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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, 2/19-pročišćeni tekst i 2/20) Odbor za kulturu na  svojoj 40. 
sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine razmatrao je materijal za 32. sjednicu Gradskog 
vijeća Grada Rijeke sazvanu za 25. i 26. veljače 2021. godine pod točkom:  

7.   Izvješće o poslovanju TD Rijeka 2020 d.o.o. za 2019. godinu  
 
te materijal prema Prijedlogu za dopunu dnevnog reda 32. sjednice Gradskog vijeća 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). 

 
 

Nakon rasprave Odbor je jednoglasno usvojio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
1. Prihvaća se: 

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). 
 

2. Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća određuje se mr.sc. Zvonimir  
Peranić, predsjednik Odbora. 

 
Odbor za kulturu NIJE prihvatio Izvješće o poslovanju TD Rijeka 2020 d.o.o. za 

2019. godinu (s 2 glasa ZA i 2 SUZDRŽANA glasa). 
 
 

Predsjednik  Odbora 
               mr.sc. Zvonimir Peranić,v.r. 


