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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 i 2/20), Odbor za urbanizam i prostorno 
uređenje na 26. sjednici održanoj 14. prosinca 2020. godine razmatrao je materijal predviđen 
za 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvanu za 17., 18. i 19. prosinca 2020. godine 
pod točkama: 

 9. Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
 11. Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 
 mjesnih odbora u 2021. godini 
 20. Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. 
 godinu  
 22. Prijedlog izmjena Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 
 području mjesnih odbora u 2020. godini 
 27. Prijedlog akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe na 
 klimatske promjene za Grad Rijeku 
 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 
 
 

Nakon rasprave, Odbor je donio sljedeći  

z a k l j u č a k 
 
 

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

2. Prihvaća se Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 
području mjesnih odbora u 2021. godini 

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

4. Prihvaća se Prijedlog izmjena Plana raspodjele sredstava za komunalne 
prioritete na području mjesnih odbora u 2020. godini 

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

6. Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 
u općoj uporabi u k.o. Jurčići 



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

k.o. Plase 

 

 
Predsjednik Odbora      
dr.sc.Aleksandar Bulog, v.r. 
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