
i regionalni predstavnici iz svih 27 država članica. Plenarno zasjedanje bilo je konstituirajuće, 
s prvim dijelom posvećenim službenom konstituiranju Europskog odbora regija i usvajanju 
dnevnog reda i izbornih pravila. Održano je nekoliko političkih rasprava, uključujući raspravu 
o Konferenciji o budućnosti Europe.  

139. sjednica Odbora regija održana je od 30. lipnja do 2. srpnja i to dijelom online. 
Gradonačelnik Obersnel u ime Odbora regija bio izvjestitelj o Fondu pravedne tranzicije 
kojim Europska komisija u svojem novom prijedlogu za sljedeći dugoročni proračun EU-a želi 
ojačati mehanizam za pravednu tranziciju kao odgovor na krizu. U pripremi izvješća, 
Gradonačelnik Obersnel je održao niz sastanaka s članovima Europskog Parlamenta koji se 
bave navedenim temama, a imao je priliku nacrt izvješća prezentirati i Odboru za regionalni 
razvoj (REGI) pri Europskom parlamentu. Pritom treba naglasiti da je Europski Parlament 
konačno prihvatio 11 od ukupno 19 preporuka koje je Gradonačelnik Obersnel uvrstio u 
izvješće. Time je ostvaren veliki utjecaj Odbora regija na donošenje odluka u Europskom 
Parlamentu koje su od velikog značaja za članice EU i za regionalni razvoj. Europska 
komisija je u okviru europskog Zelenog plana predložila uspostavu Fonda za pravednu 
tranziciju od 40 milijardi eura u financijskom okviru za razdoblje 2021.-2027. godine. Za 
Hrvatsku je predloženo 387 milijuna eura iz toga fonda. Sredstva će se upotrijebiti za 
ublažavanje socio-ekonomskih posljedica tzv. zelene tranzicije u najteže pogođenim 
regijama, primjerice podupiranjem prekvalifikacije radnika, pomaganjem malim i srednjim 
poduzećima u stvaranju novih gospodarskih prilika i općenitom diversifikacijom gospodarske 
aktivnosti, čime se ulaže u budućnost tih regija. 

 
Protokolarne aktivnosti vezane uz projekt Rijeka – Europska prijestolnica 

kulture 
 

12. siječnja 2020. godine, na poziv Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Rijeku 
je posjetila delegacija od čak četrdesetak međunarodnih dopisnika iz Bruxellesa kojima je 
predstavljen projekt Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture. 

U bugarskom Plovdivu, Europskoj prijestolnici kulture u 2019. godini, 13. siječnja 
2020. godine, održana je svečana ceremonija primopredaje titule Europske prijestolnice 
kulture – Rijeci i irskom gradu Gallwayu koji s Rijekom tu titulu nosi u 2020. godini. 

U Rijeci je početkom veljače održana Šesta ministarska konferencija Savjeta 
ministara kulture jugoistočne Europe – jačanje kulture za održivi razvoj. Ministri i visoki 
dužnosnici ministarstava kulture država članica na ministarskoj konferenciji u Rijeci usvojili 
su Deklaraciju Šeste ministarske konferencije Savjeta ministara kulture jugoistočne Europe – 
jačanje kulture za održivi razvoj, a po završetku konferencije Republika Hrvatska predala je 
predsjedanje Savjetom Grčkoj.  
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Otvorenost, transparentnost i efikasnost 
 
Vezano uz pisanu i elektronsku komunikaciju gradonačelnika, u ovom je razdoblju 

evidentirano i obrađeno više od 750 različitih dopisa, zahtjeva i upita. U Kabinetu 
gradonačelnika na razgovor je primljeno samo desetak građana, a s obzirom na novonastale 
uvjete uzrokovane pandemijom uslijed koronavirusa. Gradonačelnik je održao oko 300 
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 150 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 30 zahtjeva postavljenih temeljem Zakona o 
pravu na pristup informacijama. 

 
Komunikacija gradske uprave prema medijima i on-line komunikacija s 

građanima 
 
U šestomjesečnom razdoblju, od siječnja do kraja lipnja 2020. prema medijima je 

upućeno oko 150 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. Također, veći broj objava za medije u ovom se 
razdoblju ticao informiranja građana o mjerama poduzetim u vrijeme tzv. izolacije 
prouzročene korona virusom. 

Nastavljena je suradnja s Kanalom Ri i radio postajama Radio Korzo i Laganini FM i to 
kroz emisije u kojima se građanima predstavljaju projekti i programi Grada važni za 
unaprjeđenje standarda života u gradu. Slična suradnja uspostavljena je s portalom RiPortal. 
Na Radio Rijeci u emisiji Grad i Vi, Dragi Vi četvrtkom je gostovao 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. kreirano je 788 
članaka (objava, odnosno vijesti), 16 službenih obavijesti, objavljeno je 88 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 2193 hrvatskih stranica portala, do sada je prevedeno 1012 stranica na talijanski 
jezik i 998 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.  
            U izvještajnom razdoblju dovršen je i objavljen novi dizajn portala Moja Rijeka koji 
sada u glavnom izborniku donosi rubrike – Ljudi, Mjesta, Događaji i Kalendar te rubriku Reci 
glasno koja u funkcionalnom smislu predstavlja nastavak komunikacije gradske uprave s 
građanima koja se ranije odvijala u rubrici Tužibaba na istom portalu. Na 
portalu www.mojarijeka.hr objavljeno je tijekom prvih 6 mjeseci 2020. godine 514 članaka, 
122 video priloga i 3640 fotografija, a zaprimljeno je i 87 upita građana u rubrici Reci glasno. 

 Ukupna posjećenost u obrađenom razdoblju bila je 222.583 posjeta (37.097 mjesečno) 
pri čemu je registrirano 152.631 (25.438 mjesečno) jedinstvenih posjeta. 

 Na društvenoj mreži Facebook profil Moja Rijeka pratilo je 903 novih osoba, a na 
društvenoj mreži Twitter, račun Grad Rijeka pratila je 129 nova osoba.  Na Youtube kanalu 
imamo 270 novih pretplatnika, a na Instagram profilu prati nas 350 novih osoba. 

http://www.rijeka.hr/
http://www.mojarijeka.hr/
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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 5 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 redizajniranom portalu Moja Rijeka. 
 

Aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti 
 

Izvanredne okolnosti koje su posljedica epidemioloških i sanitarno-higijenskih mjera u 
prevenciji epidemije bolesti COVID 19 direktno su uvjetovale i manji broj održanih 
Gradonačelnikovih kolegija. U izvještajnom razdoblju održano je 6 kolegija u čijem su radu, 
uz nazočnost medija, sudjelovali zamjenici Gradonačelnika te svi čelnici upravnih tijela 
gradske uprave. U razdoblju prije proglašenja epidemije bolesti COVID 19 održana su 2 
kolegija, a 4 su kolegija održana nakon tzv. popuštanja mjera koje je propisao Stožer civilne 
zaštite RH. Ne treba posebno isticati da su pri organizaciji četiri kolegija u svibnju i lipnju 
2020. godine poštivane sve preporuke i mjere stožera koje se odnose na propisani broj na 
jednom mjestu u zatvorenom prostoru, propisanu fizičku distancu i ostale sanitarno-
.higijenske mjere. Tako su se prvi put u jedanaestogodišnjoj praksi održavanja kolegija uz 
nazočnost medija ti kolegiji održali u gradskoj vijećnici.  

Činjenica da se zbog propisanih mjera u suzbijanju epidemije COVID 19 tri mjeseca 
nisu mogli održavati uobičajeni Gradonačelnikovi kolegiji nije utjecala na ostvarivanje javnosti 
rada Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, ali i Zakonu o pravu na pristup informacijama. Upravo zbog 
izvanrednih okolnosti koje je izazvala epidemija u tromjesečnom razdoblju uvedena je praksa 
da se informacija o zaključcima, odlukama i drugim aktima koje donosi Gradonačelnik 
objavljuje kontinuirano na www.rijeka.hr  (osim akata objavljivani su i svi obrazloženi 
prijedlozi upravnih tijela na temelju kojih su ti akti i doneseni).. Tako je i u vrijeme najstrožih 
epidemioloških mjera javnost imala stalan uvid u rad Gradonačelnika. Upravo u razdoblju od 
veljače do 21. svibnja 2020. godine (kada je ponovno sazvan uobičajeni kolegij uz nazočnost 
medija) Gradonačelnik je donio 298 zaključaka, od čega su 22 zaključka bila vezana direktno 
uz mjere koje se poduzimaju radi suzbijanja i ublažavanja posljedica epidemije bolesti 
COVID 19. 

Ukupno je razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine doneseno 526 zaključaka.  
 Osim informacije o donesenim aktima između dva održana kolegija, na portalu se 
obvezno objavljuje izvješće s održanog kolegija kao i zapisnik s istoga (sve sukladno obvezi 
iz Zakona o pravu na pristup informacijama). 
 Sukladno ovlaštenjima iz članka 58. Statuta Grada Rijeke utvrđeno je i podneseno 
Gradskom vijeću ukupno 33 prijedloga akata, 9 izvješća, 2 informacije te 6 očitovanja na 
prijedloge drugih ovlaštenih predlagatelja. 
 Dvije podnesene informacije upravo se odnose na sve mjere koje je Grad Rijeke 
poduzimao za vrijeme epidemije bolesti COVID 19. 
 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, 
• Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 20019. godinu, 
• Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija 

za 2021. i 2022. godinu, 
• Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. 

godinu  
 U području prostornog planiranja i urbanističkog uređenja grada, Gradonačelnik je 
uputio Vijeću na razmatranje Izvješće o stanju u prostoru Grada Rijeke za razdoblje 2007.-
2018. godine. 

http://www.vojko-obersnel.com/
http://ekonzultacije.rijeka.hr/
http://www.rijeka.hr/
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U području planiranja održivog razvitka, sukladno pozitivnim propisima, podnio je 
Prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2020. 
godine. 

U području strateškog planiranja i upravljanja razvojem podnio je Prijedlog odluke o 
pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine.  

Posebne okolnosti nastale u gospodarstvu uslijed epidemije COVID-a 19 uvjetovale 
su činjenicu da su Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje podnesena dva prijedloga o 
izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi.  

U području komunalnog gospodarstva ističe se da je podnesen Prijedlog odluke o 
davanju naknadne suglasnosti na izmjenu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa 
unutar groblja, dok je u području zdravstva i socijalne skrbi podnio Prijedlog o izmjenama 
Odluke o socijalnoj skrbi. 

Bitno je istaknuti da je zbog potrebe formalnog usklađenja Statuta i Poslovnika sa 
izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Gradonačelnik u veljači 
2020. godine uputio na razmatranje i usvajanje i Prijedlog izmjena Statuta Grada Rijeke te 
Prijedlog izmjena Poslovnika Gradskog vijeća 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 13 akata koji su objavljeni u "Službenim novinama Grada Rijeke" i to u 
brojevima 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 8/20 i 9/20. 
 
 Gradonačelnik je donio i sljedeće akte za koje nije propisana obvezna objava u 
službenom glasilu: 

• Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja Grada Rijeke za dodjelu financijskih 
sredstava udrugama, 

• Plan nabave Grada Rijeke za 2020. godinu, 
• Dopuna Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 

upravnih i drugih tijela Grada Rijeke za 2020. godinu, 
• Prve izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke za 2020. godinu, 
• 21 pojedinačnu odluku odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u osnovnim 

školama grada Rijeke  
• Odluku o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2020. 

godinu – 100.000,000 kuna Krapinsko-zagorskoj županiji za otklanjanje posljedica 
potresa 22. ožujka 2020. godine, 50.000,00 kuna Gradu Zagrebu za otklanjanje 
posljedica potresa 22. ožujka 2020. godine 
U izvještajnom razdoblju, a sukladno Planu savjetovanja s javnošću za 2020. godinu, 

provedena su 4 internetska savjetovanja s javnošću o općim aktima koji su upućeni u daljnju 
proceduru donošenja. Internetska javna savjetovanja provedena su o Nacrtu prijedloga 
akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine, 
Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi, Nacrtu prijedloga odluke o 
korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke te Nacrtu 
prijedloga programa javnih potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane 
i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020/2021. godinu. Ujedno je pružena i 
tehnička podrška provedbi savjetovanja s javnošću nositelj koje je bio predlagatelj – Klub 
Lista za Rijeku (Nacrt prijedloga odluke o dopuni Odluke o grbu i zastavi 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 razrješenju i imenovanju 
člana Upravnog vijeća Dječjeg doma Tić a sukladno ovlaštenjima iz posebnih propisa donio 
je Odluku o imenovanju predstavnika Grada Rijeke u Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka, 
Odluku o imenovanju člana Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, 
Odluku o imenovanju predstavnika Grada Rijeke u Skupštini Gradske vatrogasne zajednice 
Rijeka te odluku o osnivanju Radne skupine za izradu planskih dokumenta civilne zaštite 
Grada Rijeke.  
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