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GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
- Predsjedniku  

 
 

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 i 
„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) Odbor za komunalno gospodarstvo na 4. sjednici 
održanoj 23. veljače 2018. godine razmatrao je materijal za 7. sjednicu Gradskog vijeća 
Grada Rijeke sazvanu za 27. veljače 2018. godine pod točkama: 

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 
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  

6. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine 
13. Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova 

održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 
16. Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Vijeća za davanje 

koncesijskih odobrenja 
17. Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Stručnog povjerenstva za 

koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke 
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  

 
Nakon rasprave, Odbor je većinom glasova donio sljedeći   

 
z a k l j u č a k 

 
1. 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. 

2. 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.  

3. Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2017. 
godine. 

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

5. Prihvaća se Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Vijeća za 
davanje koncesijskih odobrenja. 

6. Prihvaća se Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Stručnog 
povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke. 



7. 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. 

8. Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuje se Veljko Balaban, 
predsjednik Odbora. 

 
 

Nakon rasprave, Odbor nije izglasao zaključak po točki 1. Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (prilikom glasovanja o prihvaćanju članovi 
Odbora glasali su sa 1 glasom „za“, 3 glasa "protiv"  i 1 glasom "suzdržan"). 

 
 

Predsjednik Odbora: 
 Veljko Balaban, v.r. 


