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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, 2/20 i 3/21) Odbor za 
gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke na svojoj 31. sjednici održanoj elektroničkim putem 
(izjašnjavanjem putem e-maila) 26. ožujka 2021. godine razmatrao je materijal za 34. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvanu za 30. i 31. ožujka 2021. godine pod 
točkama: 
3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu 
4. Prijedlog odluke o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2020. godinu 
5. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
7. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 

mjesnih odbora za 2020. godinu 
12. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 
13. Prijedlog pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru  
 
te prema prijedlogu za dopunu predloženog dnevnog reda 
- Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Turanj – Kostabela 
- Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2020. godinu 
- Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Općih uvjeta isporuke 
komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika 
- Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Općih uvjeta isporuke 
komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na 
području grada Rijeke 
- a) Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke 
   b) Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke 
- Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva 
- Izvješće o lokacijama, količini i troškovima uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na 
području grada Rijeke za 2020. godinu. 
 

           Odbor je donio sljedeći:  

 
Z A K LJ U Č  A K 

 
1. Prihvaća se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 

2020. godinu. 

2. Prihvaća se Prijedlog odluke o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 

2020. godinu. 

3. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 

2020. godinu. 

4. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2020. godinu. 



5. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne 

prioritete na području mjesnih odbora za 2020. godinu. 

6. Prihvaća se Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 

7. Prihvaća se Prijedlog pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom 

prostoru.  

8. Prihvaća se Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Turanj 

– Kostabela. 

9. Prihvaća se Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2020. 

godinu. 

10. Prihvaća se Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Općih 

uvjeta isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika. 

11. Prihvaća se Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Općih 

uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u 

javnim garažama na području grada Rijeke. 

12. Prihvaća se Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

grada Rijeke. 

13. Prihvaća se Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog 

plana grada Rijeke. 

14. Prihvaća se Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva. 

15. Prihvaća se Izvješće o lokacijama, količini i troškovima uklanjanja nepropisno 

odbačenog otpada na području grada Rijeke za 2020. godinu. 

 

 

 

   PREDSJEDNIK ODBORA: 
                                               Sandro Vizler, v.r. 


