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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. 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 28. sjednici održanoj elektroničkim putem (izjašnjavanjem 
putem e-maila) 15. prosinca 2020. godine razmatrao je materijal za 31. sjednicu Gradskog 
vijeća Grada Rijeke sazvanu za 17., 18. i 19. prosinca 2020. godine pod točkama: 
2.         Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu  
3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu 
4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi  
8. Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu  
9. Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
10. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
11. Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih 

odbora u 2021. godini 
14. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i 

projekcija za 2021. i 2022. godinu 
15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. 

godinu  
19. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. 

godinu  
20. Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu  
21. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini 
22.    Prijedlog izmjena Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 

mjesnih odbora u 2020. godini 2 
23. Prijedlog odluke o visini naknade za prijenos prava vlasništva na nekretninama u k.o. 

Srdoči, odricanju od potraživanja komunalnog doprinosa i bespovratnom financiranju 
troškova priključenja na vodnokomunalnu infrastrukturu za izgradnju stambenih 
građevina na Martinkovcu po programu društveno poticane stanogradnje  

24.    A ) Prijedlog izmjena Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na 
području grada Rijeke za razdoblje od 2020. do 2022. godine B ) Prijedlog izmjena 
Plana davanja koncesija na području grada Rijeke za 2020. godinu 

25. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju nacrta ugovora o 
koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za 
obavljanje ugostiteljske djelatnosti  

26. Prijedlog odluke o odobravanju nacrta ugovora za tri koncesije na kulturnom dobru za 
gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane  

27. Prijedlog akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske 
promjene za Grad Rijeku  

28. Prijedlog akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2021. godinu  
29. Prijedlog odluke o odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnina  
30. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u 

k.o. Jurčići  
31. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Zamet  



32. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Jurčići  
33. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase  
 
te materijal prema prijedlogu za dopunu dnevnog reda 31. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Rijeke: - Prijedlog odluke o zakupu dijelova plutajućeg objekta – Broda Galeb 

 
            Odbor je donio sljedeći:  

 
Z A K LJ U Č  A K 

 
1. Prihvaća se Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcija za 

2022. i 2023. godinu. 
2. Prihvaća se Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. 

godinu. 
3. Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi. 
4. Prihvaća se Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. 

godinu. 
5. Prihvaća se Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu. 
6. Prihvaća se Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu. 
7. Prihvaća se Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 

području mjesnih odbora u 2021. godini. 
8. Prihvaća se Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. 

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

Grada Rijeke za 2020. godinu. 
10. Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke 

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

2020. godinu. 
12. Prihvaća se Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2020. godini. 
13. Prihvaća se Prijedlog izmjena Plana raspodjele sredstava za komunalne 

prioritete na području mjesnih odbora u 2020. godini 2. 
14. Prihvaća se Prijedlog odluke o visini naknade za prijenos prava vlasništva na 

nekretninama u k.o. Srdoči, odricanju od potraživanja komunalnog doprinosa i 
bespovratnom financiranju troškova priključenja na vodnokomunalnu 
infrastrukturu za izgradnju stambenih građevina na Martinkovcu po programu 
društveno poticane stanogradnje  

15. Prihvaća se  Prijedlog izmjena Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja 
koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2020. do 2022. godine. 

16. Prihvaća se Prijedlog izmjena Plana davanja koncesija na području grada 
Rijeke za 2020. godinu. 

17. Prihvaća se prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju 
nacrta ugovora o koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje 
dijela Palače Šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti  

18. Prihvaća se Prijedlog odluke o odobravanju nacrta ugovora za tri koncesije na 
kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane. 

19. Prihvaća se Prijedlog akcijskog plana održivog energetskog razvoja i 
prilagodbe na klimatske promjene za Grad Rijeku. 

20. Prihvaća se Prijedlog akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2021. godinu. 
21. Prihvaća se Prijedlog odluke o odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa 

nekretnina. 
22. Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 

u općoj uporabi u k.o. Jurčići. 
23. Prihvaća se Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Zamet. 
24. Prihvaća se Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Jurčići. 



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

26. Prihvaća se Prijedlog odluke o zakupu dijelova plutajućeg objekta – Broda 
Galeb. 

 

 

 
   PREDSJEDNIK ODBORA: 

                                               Sandro Vizler, v.r. 


