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Rijeka, 20. prosinca 2016.  
 
  

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 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine 
razmatrao je materijal za 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvanu za 22. prosinca 
2016. godine pod točkama: 

2. a) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. 
godinu  

b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu 

5. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 
godinu 

6. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini 

7. Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih 
odbora u 2017. godini 

11. Prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2017. 
– 2019. godine 

16. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji za 2015. 
godinu 

 
te materijal prema prijedlogu za dopunu dnevnog reda 29. Sjednice Gradskog 
vijeća Grada Rijeke: 

-  a) Informacija o realizaciji novog organizacijskog modela i ugovorima o uređenju odnosa 
između trgovačkih društava RIJEKA PROMET d.d. i RIJEKA plus d.o.o. i b) Prijedlog 
odluke o statusnim promjenama u trgovačkim društvima RIJEKA PROMET d.d. i RIJEKA 
plus d.o.o., 

- Prijedlog odluke o prostorima na kojima je dozvoljeno prekoračenje najviše dopuštene 
razine buke za vrijeme održavanja manifestacije Rijeka Advent i  Riječkog karnevala, 

 
 Nakon rasprave, Odbor je većinom glasova donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
                 

1. Prihvaća se Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 
2019. Godinu.  

2. Prihvaća se Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu. 
3. Prihvaća se Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2017. Godinu. 
4. Prihvaća se Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini. 
5. Prihvaća se Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 

mjesnih odbora u 2017. godini. 

6. Prihvaća se Prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za 
razdoblje 2017. – 2019. godine. 



7. Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji za 
2015. godinu. 

8. Prihvaća se Informacija o realizaciji novog organizacijskog modela i ugovorima o 
uređenju odnosa između trgovačkih društava RIJEKA PROMET d.d. i RIJEKA plus 
d.o.o.  

9. Prihvaća se Prijedlog odluke o statusnim promjenama u trgovačkim društvima 
RIJEKA PROMET d.d. i RIJEKA plus d.o.o. 

10. Prihvaća se Prijedlog odluke o prostorima na kojima je dozvoljeno prekoračenje 
najviše dopuštene razine buke za vrijeme održavanja manifestacije Rijeka Advent 
i  Riječkog karnevala. 

  
 

Predsjednica Odbora: 
 Snježana Čop, v.r. 


