
                       
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 gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke 
KLASA: 021-06/20-03/10 
URBROJ: 2170-01-16-00-20-10 
Rijeka,  10. srpnja 2020. 
 

       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. i “Službene 
novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19–pročišćeni tekst i 2/20) Odbor za gospodarstvo 
i razvoj Grada Rijeke na svojoj 25. sjednici održanoj elektroničkim putem (izjašnjavanjem 
putem e-maila) 10. srpnja 2020. godine razmatrao je materijal za 28. sjednicu Gradskog 
vijeća Grada Rijeke sazvanu za 14. srpnja 2020. godine pod točkama: 

3. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija 
za 2021. i 2022. godinu 

4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. 
godinu 

8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 
10. a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje 

trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. kod Splitske banke d.d. Split 
b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje 
trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. 

14. a) Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Rijeka 
b) Prijedlog odluke o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Jurčići  
c) Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase 
(k.č.br. 1074/19) 
d) Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase 
(k.č.br. 158/10 i ostale) 
e) Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Drenova (k.č.br. 799/9 i 
281/3) 
f) Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Drenova (k.č.br. 84/5) 
g) Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Zamet 

 
te prema prijedlogu za dopunom dnevnog reda  
- Prijedlog izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu 
- Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
- Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini 
- Prijedlog odluke o kupnji nekretnina u k.o. Plase 
- Prijedlog odluke o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u 

k.o. Plase, radi izgradnje III. faze državne ceste D-403 
 

          Nakon rasprave, Odbor je donio sljedeći:  
 

Z A K LJ U Č  A K 
1. Prihvaća se Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 

2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu. 
2. Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Rijeke za 2020. godinu. 
3. Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi. 



4. Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za 
zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. kod Splitske banke d.d. 
Split. 

5. Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za 
zaduženje trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. kod 
Erste&Steiermarkische Bank d.d. 

6. Prihvaća se Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi u k.o. Rijeka. 

7. Prihvaća se Prijedlog odluke o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Jurčići. 
8. Prihvaća se Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 

uporabi u k.o. Plase (k.č.br. 1074/19). 
9. Prihvaća se Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 

uporabi u k.o. Plase (k.č.br. 158/10 i ostale). 
10. Prihvaća se Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. 

Drenova (k.č.br. 799/9 i 281/3). 
11.  Prihvaća se Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. 

Drenova (k.č.br. 84/5). 
12. Prihvaća se Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Zamet. 
13. Prihvaća se Prijedlog izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente 

za 2020. godinu. 
14.  Prihvaća se Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture 

za 2020. godinu. 
15. Prihvaća se Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2020. godini. 
16. Prihvaća se Prijedlog odluke o kupnji nekretnina u k.o. Plase. 
17. Prihvaća se Prijedlog odluke o sklapanju Ugovora o prijenosu prava 

vlasništva na nekretninama u k.o. Plase, radi izgradnje III. faze državne 
ceste D-403. 
 

 
 
 

   PREDSJEDNIK ODBORA: 
                                               Sandro Vizler, v.r. 

https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2020/07/Prijedlog-izmjena-Plana-raspodjele-sredstava-spomeni%C4%8Dke-rente-za-2020.-godinu-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2020/07/Prijedlog-izmjena-Plana-raspodjele-sredstava-spomeni%C4%8Dke-rente-za-2020.-godinu-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2020/07/Prijedlog-izmjena-Programa-gra%C4%91enja-komunalne-infrastrukture-za-2020.-godinu-2.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2020/07/Prijedlog-izmjena-Programa-gra%C4%91enja-komunalne-infrastrukture-za-2020.-godinu-2.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2020/07/Prijedlog-izmjena-Programa-odr%C5%BEavanja-komunalne-infrastrukture-u-2020.-godini-2.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2020/07/Prijedlog-izmjena-Programa-odr%C5%BEavanja-komunalne-infrastrukture-u-2020.-godini-2.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2020/07/Prijedlog-odluke-o-kupnji-nekretnina-u-k.o.-Plase-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2020/07/Prijedlog-odluke-o-sklapanju-Ugovora-o-prijenosu-prava-vlasni%C5%A1tva-na-nekretninama-u-k.o.-Plase-radi-izgradnje-III.-faze-dr%C5%BEavne-ceste-D-403.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2020/07/Prijedlog-odluke-o-sklapanju-Ugovora-o-prijenosu-prava-vlasni%C5%A1tva-na-nekretninama-u-k.o.-Plase-radi-izgradnje-III.-faze-dr%C5%BEavne-ceste-D-403.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2020/07/Prijedlog-odluke-o-sklapanju-Ugovora-o-prijenosu-prava-vlasni%C5%A1tva-na-nekretninama-u-k.o.-Plase-radi-izgradnje-III.-faze-dr%C5%BEavne-ceste-D-403.pdf
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