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Izvješće 
Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godine 

 
I. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja (1. srpnja do 30. prosinca 2020. godine) 

Gradonačelnikovi su prioriteti trebali biti vezani za nastavak programa Rijeka – Europska 
prijestolnica kulture 2020. godine (u nastavku: EPK) te razvoj poslovno-poduzetničke infrastrukture 
i digitalizacije. 

Na žalost već se u srpnju iznova pogoršala epidemiološka situacija kako u Hrvatskoj tako i u 
cijelom svijetu. Epidemija bolesti COVID -19, uzrokovana tzv. korona virusom (u daljem tekstu: 
epidemija), tako je uistinu postala glavno obilježje 2020. godine, pa i svih aktivnosti koje su u ovoj 
godini poduzimane na raznim razinama i u različitim područjima.  

U drugoj polovici godine Stožer civilne zaštite Grada Rijeke održao je 3 sjednice na kojima 
se razmatrala Provedba mjera za suzbijanje epidemije. U mjesecu srpnju, u Prenoćištu Kantrida 
organizirana je karantena za osobe s područja grada Rijeke koji moraju biti u samoizolaciji. 
Tijekom ljetnih mjeseci pripadnici civilne zaštite Grada Rijeke obavljali su nadzor nad provedbom 
propisanih mjera i danih preporuka nadležnih stožera civilne zaštite te Hrvatskog zavoda za javno 
zdravstvo, što je nastavljeno i do kraja godine (naročita je pažnja bila posvećena provedbi 
epidemioloških mjera tijekom odvijanja kulturnih manifestacija, s naglaskom na manifestacije iz u 
sklopu programa Europske prijestolnice kulture, kao i kontroli nošenja maski koja je mjera 
propisana za sva sredstva javnog prijevoza). Prije početka školske godine Grad Rijeka je za 
potrebe učenika i zaposlenih u osnovnim školama nabavio 12.800 maski za lice.  

Sve nepovoljnija situacija izazvana jačanjem epidemije tijekom jeseni 2020. godine dovela je 
do toga da Stožer civilne zaštite RH 27. studenog 2020. godine donese Odluku o nužnim 
epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke 
mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne 
novine“ broj 131/20). Tim je mjerama od 28. studenog 2020. godine obustavljeno obavljanje 
određenih djelatnosti (ugostitelji, fitness centri itd). Kako bi izašao u susret poduzetnicima koji su 
izravno i neizravno pogođeni donošenjem obvezatnih mjera iz navedene Odluke, Grad Rijeka je 
svoje aktivnosti usmjerio ponovno na mjere pomoći poduzetnicima. Oslobađanje od plaćanja 
zakupnine gradskih poslovnih prostora omogućeno je svima zakupcima kojima je obustavljeno 
obavljanje djelatnosti odlukom nacionalnog Stožera. Navedeni poduzetnici oslobođeni su od 
plaćanja zakupnine od 1. do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do ukidanja mjera obustave 
obavljanja djelatnosti. Mjerom oslobađanja od plaćanja zakupnine bili bi obuhvaćeni zakupnici koji 
obavljaju sljedeće djelatnosti: ugostiteljski objekte svih kategorija, djelatnost kockanja i klađenja, 
djelatnost teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara, djelatnosti dječjih i drugih 
radionica te organiziranih plesnih škola te djelatnost svih amaterskih kulturno umjetničkih izvedbi, 
programa i manifestacija te proba amaterskih sastava i družina, uključujući i zborove (uz izuzetak 
izložba u muzejskih, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima). Svim zakupnicima gradskih 
poslovnih prostora kojima nije direktno onemogućeno obavljanje djelatnosti propisano navedenom 
Odlukom nacionalnom stožera, a kojima je pao promet od 40-60% odobrilo se umanjenje 
zakupnine za 30%, a onima sa padom prometa od 60,01-100% odobrilo se umanjenje zakupnine 
za 50%. Pomoć za umanjenje zakupnine odnosila se na razdoblje od 1. studenog  do 31. prosinca 
2020. godine, uz mogućnost produljenja (ovisno o trajanju mjera iz odgovarajućih budućih odluka 
Stožera).  

Korisnicima površina javne namjene koji imaju postavljene privremene objekte i ugostiteljske 
terase omogućeno je oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje u periodu od 1. studenog  do 
31. prosinca 2020. godine, uz mogućnost produljenja ovisno o razvoju situacije prouzročene 
epidemijom.  

Grad Rijeka je još u svibnju, kao privremenu mjeru, ugostiteljskim objektima odobrio 
mogućnost proširenja terasa na javnim površinama, bez dodatnog plaćanja, i to na onim 
lokacijama gdje je takav zahtjev bio tehnički izvediv.  

Naprijed navedene mjere pomoći primjenjuju se i na zakupnike poslovnih prostora kojima 
upravljaju trgovačka društva Rijeka plus d.o.o. i Rijeka sport d.o.o. 

Pored navedenih mjera koje su donesene već u prvim danima proglašenja epidemije, putem 
Javnog poziva za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima koji je raspisan početkom rujna 
2020. godine, prijaviteljima je dana mogućnost prijave troškova za nabavu opreme i zaštitnih 
sredstava, vezanih za mjere zaštite od virusa. 
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Uz provedbu svih propisanih mjera iz odluka nacionalnog Stožera CZ kao i preporuka 
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo fokus je stavljen na podršku poduzetnicima čije je poslovanje 
najviše pogođeno posljedicama epidemije.  

Ali to nije bio jedini način „borbe“ Grada Rijeke u uvjetima epidemije. Unatoč bitno 
smanjenim proračunskim prihodima, i to upravo zbog smanjenja ili ukidanja prihoda koje uplaćuju 
poduzetnici, zadržana je, a dijelom i povećana razina socijalne zaštite Riječana provedbom 
Socijalnog programa Grada Rijeke. Novčanom donacijom Grada Rijeke u visini od 200.000,00 
kuna Kliničkom bolničkom centu Rijeka, pokrenuta je i nabava monitora za praćenje vitalnih 
funkcija bolesnika, uključivo i bolesnike težih oblika bolesti COVID – 19. Kao jedna od mjera u 
borbi protiv epidemije naglašava se i daljnje podizanje razine digitalizacije rada upravnih tijela 
Grada Rijeke kako bi se građanima omogućilo da najveći broj usluga i prava mogu ostvariti bez 
potrebe fizičkog dolaska u gradsku upravu, odnosno on - line. 

Osim za poduzetnike, usvojene su i mjere za roditelje i djecu koje se odnose na umanjenje 
cijene smještaja u vrtiću i produženoga boravka u slučajevima samoizolacije zbog epidemije. 

Stoga je Gradonačelnik predložio, u srpnju 2020. godine, a Gradsko vijeće usvojilo Prve 
izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu. Ukupno smanjenje prihoda i primitaka 
iznosilo je 193.214.999 odnosno 14,6% u odnosu na početni proračun te su se Prvim izmjenama i 
dopunama Proračuna Grada Rijeke predložili prihodi i primici proračuna u iznosu 1.125.667.109 
kuna. Rashodi i izdaci su se predložili u iznosu od 1.146.400.000 kuna što je predstavljalo 
smanjenje za 136.840.000 kuna odnosno za 10,7% u odnosu na početni proračun. Razlika između 
prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u iznosu od 20.732.891 kuna uravnotežuje se prenesenim 
sredstvima iz prethodnog razdoblja. 

 
II. S obzirom na pogoršanje situacije vezane uz epidemiju projekt EPK se programski i 

organizacijski promptno prilagođavao novonastalim uvjetima. U izvještajnom razdoblju Grad Rijeka 
je u suradnji s RIJEKA 2020. d.o.o., gradskim ustanovama u kulturi te ostalim partnerima uspio 
organizirati značajne kulturne programe. Tijekom Ljeta u prijestolnici održano je 390 programa koje 
je ukupno pratilo više od 53.000 posjetitelja. Za bogato kulturno ljeto, u promijenjenim okolnostima 
organizacije i uz poštivanje svih posebnih mjera zaštite, zaslužne su gradske kulturne ustanove  
(HNK Ivana pl. Zajca, Art kino, HKD na Sušaku, Gradsko kazalište lutaka, Gradska knjižnica te 
Muzej moderne i suvremene umjetnosti), tvrtka Rijeka 2020, Delta Lab, udruga Drugo more, ali i 
brojne umjetničke organizacije i pojedinci koji su sudjelovali u organizaciji kulturno-umjetničkih 
programa. 

Posebno je značajno što je Muzej grada Rijeke svečano otvoren 13. studenog 2020. u 
obnovljenoj Palači Šećerane. Otvorenje riječke Palače Šećerane provedeno je uz poštivanje svih 
epidemioloških mjera. Obnovljeni riječki spomenik kulturne baštine izazvao je veliki interes 
sugrađana te je zainteresiranim posjetiteljima podijeljeno (tijekom jednotjednog otvorenja) 2.350 
besplatnih ulaznica uz posebno vođenje po grupama. I prostor bivšeg skladišta Exportdrva na Delti 
postalo je novo mjesto za kulturne programe. Taj je prostor ugostio dvije najznačajnije izložbe EPK 
projekta, reprezentativne postave svjetske razine – Fiume Fantastika: fenomeni grada i 
međunarodnu izložbu Usijano more. U drugoj polovici 2020. godine u Exportdrvu se realiziralo 37 
programa s 24.373 posjetitelja uživo i 4.130 on-line. 

U listopadu 2020. godine postavljena je izložba 51000 Balthazargrad, u sklopu programa 
Dječja kuća, koja je prvi kat Muzeja moderne i suvremene umjetnosti pretvorila čudesni 
Balthazargrad. 

Zbog globalnih razmjera pandemije, Rijeci je odobreno da do travnja 2021. godine nosi titulu 
Europske prijestolnice kulture. Naime, krajem 2020. godine Europski je parlament usvojio izvješće 
o produljenju statusa europskih prijestolnica kulture te je s tim u svezi donio i odgovarajuću odluku.  

 
III. U svojim redovnim aktivnostima, Gradonačelnik je posvetio veliku pažnju razvoju 

poslovno-poduzetničke infrastrukture. Tako je tijekom druge polovice 2020. godine dovršen projekt 
Rekonstrukcija i prenamjena postojeće Hale 14 u tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator 
„Proizvodni park Torpedo“. Projektom ukupne vrijednosti preko 22 milijuna kuna sufinanciranim 
sredstvima EU preuređena je bivša industrijska hala veličine 1.557 m2 u poduzetnički inkubator s 
16 prostornih jedinica namijenjenih poduzetnicima iz proizvodnih djelatnosti. Time je Rijeka dobila 
poduzetnički centar koji nudi programe inkubacije i post-inkubacije uz mogućnost korištenja 
suvremene opreme iz područja aditivnih tehnologija. U posljednjem polugodištu 2020. godine 
nabavljena je i puštena u rad oprema za aditivnu proizvodnju od pijeska te oprema za aditivnu 
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proizvodnju od metala u obliku praha, koja omogućuje 3D print modela različitih veličina. 
Proizvodni park Torpedo u svojoj je punoj funkciji javnosti predstavljen na završnoj konferenciji 
projekta koja se održala 22. prosinca 2020. godine. 

Pokrenuta je daljnja faza realizacije projekta Izgradnja komunalne infrastrukture u 
Poduzetničkoj zoni Bodulovo. Naime, početkom listopada 2020. godine pokrenuta su dva postupka 
javne nabave: za odabir izvođača radova za izgradnju komunalne infrastrukture te izradu i tisak 
promotivnog materijala. Postupak nabave promotivnog materijala okončan je početkom studenoga 
dok se potpisivanje ugovora sa izvođačem radova planira početkom 2021. godine. Ukupna 
vrijednost projekta je oko 11 milijuna kuna, a projekt se sufinancira sredstvima EU u iznosu od 
5.710.343,00 kuna. 

Završetkom Projekta koji je planiran u proljeće 2022. godine, grad Rijeka dobiti će 
suvremeno opremljenu poduzetničku zonu sa kompletnom infrastrukturom, spremnom za ulazak 
poduzetnika. 

Uz navedeno, početkom studenoga 2020. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 
EU donijelo je odluku kojom se Gradu Rijeci dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 
31.468.168 kuna za projekt “Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana“. Radi se 
o projektu koji je usmjeren je na jačanje konkurentnosti i poticanje rasta i razvoja novoosnovanih i 
postojećih malih i srednjih poduzeća u IT sektoru i kreativnim tehnologijama. Ukupna vrijednost 
projekta je 37.021.374 kuna, od čega se 85% sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj – 
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a 15%, odnosno 5.553.206 kuna, 
snosi Grad Rijeka kao prijavitelj projekta. Inkubator će predstavljati suvremenu poduzetničku 
infrastrukturu koja uključuje inkubaciju i umrežavanje poduzetnika u ciljanim industrijama, a bit će 
na raspolaganju poduzetnicima s područja Urbane aglomeracije Rijeka. Podrška korisnicima 
pružat će se u tri glavna tematska područja: umjetna inteligencija (AI) i Internet stvari (Internet of 
Things – IoT) (1), razvoj računalnih igara (2) te foto i video produkcija (3). 

Startup inkubator Rijeka već treću godinu za redom bilježi izvrsne pokazatelje i izniman 
interes korisnika. U svečanoj završnici 11. generacije Demo Day 20/11, održanoj u srpnju 2020. 
godine, sudjelovalo je čak 12 najuspješnijih timova od njih ukupno 24 koji su pristupili procesu 
inkubacije, a novčanim nagradama u iznosu od po 100.000, 50.000 i 25.000 kuna, za pokretanje 
vlastitog posla nagrađena su tri najbolja tima. Nakon izrazito uspješne 11. generacije, novi je Javni 
poziv za ulazak 12. generacije, objavljen u rujnu 2020. godine, srušio rekord iz prethodne godine s 
ukupno 49 prijava. U proces inkubacije ušla su 22 tima, a Programsko vijeće inkubatora prošireno 
je s dva nova člana – predstavnicima Erste banke i globalne IT tvrtke Infobip d.o.o. 

 
IV. Zbog pandemije je globalni turizam tijekom 2020. godine imao veliki pad. U gradu Rijeci u 

2020. godini ostvareno je 61.675 dolazaka, što predstavlja tek 37% od ukupnog broja dolazaka 
ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine. Ostvaren je turistički promet od 219.795 noćenja, što je 
47% od ukupnog broja noćenja ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine. Strani turisti ostvarili su 
163.675 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem 2019. godine, tijekom 2020. godine ostvareno je 
42% noćenja stranih turista. Domaći turisti ostvarili su 56.120 noćenja, što je 70% noćenja 
domaćih turista ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine. Uz domaće turiste, Rijeku su najviše 
posjećivali i turisti iz Njemačke, Italije, Češke. U privatnom smještaju ostvareno je najviše noćenja 
(66,9%), a slijede hoteli s 13,8%, ostali objekti u nekomercijalnom smještaju s ostvarenim udjelom 
od 11,3%, hosteli sa 7,4% te prenoćišta s ostvarenim udjelom od 0,6% u ukupnom turističkom 
prometu Rijeke.  

Iako je turizam 2020. godine doživio veliki pad na svim razinama, podaci pokazuju da je 
projekt EPK značajno doprinosio ostvarenju i ovakvih turističkih rezultata, ali i globalnoj promociji 
Rijeke. No, treba naglasiti da je međunarodna organizacija European cities marketing (u nastavku: 
ECM), koja broji preko 100 članova (među kojima je i Turistička zajednica grada Rijeke), proglasila 
je Rijeku i prsten kao destinaciju koja ima najveći postotni i nominalni rast u kategoriji manjih 
destinacija u periodu od 2015. do 2019. godine. Naime, analiza ECM-a je pokazala da je prosječni 
rast na razini promatranih gradova 4,7% godišnje (nominalno 29.721) dok je to u slučaju Rijeke i 
prstena čak 22,7% (nominalni rast od 129.108).  

Uz sve navedeno treba naglasiti da je za 2020 godinu Grad Rijeka proglašen najboljim 
gradom u Hrvatskoj u kategoriji Smart city-Pametni grad. Rezultat je to istraživanja “Analiza 
digitalne spremnosti hrvatskih gradova 2020. godini, a priznanje je dobiveno na konferenciji 
“Održivi gradovi”, održanoj 24. studenog 2020. godine u Zagrebu. Istraživanje je prepoznalo  
napore Grada Rijeke u razvoju ICT infrastrukture i usluga, od kojih su najznačajnije e-usluge, 
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inkubatore, e-računi, uštedu energije, pametni parking, ICT-infrastrukturu u prometu (semafori, 
kružni tokovi), javni WIFI i mnoge druge projekte. 

 
V. Strategija Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine, temeljem definiranih strateških 

ciljeva, nastavila se provoditi tijekom razdoblja srpanj-prosinac 2020. godine. Doprinosi prvom 
strateškom cilju – Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca, obrađena 
su u izvješćima Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Odjela za 
komunalni sustav.  

U sklopu izvješća Odjela za poduzetništvo i Zavoda za informatičku djelatnost  navedeni su 
doprinosi drugom strateškom cilju – Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti 
konkurentno gospodarstvo.  

Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od 
zajedničkog interesa, kao treći strateški cilj, ostvarivao se putem aktivnosti Odjela za zdravstvo i 
socijalnu skrb, Odjela za odgoj i školstvo Odjela za kulturu i Odjela za sport i tehničku kulturu. Sva 
izvješća odjela navedena u prilogu ovog izvješća. 

 
VI. Grad Rijeka u srpnju 2020. godine bio je i domaćinom članovima Predsjedništva Hrvatske 

mreže zdravih gradova, odnosno predstavnicima gradova i županija članova Mreže. Tema je bila 
problematika mentalnog zdravlja na lokalnoj razini, s ciljem definiranja prioriteta te planiranja 
razvoja skrbi o mentalnom zdravlju, temeljenog na specifičnim zdravstvenim potrebama, u skladu 
sa županijskim, nacionalnim i EU prioritetima. Tema skrbi o mentalnom zdravlju građana jedan je 
od pet ključnih prioriteta definiranih u Planu za zdravlje Grada Rijeke 2019. – 2024. godine. 

28. kolovoza 2020. godine u Galeriji Kortil otvorena je izložba Grad i transformacija, 
umjetnika iz Neussa i Rijeke, organizirana povodom tridesete obljetnice prijateljstva između ova 
dva grada. Izložbu je pokrenuo grad Neuss u suradnji s kulturnim forumom Alte Post iz Neussa. 

U HKD-u na Sušaku 10. rujna 2020. godine održana je cITy upgrade konferencija Udruge 
gradova, koja se organizira kako bi se gradovima koji žele ubrzati tehnološki razvoj stvorile veće 
mogućnosti a relevantne informacije učinile dostupnijima.  

U Zagrebu se u rujnu 2020. godine održala i Skupština mreže za održivu urbanu mobilnost 
CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa, u organizaciji ODRAZ - Održivi razvoj zajednice 
– tajništvo Mreže. Skupštinom je završen službeni dio četverogodišnjeg razdoblja koordinatorstva 
Grada Rijeke ovom mrežom.  

Sredinom rujna 2020. godine, na prigodnoj svečanosti u organizaciji danskog 
veleposlanstva, u Gradu Rijeci je za novog počasnog konzula Kraljevine Danske u Rijeci imenovan 
Marko Herak. 

20. rujna 2020. godine na tzv. Riječki neboder je postavljena umjetnička instalacija Nemanje 
Cvijanovića „Spomenik crvenoj Rijeci – samoobrambeni spomenik“, i to upravo na datum kada je 
1943. godine, nakon kapitulacije fašističke Italije, Izvršni odbor ZAVNOH-a donio Odluku o 
priključenju Rijeke matici zemlji Hrvatskoj, kao i Istre, Zadra te ostalih krajeva koje je u II. 
Svjetskom ratu okupirala fašistička Italija.  

Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija zajednički su organizirali prijem za kanadskom 
veleposlanika u RH u povodu primopredaje broda izgrađenog u Brodogradilištu 3. maj za 
kanadskog naručitelja. U brodogradilištu je upriličena primopredaja 36,5 milijuna dolara vrijednog 
broda, „Algoma Intrepid“ kanadskom brodovlasniku Algoma Central Corporation. Na prijemu je 
načelno dogovorena i daljnja suradnja na gospodarskom i kulturnom planu. 

Nastupni posjet Primorsko-goranskoj županiji i Gradu Rijeci veleposlanice Republike 
Bugarske 14. listopada 2020. godine iskorišten je za razmatranje i predlaganje novih mogućnosti 
uspostave suradnje malih i srednjih tvrtki. 

27. listopada 2020. godine u prvom službenom posjetu Gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj 
županiji bio je veleposlanik Njemačke u RH. 

Krajem studenoga 2020. godine, izložbom na postamentima na Korzu posvećenim riječkoj 
glagoljskoj tiskari Šimuna Kožičića Benje otvorena je manifestacija „Benja 2.0 – Tjedan glagoljice“. 
Manifestacija je sukladno epidemiološkom okviru sadržavala demonstraciju rada izrađene replike 
tiskarske preše iz doba inkunabula i demonstracija rada 3D printera na kojem su se isprintala slova 
glagoljice za korištenje u tiskarskoj preši.  
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Nakon razornog potresa koji je 29. prosinca 2020. godine osim Petrinje i Gline, jako pogodio 

i Sisak, Grad Rijeka osigurao je ukupno 400.000,00 kuna na ime pomoći za sanaciju šteta u 
potresom pogođenim gradovima. Grad Rijeka stavio je na raspolaganje i mehanizaciju i vozila 
svojih komunalnih društava. Odmah nakon razornog potresa u Petrinju su krenuli pripadnici Javne 
vatrogasne postrojbe Rijeke. Grad Rijeka je u znak pijeteta prema žrtvama potresa, odustao od 
novogodišnjeg vatrometa. Gradska komunalna i trgovačka društva uključila su se u podršku 
potresom pogođenih krajeva donacijom od ukupno 400.000,00 kuna.  
 

VII. 1. srpnja 2020. godine Institut za javne financije predstavio je rezultate šestog ciklusa 
istraživanja proračunske transparentnosti hrvatskih županija, gradova i općina. Grad Rijeka osvojio 
je maksimalan broj bodova te priznanje za transparentnost gradskog proračuna. Web stranica 
Grada Rijeke također je ocijenjena izvrsnom ocjenom među gradovima s dobro koncipiranim i lako 
pretraživim stranicama. Isto tako, veliko istraživanje Savjetničke kuće Apsolon o digitalnoj 
spremnosti gradova, u kojoj se analizira stupanj digitalne razvijenosti, pokazalo je da je Rijeka prvi 
grad u Hrvatskoj po spremnosti za digitalnu transformaciju, odnosno, za promjenu svih oblika 
poslovanja i procesa u kojima su zaposlenici organizacije u interakciji s njezinim korisnicima, 
zahvaljujući razvoju novih tehnologija, softvera i aplikacija. Rijeka je na prvom mjestu po broju 
administrativnih postupaka i stupnju njihove digitaliziranosti te relevantnosti i kvaliteti sustava 
identifikacije i autentifikacije, prema dostupnosti servisnih informacija na internetskim stranicama 
grada i objedinjenih servisa za plaćanje u gradu, otvorenom proračunu i participaciji građana u 
odlučivanju. U sklopu dvogodišnjeg projekta Europske komisije Intelligent Cities Challenge (ICC), 
Rijeka je izabrana za jedan od 10 gradova – mentora koji će svojim rješenjima i iskustvom pomoći 
drugim gradovima u transformaciji prema „pametnom gradu“. Rijeka je ulogu grada-mentora dobila 
temeljem Strategije razvoja grada, Strateškog plana Rijeka pametni grad i strategije digitalne 
transformacije. 

U studenom 2020. godine je Rijeka istaknuta kao primjer u proaktivnoj objavi informacija. 
Povjerenik za informiranje, neovisno nacionalno tijelo zaduženo za provedbu Zakona o pravu na 
pristup informacijama, proveo je analitičko praćenje internetskih stranica 37 gradova i općina s 
područja Primorsko-goranske županije. Rijeka ispunjava sve zakonske obveze te drugim 
jedinicama može poslužiti kao ogledni primjer u proaktivnoj objavi informacija, provedbi 
savjetovanja s javnošću na zasebnom portalu i osiguravanju javnosti sjednica, uključujući objavu 
informacija o javnim uslugama na zasebnom portalu, objavu skupova podataka pogodnih za 
ponovnu uporabu na posebnom portalu otvorenih podataka i objavu informacija u svrhu ostvarenja 
financijske transparentnosti.  

11. prosinca 2020. godine predstavljen je novum: sustav “Gradsko oko” – Internet platforma 
posvećena dvosmjernoj komunikaciji s građanima po pitanjima vezanim za komunalnu 
problematiku na području Rijeke. Građani mogu prijavljivati različite komunalne probleme u sustav 
koji objedinjeno koriste sve nadležne institucije Grada Rijeke. Zaprima se širok spektar komunalnih 
problema, poput grafita i vandalizma, do oštećenja asfalta, prometnih znakova, sprava na dječjim 
igralištima, problema s javnom rasvjetom, olupinama vozila na javnim površinama, nepropisno 
odbačenom otpadu i slično. 

Vezano uz pisanu i elektronsku komunikaciju Gradonačelnika, u ovom je razdoblju 
evidentirano i obrađeno više od 470 različitih dopisa, zahtjeva i upita. U Kabinetu gradonačelnika 
na razgovor je primljeno samo desetak građana, a s obzirom na novonastale uvjete uzrokovane 
epidemijom. Gradonačelnik je održao oko 250 radnih sastanaka. Uz koordinaciju i nadziranje rada 
upravnih tijela gradske uprave, komunalnih društava i ustanova Grada te suradnju s Gradskim 
vijećem i realizaciju gradskih projekata i programa, najveći broj sastanaka održan je na temu 
projekta EPK te s aktualnim ili potencijalnim investitorima na području Grada Rijeke, 
predlagateljima i organizatorima raznih manifestacija, programa i inicijativa. Gradonačelnik njegovi 
zamjenici, u izvještajnom su razdoblju sudjelovali u više od 100 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 na 31 zahtjev postavljen temeljem Zakona o pravu na pristup 
informacijama. 
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VIII. Na prvoj od triju plenarnih sjednica Odbora regija, koje su se dijelom odvijale online, 1. 

srpnja 2020. godine, Gradonačelnik je 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 dio svojega mehanizma za odgovor na krizu, 
Komisija je u okviru europskog Zelenog plana predložila uspostavu takvog Fonda od 40 milijardi 
eura svježeg novca u sljedećem Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021.-2027. 
godine. Sredstva će se upotrijebiti za ublažavanje socioekonomskih posljedica tranzicije u najteže 
pogođenim područjima. 

14. listopada 2020. godine, na sjednici na kojoj je online sudjelovao i Gradonačelnik, 
Europski odbor regija u svom se izvješću, u kojem se bavio utjecajem epidemije na zdravlje i 
gospodarstvo, kao primjer dobre prakse istaknuo i Rijeku. Rijeka je uvela čitav niz pomoći 
poduzetnicima i građanima u vrijeme zatvaranja (lockdown) u proljeće 2020. godine, odgodila 
naplatu usluge odvoza otpada te rok za podnošenje prijave poreza na kuću za odmor. Nakon 
odluke hrvatske vlade o odgodi plaćanja poreza na dohodak, Rijeka je odgodila i plaćanje prireza, 
koji je velik izvor prihoda lokalnih vlasti. Grad Rijeka i gradsko društvo Crvenog križa istaknuti su i 
kao primjer dobre prakse u organizaciji dostave hrane i lijekova starijim i bolesnim građanima. 
Istaknuto je kako su u Rijeci brojni pojedinci, nevladine organizacije i poduzeća donirali zaštitne 
maske, vizire i novac za pomoć građanima i institucijama. 

Na sjednici od 8. prosinca 2020. godine održane su rasprave o sljedećim temama: povećanju 
klimatskih ambicija tijekom pandemije, sporazumu između EU-a i UK-a i teritorijalnim posljedicama 
Brexita, paketu mjera za proširenje i europskoj politici susjedstva, novom paktu o migracijama i 
azilu, oporavku i otpornosti u ruralnim područjima, te programu rada europske komisije za 2021. i 
prvom izvješću EU-a o strateškim predviđanjima. 

 
IX. Na portalu www.rijeka.hr  u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine kreirano 

je 846 članaka (objava, odnosno vijesti), 16 službenih obavijesti, objavljeno je 116 različitih 
natječaja iz nadležnosti uprave. Ukupna posjećenost u obrađenom razdoblju bila je 588.005 
posjeta (98.000 mjesečno) pri čemu je registrirano 298.093 (49.682 mjesečno) jedinstvenih 
posjeta. 

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 2235 hrvatskih stranica portala, do sada je prevedeno 1125 stranica na talijanski jezik 
i 1084 stranica na engleski jezik.   

Na You tube kanalu Grada Rijeke uživo su prenošene sjednice Gradskog vijeća i objavljene 
su snimke sjednica, dostupne i preko portala rijeka.hr. 

Na portalu www.mojarijeka.hr objavljeno je tijekom drugih 6 mjeseci 2020. godine 738 
članaka, 158 video priloga i 3981 fotografija, a zaprimljeno je i 76 upita građana u rubrici Reci 
glasno. Ukupna posjećenost u obrađenom razdoblju bila je 149.135 posjeta (24.855 mjesečno) pri 
čemu je registrirano 101.769 (16.961 mjesečno) jedinstvenih posjeta. 

Na društvenoj mreži Facebook profil Moja Rijeka pratilo je 227 novih osoba, a na društvenoj 
mreži Twitter, račun Grad Rijeka pratila je 159 nova osoba.  Na Youtube kanalu imamo 170 novih 
pretplatnika, a na Instagram profilu prati nas 200 novih osoba. 

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 7 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. 

 
X. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Hrvatskoj te izvanrednih okolnosti nastalih 

zbog sanitarno-higijenskih mjera u prevenciji epidemije i u ovom je izvještajnom razdoblju održan 
uvjetno manji broj Gradonačelnikovih kolegija u o odnosu na isto vrijeme prošle godine – ukupno ih 
je održano 6.  

I u samom načinu održavanja kolegija došlo je do promjena. Na kolegijima na kojima su uz 
nazočnost medija održavani u gradskoj vijećnici i na kojima su bili nazočni, uobičajeno, zamjenici 
Gradonačelnika te svi čelnici upravnih tijela, pri njihovoj pripremi i organizaciji poštivane sve 
preporuke i mjere nadležnih stožera civilne zaštite koje se odnose na propisani broj osoba na 
jednom mjestu u zatvorenom prostoru, propisanu fizičku distancu i ostale sanitarno-higijenske 

http://www.rijeka.hr/
http://www.mojarijeka.hr/
http://ekonzultacije.rijeka.hr/
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mjere. Kako se tijekom jeseni epidemiološka situacija vezana uz  epidemiju, na žalost, nastavila 
pogoršavati što je uvjetovalo donošenje strožih mjera u odlukama Stožera civilne zaštite RH, po 
prvi put je u jedanaestogodišnjoj praksi održavanja kolegija, uvedeno održavanje kolegija 
elektroničkim putem i to počevši od 27. listopada 2020. godine pa do kraja godine (na taj način su 
sazvana i održana četiri kolegija). Kolegije je Gradonačelnik sazvao i održao elektroničkim putem, 
bez fizičkog prisustva pročelnika i drugih izvjestitelja, u informatičkom sučelju documentum sustava 
(tzv. e Room), a prema utvrđenom dnevnom redu. Kako bi se ostvarila transparentnost rada 
kolegija, Gradonačelnik je istoga dana kada je održan kolegij sazvao konferenciju za medije na 
kojem je izvijestio o održanom kolegiju i donesenim zaključcima.  

Specifičnosti u sazivanju i organizaciji samih kolegija, kao oblika ostvarivanja javnosti rada 
Gradonačelnika kao tijela izvršne vlasti koja je propisana Zakonom o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ali i Zakonu o pravu na pristup informacijama, u izvještajnom razdoblju 
nije utjecala na intenzitet rada koji je i kvanitativno mjerljiv ukupnim brojem donesenih zaključaka. 
Tako su u izvještajnom razdoblju donesena ukupno 663 zaključka. 

I dalje je nastavljena uobičajena praksa da se o zaključcima Gradonačelnika koji su doneseni 
u razdoblju između dva sazvana kolegija na www.rijeka.hr objavljuje informacija koja sadrži sve 
razmatrane materijale, odnosno prijedloge odjela gradske uprave i drugih ovlaštenih izvjestitelja te 
same zaključke. Na portalu se obvezno uz izvješće s održanog kolegija, odnosno od kraja 
listopada 2020. godine, konferencije za medije o kolegiju održanom u elektroničkom obliku, 
obvezno objavljuje i zapisnik sa istoga. 

Sukladno ovlaštenjima iz članka 58. Statuta Grada Rijeke utvrđena su i podnesena 
Gradskom vijeću ukupno 64 prijedloga akata, 21 izviješće, 1 analiza 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 2020. godinu, 
• Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu. 
• Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija 

za 2021. i 2022. godinu 
• Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. 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 Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
područja „Benčić“. 

U području planiranja održivog razvitka, sukladno pozitivnim propisima, podnio je Prijedlog 
akcijskog plana upravljanja bukom na području grada Rijeke, Nacrtu prijedloga akcijskog plana 
održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Rijeke SECAP. 

U području komunalnog gospodarstva, odnosno u području specifičnom području planskog 
gospodarenja otpadom i njegovog zbrinjavanja podneseno je Izvješće o lokacijama, količini i 
troškovima uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području grada Rijeke te Izvješće o radu 
Komunalnog društva Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenja otpadom za 2019. 
godinu, kao davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada te 
usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke- 

Posebne okolnosti nastale u gospodarstvu uslijed epidemije uvjetovale su činjenicu da je 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje podnesen još jedan Prijedlog o izmjeni Odluke o 
komunalnoj naknadi (uz dva prijedloga koja su podnesena u prethodnom izvještajnom razdoblju). 

Iz područja samoupravnog djelokruga Grada koji se odnosi na područje brige o uređenju 
naselja i stanovanje posebno se može istaknuti i to da je podnesen Prijedlog odluke o visini 
naknade za prijenos prava vlasništva na nekretninama u k.o. Srdoči, odricanju od potraživanja 
komunalnog doprinosa i bespovratnom financiranju troškova priključenja na vodnokomunalnu 
infrastrukturu za izgradnju stambenih građevina na Martinkovcu po programu društveno poticane 
stanogradnje kao i Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju stanova u najam. 

S obzirom na to da je Grad Rijeka, unatoč svim teškoćama i izvanrednim okolnostima 
izazvanih epidemijom bolesti i dalje Europska prijestolnica kulture 2021. ističe se da je 
Gradonačelnik Gradskom vijeću uputio sljedeće prijedloge vezane uz Palaču Šećerane (kompleks 
Benčić, bivša upravna zgrada, zaštićeno kulturno dobro – obnovljena svečano otvorena u zadnjem 
kvartalu 2020. godine) te brod Galeb (zaštićeno kulturno dobro): Prijedlog odluke o odobravanju 

http://www.rijeka.hr/
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nacrta ugovora o koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerana i 
Prijedlog odluke o zakupu dijelova plutajućeg objekta – Broda Galeb.  

U području protupožarne i civilne zašite Gradonačelnik je Gradskom vijeću uputio Analizu 
stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2019. godini s Prijedlogom plana razvoja 
sustava civilne zašite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

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 10/20, 
12/20, 13/20, 15/20 i 17/20. 

Gradonačelnik je donio i sljedeće akte za koje nije propisana obvezna objava u službenom 
glasilu: 

• Odluku o korištenju sredstva Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2020. 
godinu – 123.500,00 kuna za organiziranje karantene/samoizolacije u svezi pandemije 
COVID 19 

• Druge izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke za 2020. godinu 
• Plan vježbi civilne zašite u 2020. godini 
• 16 pojedinačnih odluka o izmjenama odluka o sufinanciranju pomoćnika u nastavi u 

školskoj godini 2020/2021. 
• Prve izmjene i dopune Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2020. godinu 
• Odluku o korištenju sredstva Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2020. 

godinu -  240.000,00 kuna za nabavu zaštitnih pamučnih maski za potrebe učenika od 5. 
do 8. razreda osnovnih škola te za nastavno, administrativno, tehničko i pomoćno 
osoblje osnovnih škola i predškolskih ustanova kojima je osnivač Grad Rijeka 

• Treće izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke za 2020. godinu 
• Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za koncesije za 

gospodarsko korištenje prostora Palače Šećerane za tri gospodarske namjere 
• Odluku o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2020. 

godinu – 129.600,00 kuna za nastavak organizacije karantene/samoizolacije u svezi 
pandemije COVID-19 

• odluke o raspisivanju javnog natječaja za stipendiste Grada Rijeke (darovite učenike i 
studente, studente deficitarnih zanimanja za ustanove u vlasništvu Grada Rijeke te za 
stipendije po socijalnim kriterijima) 

• Odluku o dodjeli nagrada učenicima i odgojno-obrazovnim radnicima-mentorima za 
posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i 
smotrama u školskoj 2018/2019. godini 

• Odluku o dodjeli nagrada učenicima i odgojno-obrazovnim radnicima-mentorima za 
posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i 
smotrama u školskoj 2018/2019. godini iz područja sporta i tehničke kulture 

• Odluku o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2020. 
godinu – 62.613,52 kuna za podmirenje troškova pružanja usluga tjelesne zaštite u 
objektu u kojem je organizirana karantena/samoizolacija 

• Druge izmjene i dopune Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2020. godinu 
• Četvrte izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke za 2020. godinu 
• Odluku o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2020. 

godinu – 75.600,00 kuna za nastavak organizacije karantene/samoizolacije u svezi 
pandemije COVID 19 

• Akcijski plan za sprječavanje vandalizma na području Grada Rijeke 
• Odluku o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2020. 

godinu – 200.000,00 kuna Kliničkom bolničkom centru Rijeka za nabavu monitora za 
kontinuirano praćenje vitalnih funkcija bolesnika (COVID odjel) 

• Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i 
drugih tijela Grada Rijeke za 2021. godinu 

• Odluku o korištenju sredstva Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2020. 
godinu – 460.377,66 kuna za podmirenje troškova zakonske zatezne kamate sukladno 
Nagodbi sklopljenoj između Grada Rijeke i TD Parkovi plus d.o.o. Rijeka 
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• Odluku o korištenju sredstva Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2020. 
godinu 39.737,50 kuna za podmirenje troškova nabave opreme za mjerenje tjelesne 
temperature u svrhu prevencije i zaštite zdravlja zaposlenika i drugih osoba u 
prostorijama upravnih zgrada Grada Rijeke u svezi epidemije COVID 19 

• Odluku o korištenju sredstva Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2021. 
godinu – ukupno 400.000,00 kuna na ime pomoći za saniranje posljedica potresa koji je 
29. prosinca pogodio područja u Sisačko-moslavačkoj županiji (Gradu Petrinji pomoć od 
200.000,00 kuna te po 100.000,00 kuna pomoć gradovima Glini i Sisku). 

 
U izvještajnom razdoblju, a sukladno Planu savjetovanja s javnošću za 2020. godinu, 

provedeno je 7 internetskih savjetovanja s javnošću prema posebnim zakonima, odnosno prema 
Zakonu o pravu na pristup informacijama, o nacrtu općih akata koji su upućeni u daljnju proceduru 
donošenju. Internetska su savjetovanja provedena o Nacrtu prijedloga godišnjeg plana razvoja 
civilne zaštite u Rijeci za 2020. godinu, Nacrtu prijedloga o izmjenama i dopunama Odluke o najmu 
stanova (prvobitni prijedlog o kojem je provedeno savjetovanje je povučen, pa ponovna 
savjetovanje o novom Prijedlogu nije bilo potrebno provesti), Nacrtu prijedloga akcijskog plana 
upravljanja bukom na području grada Rijeke, Nacrtu prijedloga akcijskog plana održivog 
energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Rijeke SECAP, Nacrtu prijedloga 
izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020/2021. godinu (savjetovanje je provedeno, ali 
Prijedlog nije upućen u daljnju proceduru), Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela 
stambenog područja Pavlovac te Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja stambenog 
područja Rujevica. 

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19) donio 
je Odluku o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (Hinko Mance na 
vrijeme od pet godina). 

Na temelju ovlaštenja iz članka 62. stavka 1. točke 4. Odluke o najmu stanova, a na prijedlog 
rektorice Sveučilišta u Rijeci, dodijelio je u najam stan Olji Lozici, dramaturginji i redateljici, 
predavačici na sveučilišnom Studiju glume i medija. 

 
 

 


