
 Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne 
novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 
178/04), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih 
površina na temelju ugovora (“Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 21/00) i 
provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 17. studenog 2006. godine, te članka 
40. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 
13/02, 3/05, 9/06 i 17/06- pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 
21. prosinca 2006. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih 

površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 
 

Članak 1. 
 

Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
Održavanje autobusnih čekaonica i oglasnih panoa 
povjeravaju se trgovačkom društvu EUROMODUL d.o.o., Viškovo, Blažići 25, s rokom 
izvršenja  u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2007. godine. 
   
Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
Održavanje Mosta hrvatskih branitelja 
povjeravaju se trgovačkom društvu HAUSLER d.o.o., Viškovo, Viškovo 63b, s rokom 
izvršenja  u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2007. godine. 
   
Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
Održavanje partera pješačkih površina u središtu grada Rijeke 
povjeravaju se trgovačkom društvu BARIĆ KIP  d.o.o., Kastav, Žegoti 28a, s rokom 
izvršenja u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2007. godine. 
    
Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
Održavanje ploča s nazivom ulica i kućnih brojeva, te spomenika  
povjeravaju se zanatskoj zadruzi  GRADIN, Rijeka, Kumičićeva 50, s rokom izvršenja  u 
razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2007. godine. 
 
Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to: 
Održavanje javnih površina – građevinski i obrtnički radovi 
povjeravaju se zanatskoj zadruzi BARIĆ GRADNJA, Viškovo, Viškovo 3, s rokom 
izvršenja u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2007. godine. 
  
Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to: 
Održavanje javnih sanitarnih čvorova, pothodnika i ograda - građevinski i obrtnički radovi 
povjeravaju se zanatskoj zadruzi BARIĆ GRADNJA, Viškovo, Viškovo 3, s rokom 
izvršenja u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2007. godine. 
   
Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
Održavanje plaža - građevinski radovi i  održavanje opreme plaža 
povjeravaju se trgovačkom društvu HAUSLER d.o.o., Viškovo, Viškovo 63b, s rokom 
izvršenja  u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2007. godine. 
    
 
 
 
 



Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to: 
Održavanje elektro-strojarskog dijela pogona pokretnih stubišta u Pothodniku Ivana Zajca 
povjeravaju se obrtničkoj radnji  EL MONT Elektroinstalacijski radovi Vlasnik Mladen 
Grubišić, Ružićeva 19, s rokom izvršenja u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. 
prosinca 2007. godine. 
 
Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
Održavanje dječjih igrališta i opreme 
povjeravaju se trgovačkom društvu MERING d.o.o., Rijeka, Kalina 4, s rokom izvršenja  
u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2007. godine. 
     
Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
Održavanje fontana i slavina s pitkom vodom 
povjeravaju se obrtničkoj radnji HAUSLER, Vodoinstalaterski obrt, Vlasnik Robert 
Hausler, Viškovo, Viškovo 63 b s rokom izvršenja  u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 
31. prosinca 2007. godine. 
  
Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
Održavanje javnih satova 
povjeravaju se trgovačkom društvu ISKRATRADE d.o.o., Rijeka, Užarska 2, s rokom 
izvršenja  u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2007. godine. 
    
Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
Održavanje zelenila – zaštita zelenila 
povjeravaju se trgovačkom društvu DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka, Brajšina 13, s rokom 
izvršenja  u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2007. godine. 
   
Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
Održavanje dizala na Dolcu 
povjeravaju se trgovačkom društvu PETRC DIZALO d.o.o., Rijeka,  Zvonimirova 1, s 
rokom izvršenja  u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2007. godine. 
  
Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
Uređenje površine u Ulici Braće Stipčić u Rijeci i nabavka novih klupa u Gnambovoj i 
Starčevićevićevoj ulici u Rijeci  
povjeravaju se trgovačkom društvu HALUBA d.o.o. Viškovo, Marinići 1, s rokom 
izvršenja 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, a održavanje hortikulture u 
roku od godinu dana od izvršene primopredaje hortikulturnih radova. 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 
novinama" Primorsko-goranske županije. 

 
KLASA: 021-05/06-01/241 
URBROJ: 2170-01-10-06/2 
Rijeka, 21. prosinca 2006. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 

 
 

Predsjednica 
Gradskog vijeća 

 
Dorotea Pešić Bukovac 



 Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne 
novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 
178/04), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih 
površina na temelju ugovora (“Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 21/00) i 
provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 29. studenog 2006. godine, te članka 
40. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 
13/02, 3/05, 9/06 i 17/06- pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 
21. prosinca 2006. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih 

površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 
 

Članak 1. 
 

Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
Održavanje zelenila u parkovima (Park heroja, Park Nikole Hosta, Park Mlaka, Park prof.dr. 
Vinka Frančiškovića i Kazališni park), cvjetnim gredicama, vazama i koritima, te otocima na 
cesti 
povjeravaju se trgovačkom društvu MERING d.o.o., Rijeka, Kalina 4 s rokom izvršenja  
u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31.prosinca 2007. godine. 

 
Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
Održavanje zelenila u parkovima (Bobijev park, Vidov park, Park A. Cesarca, Park 
I.L.Ribara, Park N.Katunara, Park na raskrižju Kontuševe i Kvaternikove ulice, Park kod 
groblja na Kozali, Park crvenog križa, Park J. Vlahovića, Park na raskrižju Ulice 1. maja i 
Osječke ulice) 
povjeravaju se trgovačkom društvu PARKOVI PLUS d.o.o., Rijeka, Osječka 67 b s 
rokom izvršenja  u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31.prosinca 2007. godine. 

 
Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
Održavanje zelenila –drvoredi 
povjeravaju se trgovačkom društvu PARKOVI PLUS d.o.o., Rijeka, Osječka 67 b s 
rokom izvršenja  u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31.prosinca 2007. godine. 
 
Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
Održavanje zelenila – istok (Područje Mjesnog odbora: Krimeja, Bulevard, Vojak, Trsat, 
G.Vežica, D.Vežica, Orehovica, Svilno, Pašac, Draga i Sveti Kuzam) 
povjeravaju se trgovačkom društvu PARKOVI PLUS d.o.o., Rijeka, Osječka 67 b s 
rokom izvršenja  u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31.prosinca 2007. godine. 
 
Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
Održavanje zelenila – centar - (Područje Mjesnog odbora: Pećine, Centar- Sušak, Luka, 
Školjić, Dolac, Brajda, Belveder, Kozala, Brašćine, Pulac, Potok, Mlaka i Kantrida) 
povjeravaju se trgovačkom društvu MERING d.o.o., Rijeka, Kalina 4 s rokom izvršenja  
u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31.prosinca 2007. godine. 
 
Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
Održavanje zelenila – zapad - (Područje Mjesnog odbora: Sveti Nikola, Srdoči, Grbci, Zamet) 
povjeravaju se trgovačkom društvu CENOZA d.o.o., Rupa, Rupa 29, Šapjane s rokom 
izvršenja  u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31.prosinca 2007. godine. 
 
 
 



Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
Održavanje zelenila – sjever - (Područje Mjesnog odbora: Podmurvice, Banderovo,  Pehlin, 
Turnić, Drenova, Škurinje, Škurinjska draga) 
povjeravaju se trgovačkom društvu CENOZA d.o.o., Rupa, Rupa 29, Šapjane, s rokom 
izvršenja  u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2007. godine. 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 
novinama" Primorsko-goranske županije. 

 
KLASA: 021-05/06-01/241 
URBROJ: 2170-01-10-06/3 
Rijeka, 21. prosinca 2006. 
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