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KLASA: 022-05/17-01/04 
URBROJ: 2170-09-04/02-17 
VIŠKOVO, 16. veljače 2016. godine 
 
 
 
 
 
       Općinsko vijeće Općine Viškovo 
       n/p predsjednice 
        
 
 

 

 

 

 

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske 
županije“  broj: 25/09, 6/13, 15/13., 33/13., 14/14. i “Službene novine Općine Viškovo“ broj: 
3/14.) podnosim Općinskom vijeću Općine Viškovo na razmatranje i donošenje Prijedlog  
Odluke o pozitivnom mišljenju na Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 
2016. - 2020. godinu. 
 
 
 
 
                                                                                                                  Općinska načelnica: 
 
                                            Sanja Udović, dipl. oec.v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O P Ć I N A   V I Š K O V O  

       Općinski načelnik 

       



 

Na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne 
novine" broj 147/14.), članka 35. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – 
goranske županije“ broj 25/09., 6/13. 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine 
Viškovo broj 3/14.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj  2. ožujka 2017. 
godine donijelo je 
 

 

 
ODLUKU 

 
 

Članak 1. 
 
Daje se pozitivno mišljenje na Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 
2016.-2020. godine. 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 
Viškovo“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 

                                                                                    Predsjednica Općinskog vijeća: 
 

                                                                                                 Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 021-04/17-01/01 
URBROJ: 2170-09-04/02-17 
Viškovo, 2. ožujak 2017. godine 

 



Obrazloženje 

Odluke  

 

Urbana aglomeracija Rijeka (UA Rijeka) ustrojena je sukladno Zakonu o regionalnom 
razvoju ("Narodne novine" broj 147/14), pri čemu je Grad Rijeka središte urbanog prostora s 
obzirom na to da ima preko 100.000 stanovnika. Suglasnost za pristupanje UA Rijeka, u 
razdoblju od ožujka do kolovoza 2015. godine, dalo je 9 predstavničkih tijela gradova i općina 
i to: Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina 
Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Općina Viškovo. 

 
Strategija razvoja UA Rijeka predstavlja strateški dokument višeg reda povezan sa 

strateškim odrednicama svih gradova i općina unutar aglomeracije, kao i s njihovom 
prostorno planskom dokumentacijom. Strategija razvoja UA Rijeka usklađena je i sa 
Strategijom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.–2020. godine, a temelji 
se na analizi postojećeg stanja, koja je obuhvatila aktualne podatke o stanju u društvu, 
gospodarstvu i kvalitetu urbanog okruženja.  

 Navedeni strateški dokument počeo se izrađivati u proljeće/ljeto 2015. godine, 
zajedničkim sudjelovanjem svih gradova i općina uključenih u UA Rijeka, kao i predstavnika 
poslovnog sektora, partnerskih institucija i udruga. Kvaliteti dokumenta pridonijeli su članovi 
Koordinacije, Radnog tima, Partnerskog vijeća, te radne skupine za vrednovanje u suradnji sa 
Riječkom razvojnom agencijom Porin.  
 

Nastavno na sadržaj, Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka, za razdoblje 2016. 
do 2020. godine, sastoji se od devet cjelina. Nakon sažetka i uvoda, te dijela koji se odnosi na 
teritorijalnu pokrivenost – teritorijalni obuhvat UA Rijeka, slijedi analiza stanja, SWOT-analiza 
te razrada vizije Urbane aglomeracije Rijeka. SWOT analiza, odnosno analiza prednosti, 
slabosti, prilika i prijetnji UA je kao najznačajnije snage izdvojila povoljni zemljopisni položaj, 
globalnu konkurentnost prometnog pravca, multietičnost i multikulturalnost te razvijen 
sustav socijalne i zdravstvene zaštite te obrazovanja, dok demografska slika u kojoj se ističe 
proces starenja stanovništva predstavlja najveću slabost. Sve prijetnje uzrokovane su 
globalnim izazovima i sustavnim transformacijama. Financiranje projekata iz EU-fondova 
smatra se najvećom prilikom. Vizija navodi Urbanu aglomeraciju Rijeka kao područje koje se 
razvija temeljem jačanja ljudskih potencijala, a u funkciji razvoja zelenog gospodarstva i 
očuvanja kvalitetnog urbanog prostora. 

Temeljem prethodno navedene analize stanja na području UA Rijeka, iskazanih 
potreba i raspoloživih resursa, Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 
2016.-2020. godine definirala je sljedeće strateške ciljeve: 

 
1. Razvoj učinkovitih ljudskih potencijala 

2. Stvaranje uvjeta za razvoj zelenog gospodarstva 

3. Održivi urbani razvoj. 

 
Ciljevi koje je odredila UA Rijeka sukladni su ciljevima koje su određeni u strateškim 

dokumentima višeg reda, a to se odnosi na strategije koje su donijele PGŽ-e, RH i EU. Uz 



navedene ciljeve, razrađeni su prioriteti i mjere. Na razini UA Rijeka definirani su strateški 
projekti. Strategija će se sustavno pratiti u razdoblju 2016.-2020. godine putem pokazatelja 
učinaka i pokazatelja ishoda, a UA Rijeka redovito će pripremati godišnja izvješća o 
ostvarenju Strategije, odnosno strateških ciljeva, prioriteta i mjera.  

 
Shodno navedenom i nastavno na dostavljeni Zapisnik sa 5. sastanka Koordinacije za 

izradu i provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka (siječanj 2017. godine) 
predsjednik Koordinacije za izradu i provedbu Strategije UA Rijeka, gospodin Vojko Obersnel 
predložio je da predstavnička tijela gradova i općina razmotre Strategiju, kako bi Gradsko 
vijeće grada Rijeke moglo sumirati sve odluke na sjednici planiranoj u mjesecu ožujku. 
Strategija se smatra usvojenom temeljem minimalno 5, od ukupno 9 pozitivnih odluka 
predstavničkih tijela gradova i općina, i to bez grada Rijeke, koji je predvodio postupak izrade 
iste.  

 
Pravna osnova za donošenje predložene odluke o davanju pozitivnog mišljenja na 

Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine je članak 15. 
stavak 5. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14.) 
i članak 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko – goranske županije«, br. 
26/09., 10/13., 17/14.).  
 
Slijedom svega iznijetog predlaže se donošenje prednje navedene Odluke.  
 
 
 
         Općinska načelnica: 
 
               Sanja Udović, dipl. oec. v.r. 


