
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-04/81-79
URBROJ: 2170/01-15-00-21-42
Rijeka, 4. 5. 2021.

Gradonačelnik je 4. svibnja 2021. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k
o izmjeni zaključka Gradonačelnika

(KLASA: 023-01/20-04/11-59; URBROJ: 2170/01-15-00-99)

U zaključku Gradonačelnika (KLASA: 023-01/20-04/11-59; URBROJ: 2170/01-15-00-99) od 
2. ožujka 2020. godine točka 3. zaključka mijenja se i glasi 

„Sredstva za provedbu natječaja osigurat će Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem iz godišnjeg Programa rada na poziciji 38 – Urbanističko-
arhitektonski natječaji i sporazumom o sufinanciranju natječaja sa SPAR Hrvatska d.o.o. i Arturus 
Verona, d.o.o, dok će se izrada urbanističkog plana financirati na poziciji 2 – Izrada urbanističkih i 
detaljnih planova uređenja Proračuna Grada Rijeke za 2021. i 2022. godinu.“

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem,
n/r dr.sc. Srđana Škunce i Ede Rumore
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            GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljištem
KLASA: 350-01/21-03/32
URBROJ: 2170/01-01-00-21-1
Rijeka, travanj 2021.

MATERIJAL

Gradonačelniku na razmatranje i donošenje

PREDMET: Izmjena i dopuna Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 023-01/20-04/11-59, 
URBROJ: 2170/01-15-00-20-99) od 2. ožujka 2020. godine

Izradila:

Eda Rumora d.i.a.

                                                                                                        Pročelnik:

                                                                                       Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

#potpis#



O B R A Z L O Ž E N J E

Zaključkom Gradonačelnika (KLASA: 023-01/20-04/11-59, URBROJ: 2170/01-15-00-20-99) od 2. 
ožujka 2020. godine prihvaćeno je raspisivanje javnog, državnog, općeg, u jednom stupnju, 
anonimnog i anketnog Projektnog natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja 
Sekundarnog gradskog središta Rujevica. Istim Zaključkom prihvaćeni su i elementi Općih uvjeta 
natječaja, sastav ocjenjivačkog suda te okvirni troškovi provedbe istog. 

Za pripremu i provedbu Natječaja Odjel je inicijalno planirao sredstva u godišnjem Programu rada 
na poziciji 38 – Urbanističko-arhitektonski natječaji, u iznosu od 100.000,00 kuna, te poziciji 2 –
Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja, u projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu 
(izrada urbanističkog plana uređenja). 

Tijekom 2019. godine izvršen je dio pripremnih aktivnosti (izrada geodetskih podloga, izrada 
natječajnog programa sukladno Pravilniku o provođenju natječaja s područja arhitekture i 
urbanizma, komunikacija s Hrvatskom komorom arhitekata putem provoditelja Natječaja – Društvo 
arhitekata Rijeka) za što je ukupno izdvojeno 99.750,00 HRK.

Tijekom 2020. obnovljen je Sporazum s tvrtkom Spar Hrvatska d.o.o., kojim je osiguran dio 
potrebnih sredstava u iznosu od 400.000,00 HRK. Na žalost, radi ograničenja uvjeta rada i 
komuniciranja nametnutih pandemijom virusa COVID-19, nije bilo moguće upriličiti sve one 
aktivnosti koje uključuje provedba Natječaja tj. sastanci, putovanja zainteresiranih sudionika 
natječja radi obilaska lokacije, prezentacije i stručna vodstva i sl.  

Obzirom na protek vremena te iznos osiguranih sredstava u Proračunu za 2021. godinu, potrebna 
su dodatna sredstva u iznosu od 100.000,00 HRK. Postignut je načelni dogovor da navedena 
sredstva osigura tvrtka Arturus Verona d.o.o., čiji predstavnik je do sada bio uključen u planiranje 
Natječaja i u svojstvu predstavnika Spar Hrvatska d.o.o. u Ocjenjivački sud. Ovim materijalom 
predlaže se prihvaćanje navednog sufinanciranja provedbe Natječaja.

Također je potrebno izmijeniti vrijednost planiranih sredstava koja su navedena u inicijalnom 
materijalu za uslugu izrade urbanističkog plana uređenja s prvonagrađenim autorom 
pregovaračkim postupkom bez prethodne objave, u vrijednosti od 600.000 HRK neto te utvrditi 
planiranu vrijednost navedene nabave od 600.000,00 HRK bruto.

Ostali elementi Natječaja utvrđeni Zaključkom Gradonačelnika se ne mijenjaju.

Temeljem svega navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg 

Z A K L J U Č K A 

1. Točka 3. Zaključka mijenja se i glasi:  
„3. Sredstva za provedbu natječaja osigurat će Odjel gradske uprave za razvoj, 

urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem iz godišnjeg Programa rada na 
poziciji 38 – Urbanističko-arhitektonski natječaji i sporazumom o sufinanciranju 
natječaja sa SPAR Hrvatska d.o.o. i Arturus Verona, do.o.o, dok će se izrada 
urbanističkog plana financirati na poziciji 2 – Izrada urbanističkih i detaljnih planova 
uređenja Proračuna Grada Rijeke za 2021. i 2022. godinu.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za provedbu ovog Zaključka.
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