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GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
- predsjednici -  

 
 

Na temelju odredbe članka 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13 i 25/13-pročišćeni tekst) 
Odbor za komunalno gospodarstvo na 21. sjednici održanoj 26. travnja 2016. godine 
razmatrao je materijal za 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvanu za 28. travnja 
2016. godine pod točkama: 

3. a) Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. 
godinu 

4. a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2015. godinu 
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. 
godinu 
c) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 
području mjesnih odbora za 2015. godinu 

6. a) Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za provedbu 
projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. godine 

9. Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
Proračuna Grada Rijeke 

10. Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih 
poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 

 
 Nakon rasprave, Odbor je većinom glasova donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 
2015. godinu. 

2. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2015. godinu. 

3. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2015. godinu. 

4. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete 
na području mjesnih odbora za 2015. godinu. 

5. Prihvaća se Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 
provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. godine. 

6. Prihvaća se Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 
financiraju iz Proračuna Grada Rijeke. 

7. Prihvaća se Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje 
komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području 
Grada Rijeke. 

 
                 Predsjednica Odbora: 
                      Snježana Čop, v.r. 


