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        GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 

- Predsjedniku 
 
 

Sukladno odredbi članka 51. i 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr., 25/13- pročišćeni tekst i 
„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) Odbor za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke na 
svojoj 3. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. razmatrao je materijal za 6. sjednicu Gradskog 
vijeća Grada Rijeke sazvanu za 20. prosinca 2017. godine pod točkama: 

2. Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu 
3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu 
7. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. 

godinu 
10. Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu 
15. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija 

za 2018. i 2019. godinu 
16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. 

godinu 
21. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. 

godinu 
22. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu 
25.   a) Informacija o projektu „Žičara na Učku“ i namjeri povećanja temeljnog kapitala 

trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.  
          b) Prijedlog odluke o stjecanju novog poslovnog udjela u trgovačkom društvu Žičara 

Učka d.o.o. u postupku povećanja temeljnog kapitala 
 

te materijale prema prijedlogu za Dopunu dnevnog reda 6. sjednice Gradskog vijeća: 
 

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

- Prijedlog tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci. 
 

Nakon rasprave, Odbor je donio sljedeći:  
 

Z A K LJ U Č  A K  
1. Prihvaća se Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu. 
2. Prihvaća se Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2018. godinu. 
3. Prihvaća se Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu. 
4. Prihvaća se Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu 

i projekcija za 2018. i 2019. godinu. 
5. Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke 

za 2017. godinu. 



6. Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente 
za 2017. godinu. 

7. Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 

8. Prihvaća se Informacija o projektu „Žičara na Učku“ i namjeri povećanja temeljnog 
kapitala trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.  

9. Prihvaća se Prijedlog odluke o stjecanju novog poslovnog udjela u trgovačkom društvu 
Žičara Učka d.o.o. u postupku povećanja temeljnog kapitala. 

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

11. Prihvaća se Prijedlog tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci. 
 

Razmatrajući: 
- Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu 

 
Odbor nije usvojio zaključak kojim podržava Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu 
i projekcija za 2019. i 2020. godinu. 
 
 
 

   PREDSJEDNIK ODBORA: 
                                                Andrej Poropat, v.r. 


