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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 i 22/13-ispr i "Službene 
novine Grada Rijeke" broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) Odbor za komunalno 
gospodarstvo na 17. sjednici održanoj 22. studenog 2019. godine razmatrao je materijal za 
22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvanu za 28. studenoga 2019. godine pod 
točkama: 

3. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra 
KD Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za gradnju kanalizacijskih kolektora na 
istočnoj strani grada Rijeke (područje Trsata i Pećina) i pripadajućih posebnih 
građevina 

5. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci 
b) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Tržnog reda na tržnicama na malo u 
gradu Rijeci  

15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
 
Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno donio sljedeći   

 
z a k l j u č a k 

 
1. Prihvaća se Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu 

pomorskog dobra KD Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za gradnju kanalizacijskih 
kolektora na istočnoj strani grada Rijeke (područje Trsata i Pećina) i pripadajućih 
posebnih građevina 

2.   Prihvaća se Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete 
isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci. 

3.   Prihvaća se Prijedlog odluke o stavljanju van snage Tržnog reda na tržnicama na 
malo u gradu Rijeci.  

4. Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
redu. 

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

 
 
 
 

Potpredsjednica Odbora: 
 Irena Vukosavljević, v.r. 


