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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, 2/20 i 3/21) Odbor za 
komunalno gospodarstvo na 1. sjednici održanoj dana 27. rujna 2021. godine razmatrao je 
materijal za 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvanu za 30. rujna 2021 godine 
pod točkama: 

4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021.     
godinu 

8. Izvješće o radu Komunalnog društva Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i 
gospodarenje otpadom za 2020. godinu, kao davatelja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke 

20. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Vijeća za davanje  
koncesijskih odobrenja 

21. Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na 
pomorskom dobru na području grada Rijeke 

 
Nakon rasprave Odbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
1. Prihvaća se Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Vijeća za 

davanje  koncesijskih odobrenja. 
2. Prihvaća se Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za 

koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke. 
 

Odbor nije izglasao zaključak po točkama: 
4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. 

godinu 
(prilikom glasovanja o prihvaćanju članovi Odbora glasali su sa 2 glasa "za", 1 glas 
"protiv" i 2 glasa "suzdržan") 

8. Izvješće o radu Komunalnog društva Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i 
gospodarenje otpadom za 2020. godinu, kao davatelja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga 
povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke 
(prilikom glasovanja o prihvaćanju članovi Odbora glasali su sa 1 glasom „za“, 1 
glasom „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“). 

 
 
 

Predsjednik Odbora: 
 Vedran Vivoda, v.r. 

 


