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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 8. sjednici održanoj 5. srpnja 2018. godine razmatrao je materijal za 
10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvanu za 12. srpnja 2018. godine pod 
točkama: 

3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu 
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2017. godinu 
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu 
6. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstva za komunalne prioritete na području 

mjesnih odbora u 2017. godini 
7. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2017. godinu 
8. Izvješće o poslovanju KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu 
9. Izvješće o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za 2017. godinu 
10. Izvješće o poslovanju TD Energo d.o.o. za 2017. godinu 
11. Izvješće o poslovanju KD Kozala d.o.o. za 2017. godinu 
12. Izvješće o poslovanju KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2017. godinu 
13. Izvješće o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2017. godinu 
14. Izvješće o poslovanju TD Poslovni sustavi d.o.o. za 2017. godinu 
15. Izvješće o poslovanju TD Rijeka plus d.o.o. za 2017. godinu 
16. Izvješće o poslovanju TD Rijeka sport d.o.o. za 2017. godinu 
19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I 

KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d 
23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

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

24. Prijedlog izmjena i dopuna Općeg programa mjera za poticanje razvoja 
poduzetništva na području grada Rijeke 

29. Prijedlog odluke o odbijanju ponude trgovačkog društva MGK - pack d.d. iz 
Kukuljanova za korištenje prava prvokupa nekretnina 

30. Prijedlog odluke o odbijanju ponude AUTOCENTRA CERINI d.o.o. u stečaju i 
ELEKTROMATERIJALA d.d. u stečaju za korištenje prava prvokupa poslovnih 
udjela 

31. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog 
područja Martinkovac 

32. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase 
 

 

 

 

 



Nakon rasprave, Odbor je donio sljedeći:  

 
Z A K LJ U Č  A K 

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

2017. godinu. 
2. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu. 
3. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2017. godinu. 
4. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstva za komunalne prioritete 

na području mjesnih odbora u 2017. godini. 
5. Prihvaća se Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 

2017. godinu. 
6. Prihvaća se Izvješće o poslovanju KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu. 
7. Prihvaća se Izvješće o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za 2017. godinu. 
8. Prihvaća se Izvješće o poslovanju TD Energo d.o.o. za 2017. godinu. 
9. Prihvaća se Izvješće o poslovanju KD Kozala d.o.o. za 2017. godinu. 
10. Prihvaća se Izvješće o poslovanju KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2017. 

godinu. 
11. Prihvaća se Izvješće o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2017. godinu. 
12. Prihvaća se Izvješće o poslovanju TD Poslovni sustavi d.o.o. za 2017. godinu. 
13. Prihvaća se Izvješće o poslovanju TD Rijeka plus d.o.o. za 2017. godinu. 
14. Prihvaća se Izvješće o poslovanju TD Rijeka sport d.o.o. za 2017. godinu. 
15. Prihvaća se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I 

KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d. 
16. Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja 

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

17. Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Općeg programa mjera za poticanje 
razvoja poduzetništva na području grada Rijeke. 

18. Prihvaća se Prijedlog odluke o odbijanju ponude trgovačkog društva MGK - pack 
d.d. iz Kukuljanova za korištenje prava prvokupa nekretnina. 

19. Prihvaća se Prijedlog odluke o odbijanju ponude AUTOCENTRA CERINI d.o.o. u 
stečaju i ELEKTROMATERIJALA d.d. u stečaju za korištenje prava prvokupa 
poslovnih udjela. 

20. Prihvaća se Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
stambenog područja Martinkovac. 

21. Prihvaća se Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. 
Plase. 

 
 

   PREDSJEDNIK ODBORA: 
                                                Andrej Poropat, v.r. 


