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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 29. sjednici održanoj elektroničkim putem (izjašnjavanjem 
putem e-maila) 23. veljače 2021. godine razmatrao je materijal za 32. sjednicu Gradskog 
vijeća Grada Rijeke sazvanu za 25. i 26. veljače 2021. godine pod točkama: 
2.        Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godine  
6.  Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog 

područja Rujevica  
7. Izvješće o poslovanju TD Rijeka 2020 d.o.o.za 2019. godinu  
10.      Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Drenova  
11. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Kozala (k.č. br. 1414/1)  
12. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kozala (k.č. 

br.313/9)  
13. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Plase 
14. Prijedlog odluke o ukidanju statusa općeg dobra i ukidanju statusa javnog dobra u 

k.o. Zamet  
15.     Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za mjesec prosinac 

2020. godine te za mjesec siječanj 2021. godine 

te prema prijedlogu za dopunu dnevnog reda: 

 Prijedlog zaključka o zabrani izgradnje spalionice otpada ili energane na gorivo iz 
otpada na području Grada Rijeke 

 a ) Prijedlog odluke o davanju koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko 
korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje djelatnosti prodaje knjiga i suvenira 
(muzejski shop/suvenirnica/knjižara) 

b) Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na kulturnom dobru za 
gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje usluga u turizmu 
(turistička agencija/info centar/marketinška agencija) 

c) Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na kulturnom dobru za 
gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 
(ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica/caffe bar) 

 a) Prijedlog izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na 
području grada Rijeke za  razdoblje od 2020. do 2022. godine 

b)Prijedlog plana davanja koncesija na području grada Rijeke za 2021. godinu 

 

 

https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/02/Prijedlog-zaključka-o-zabrani-izgradnje-spalionice-otpada-ili-energane-na-gorivo-iz-otpada-na-području-Grada-Rijeke.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/02/Prijedlog-zaključka-o-zabrani-izgradnje-spalionice-otpada-ili-energane-na-gorivo-iz-otpada-na-području-Grada-Rijeke.pdf


 

           Odbor je donio sljedeći:  

 
Z A K LJ U Č  A K 

1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 
2020. godine. 

2. Prihvaća se Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana 
uređenja stambenog područja Rujevica. 

3. Prihvaća se Izvješće o poslovanju TD Rijeka 2020 d.o.o. za 2019. godinu. 

4. Prihvaća se Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi u k.o. Drenova. 

5. Prihvaća se Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Kozala 
(k.č. br. 1414/1). 

6. Prihvaća se Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi u k.o. Kozala (k.č. br.313/9). 

7. Prihvaća se Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Plase. 

8. Prihvaća se Prijedlog odluke o ukidanju statusa općeg dobra i ukidanju 
statusa javnog dobra u k.o. Zamet. 

9. Prihvaća se Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada 
Rijeke za mjesec prosinac 2020. godine te za mjesec siječanj 2021. godine. 

10. Prihvaća se Prijedlog zaključka o zabrani izgradnje spalionice otpada ili 
energane na gorivo iz otpada na području Grada Rijeke. 

11. Prihvaća se Prijedlog odluke o davanju koncesije na kulturnom dobru za 
gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje djelatnosti 
prodaje knjiga i suvenira (muzejski shop/suvenirnica/knjižara). 

12. Prihvaća se Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na 
kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za 
obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija/info centar/marketinška 
agencija). 

13. Prihvaća se Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na 
kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za 
obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekt za pružanje usluga 
hrane i pića-slastičarnica/caffe bar). 

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

15. Prihvaća se Prijedlog plana davanja koncesija na području grada Rijeke za 

2021. godinu. 

 

 

 

 

   PREDSJEDNIK ODBORA: 
                                               Sandro Vizler, v.r. 


