
 
 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno:  
 Nacrt prijedloga strateškog plana Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine 

 Vrijeme trajanja savjetovanja:  
 Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana odnosno od dana 05. rujna pa do dana 05. listopada 2018. 
godine. 

Cilj i glavne teme 
savjetovanja 

Osnovni cilj  
Ovim savjetovanjem s javnošću željelo se od zainteresirane javnosti dobiti povratne 

informacije o stanju, te viziji, ciljevima, prioritetima i mjerama predloženima u Nacrtu 
prijedloga Strategije. 

 

 

Redni  
broj 

Naziv dionika 
(pojedinac, 

organizacija, 
institucija) 

Članak na koji 
se odnosi 
primjedba/ 
prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga Prihvaćanje/ 
neprihvaćanje 
primjedbe ili 
prijedloga 

A)   E-konzultacije – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 

1. Pod rednim 
brojem 1. 
 
ANITA SUK   
 
Građanin 

Pod rednim 
brojem 1. 
 
Daju se načelne 
primjedbe 
/prijedlozi  

Pod rednim brojem 1. 
1. S obzirom da živim u Njemačkoj 
gdje radim u velikom software 
poduzeću koji se bavi Smart Cities 
rješenjima, željela bih se uključiti u 
ovu temu.  
 
2. Često dolazim u Rijeku i 
posebno smatram da se u Rijeci 
može i mora riješiti prometna 
infrastruktura. 
 
3. Ukoliko imate, molim da mi 
pošaljete Strateški plan na 
engleskom. 

Pod rednim brojem 1. 
AD.1. Primjedba se ne 
prihvaća jer prijedlog 
nije jasno formuliran. 
 
 
 
AD.2. Primjedba se ne 
prihvaća jer prijedlog 
nije jasno formuliran. 
 
 
AD.3. Primjedba se 
prihvaća djelomično; 
engleska varijanta 
skraćenog materijala 
će se izraditi naknadno 
i objaviti putem 
www.rijeka.hr. 

2. Pod rednim 
brojem 2. 
 
PETRA 
KARANIKIĆ 
 
Građanin 

Pod rednim 
brojem 2. 
 
Daju se načelne 
primjedbe 
/prijedlozi ali i 
prijedlozi uz 
konkretne točke 

Pod rednim brojem 2. 
1. Smatram da izrada ovakvog 
dokumenta jasno pokazuje 
europsku orijentaciju Grada Rijeke. 
 
2. Predlažem da se u kontekstu 
lakšeg praćenja ovog Strateškog 
plana projekti koji su navedeni da 
će se provoditi dopune definiranim 
indikatorima provedbe istih. 

Pod rednim brojem 2. 
AD.1. Primjedba se 
prima na znanje. 
 
 
AD.2. Primjedba se 
prihvaća uz dopunu 
teksta unutar 
potpoglavlja 2.2.2. 
Strateški plan za 
razdoblje 2019.-2020. 
(str. 39.-63.) 

http://www.rijeka.hr/


 

B)   Radionica sa članovima Gradskog vijeća 

1. Pod rednim 
brojem 1. 
 
PETRA 
KARANIKIĆ 
 
Članica 
Gradskog 
vijeća 

Pod rednim 
brojem 1. 
 
Daju se načelne 
primjedbe 
/prijedlozi ali i 
prijedlozi uz 
konkretne točke 

Pod rednim brojem 1. 
1. Treba objasniti građanima da se 
pojam Pametnog grada, kao i sva 
područja unutar Pametnog grada, 
ne odnosi samo na informatiku. 
 
 
 
2. Predlažem da se građani 
redovito informiraju o pametnim 
projektima u Gradu Rijeci. Posebno 
treba naglasiti gdje mogu dobiti 
informacije o tim projektima, kako 
koristiti pametne usluge i u čemu su 
koristi (npr. ušteda vremena, niži 
troškovi, ekološki efekti i drugo). 

Pod rednim brojem 1. 
AD.1. Primjedba se 
prihvaća uz dopunu 
teksta unutar poglavlja 
2.3. Sustav upravljanja 
Strateškim planom 
(str. 64.) 
  
AD.2. Primjedba se 
prihvaća uz dopunu 
teksta unutar poglavlja 
2.3. Sustav upravljanja 
Strateškim planom 
(str. 64.) 

 

Napomena:  
U vremenu trajanja savjetovanja pristiglo je sedam (7) primjedbi/prijedloga zainteresirane 
javnosti na Nacrt prijedloga strateškog plana Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. 
godine. 
 


