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AMANDMAN na Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. 
i 2021. godinu 

 
Na temelju članka 93. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13 - ispravak i 25/13 - pročišćeni tekst i 
„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17 i 14/18), podnosim Amandman na Prijedlog 
proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, kako slijedi:  
 

Na članak 3. Posebnog dijela Prijedloga Proračuna Grada Rijeke za 2019. 
godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu. 

1.1. U razdjelu 002 Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Glavi 00204 Direkcija 
zajedničke komunalne djelatnosti, u Proračunu za 2019. na Programu 1061 
Održavanje komunalne infrastrukture, na Aktivnosti A106102 Održavanje zelenih 
površina i dječjih igrališta, na kontu 323 Rashodi za usluge planirana sredstva u 
Proračunu za 2019. smanjuju se za 600.000 kuna, tako da se broj: „14.699.000“ 
zamjenjuje brojem: „14.099.000. 

1.2. U razdjelu 007 Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, Glavi 00701 
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, na Programu 1243 TD „Rijeka 
sport“, u Proračunu za 2019. planira se novi kapitalni projekt Polaganje umjetne 
trave na Otvorenom igralištu Kampus u iznosu od 600.000 kuna. 
 

Napomena:  

Sukladno predloženoj izmjeni potrebno je izvršiti odgovarajuću izmjenu i usklađenje i u 
Općem dijelu i u Planu razvojnih programa Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i 
projekcija za 2020. i 2021. godinu. 

Sukladno predloženoj izmjeni potrebno je izvršiti odgovarajuću izmjenu i usklađenje i u 
Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini. 

 
Obrazloženje 

 
Na cijelom području Sušaka nema niti jednog nogometnog igrališta s umjetnom travom pa 
smatram da bi trebalo urediti barem jedno igralište na području Trsata zbog velikog broja 
djece koja igraju nogomet. 
 
 
        Marinko Koljanin, v.r. 
 

 


