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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 4. sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine razmatrao je materijal za 7. sjednicu 
Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvanu za 27. veljače 2018. godine pod točkama: 

2. Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 

2017. – 2022. godine  

3. Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na 

području grada Rijeke 

4. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na 

području grada Rijeke  

5. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2016. godinu 

6. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine 

9. Prijedlog akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2018. godinu 

10. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela područja 

Krnjevo 

13. Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova 

održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 

15. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Zamet 

18. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD 

Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih 

voda na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje „GRAD“ podsustav 

„BRAJDICA“ – objekt  

 

te materijal prema prijedlogu za Dopunu dnevnog reda 7. sjednice Gradskog vijeća: 
- Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok. 
 
Nakon rasprave, Odbor je donio sljedeći:  

 
Z A K LJ U Č  A K  

 
1. Prihvaća se Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada 

Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. godine.  
2. Prihvaća se Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga 
povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke. 



3. Prihvaća se Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s 
javnom uslugom na području grada Rijeke.  

4. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2016. godinu. 
5. Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2017. 

godine. 
6. Prihvaća se Prijedlog akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2018. godinu. 
7. Prihvaća se Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 

dijela područja Krnjevo. 
8. Prihvaća se Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje 

komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području 
Grada Rijeke. 

9. Prihvaća se Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. 
Zamet. 

10. Prihvaća se Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog 
dobra KD Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za rekonstrukciju i dogradnju sustava 
odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje 
„GRAD“ podsustav „BRAJDICA“ – objekt.  

11. Prihvaća se Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
područja Potok. 

 
 

 
 
 

   PREDSJEDNIK ODBORA: 
                                                Andrej Poropat, v.r. 


