
                           
  R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

            GRAD RIJEKA 
   Gradsko vijeće 

Odbor za komunalno gospodarstvo 
KLASA: 021-06/18-03/4 
URBROJ: 2170/01-16-00-18-15 
Rijeka, 14. prosinca 2018.  
 

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 i 14/18) Odbor za komunalno gospodarstvo na 
10. sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine razmatrao je materijal za 14. sjednicu 
Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvanu za 18. prosinca 2018. godine pod točkama: 

2. Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021.  
    godinu, 
8. Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
9. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 
10. Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih  
      odbora u 2019. godine  
13. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija   
      za 2019. i 2020. godinu 
18. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   
      infrastrukture za 2018. godinu 
19. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.  
      godini 
21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD Autotrolej d.o.o. kod Istarske 
      kreditne banke Umag d.d. 
22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA 
      d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d. 
23. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD  
     Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za gradnju crpne stanice sanitarnih otpadnih voda – CS     
      Brajdica 

26. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva nad zemljištem na   
      k.č. br.1419 k.o. Drenova (lokacija Centralnog objekta na Centralnom gradskom   
      groblju Drenova)  
33. Prijedlog odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu RIJEKA plus   
      d.o.o. 

 
Nakon rasprave, Odbor je većinom glasova donio sljedeći   

 
z a k l j u č a k 

 
1. Prihvaća se Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu. 
2. Prihvaća se Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 

godini. 
3. Prihvaća se Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 

području mjesnih odbora u 2019. godine . 
4. Prihvaća se Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2018. 

godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu. 

https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-proračuna-Grada-Rijeke-za-2019.-godinu-i-projekcija-za-2020.-i-2021.-godinu.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-proračuna-Grada-Rijeke-za-2019.-godinu-i-projekcija-za-2020.-i-2021.-godinu.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-programa-građenja-komunalne-infrastrukture-za-2019.-godinu.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-programa-održavanja-komunalne-infrastrukture-u-2019.-godini.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-plana-raspodjele-sredstava-za-komunalne-prioritete-na-području-mjesnih-odbora-u-2019.-godini.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-izmjena-i-dopuna-Programa-gradnje-objekata-i-uređaja-komunalne-infrastrukture-za-2018.-godinu-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-izmjena-i-dopuna-Programa-gradnje-objekata-i-uređaja-komunalne-infrastrukture-za-2018.-godinu-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-izmjena-i-dopuna-Programa-održavanja-komunalne-infrastrukture-u-2018.-godini.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-odluke-o-stjecanju-poslovnog-udjela-u-trgovačkom-društvu-RIJEKA-plus-d.o.o.-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-odluke-o-stjecanju-poslovnog-udjela-u-trgovačkom-društvu-RIJEKA-plus-d.o.o.-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-programa-građenja-komunalne-infrastrukture-za-2019.-godinu.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-programa-građenja-komunalne-infrastrukture-za-2019.-godinu.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-programa-održavanja-komunalne-infrastrukture-u-2019.-godini.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-programa-održavanja-komunalne-infrastrukture-u-2019.-godini.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-plana-raspodjele-sredstava-za-komunalne-prioritete-na-području-mjesnih-odbora-u-2019.-godini.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-plana-raspodjele-sredstava-za-komunalne-prioritete-na-području-mjesnih-odbora-u-2019.-godini.pdf


5. Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2018. godinu  

6. Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2018. godini 

7. Prihvaća se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD Autotrolej 
d.o.o. kod Istarske kreditne banke Umag d.d. 

8. Prijvaća se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD 
I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d. 

9. Prihvaća se Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu 
pomorskog dobra KD Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za gradnju crpne stanice 
sanitarnih otpadnih voda – CS  Brajdica. 

10. Prihvaća se Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva.  
11. Prihvaća se Prijedlog odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom 

društvu RIJEKA plus   d.o.o. 
12. Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuje se Veljko 

Balaban, predsjednik Odbora. 
 
Nakon rasprave, Odbor nije izglasao zaključak po točki 2. Prijedlog proračuna Grada Rijeke 
za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu (prilikom glasovanja o prihvaćanju 
članovi Odbora glasali su sa 1 glasa „za“, 1 glas „protiv“ i 1 glas „suzdržan“). 
 
 

Predsjednik Odbora: 
Veljko Balaban, v.r. 

 
 

 

https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-izmjena-i-dopuna-Programa-gradnje-objekata-i-uređaja-komunalne-infrastrukture-za-2018.-godinu-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-izmjena-i-dopuna-Programa-gradnje-objekata-i-uređaja-komunalne-infrastrukture-za-2018.-godinu-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-izmjena-i-dopuna-Programa-održavanja-komunalne-infrastrukture-u-2018.-godini.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-izmjena-i-dopuna-Programa-održavanja-komunalne-infrastrukture-u-2018.-godini.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-odluke-o-stjecanju-poslovnog-udjela-u-trgovačkom-društvu-RIJEKA-plus-d.o.o.-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-odluke-o-stjecanju-poslovnog-udjela-u-trgovačkom-društvu-RIJEKA-plus-d.o.o.-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-proračuna-Grada-Rijeke-za-2019.-godinu-i-projekcija-za-2020.-i-2021.-godinu.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/12/Prijedlog-proračuna-Grada-Rijeke-za-2019.-godinu-i-projekcija-za-2020.-i-2021.-godinu.pdf

