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n/p predsjednice 
 

Sukladno odredbi članka 49. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst ) Odbor za 
Statut, Poslovnik i propise na svojoj 24. sjednici održanoj dana 25. travnja 2016. godine, razmotrio 
je materijal prema prijedlogu dnevnog reda i to: točku 1a.), 1b.), 2.), 3a.), 3b.), 5.) 6b.), 7.), 8a.), 
8b.), 9.),10.), 11a.), 11b.) i 11c.) te materijal po prijedlogu za dopunu dnevnog reda pod nazivom 
"Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini"  24. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Rijeke sazvane za 28. travnja 2016. godine.  
 

Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno usvojio slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Članovi Odbora u svezi prijedloga akata: 
 
1. Prijedloga odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za izbor, imenovanja i  

razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke (točka 1a. dnevnog reda), 
2. Prijedloga odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za nacionalne manjine Gradskog  

vijeća Grada Rijeke (točka 1b. dnevnog reda), 
 3.Prijedloga odluke o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka (točka 2. dnevnog 
reda), 
 4.Prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu 
(točka 3a. dnevnog reda), 
 5.Prijedloga odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu (točka 3b. dnevnog 
reda), 
 6.Prijedloga odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih 
sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu (točka 5. 
dnevnog reda), 
 7.Prijedloga društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 
provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. godine (točka 6. dnevnog reda), 
 6.Prijedloga odluke o donošenju Akcijskog plana za smanjenje onečišćenja prizemnim 
ozonom za grad Rijeku (točka 7. dnevnog reda), 
 7.Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja grada Rijeke (točka 8a. dnevnog reda), 
 8.Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog 
urbanističkog plana grada Rijeke (točka 8b. dnevnog reda), 
 9.Prijedloga odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
Proračuna Grada Rijeke (točka 9. dnevnog reda), 
 10.Prijedloga odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova 
održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke (točka 10. dnevnog 
reda), 
 
 



 11.Prijedloga rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Srdoči (točka 11a. dnevnog 
reda), 
 12.Prijedloga rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Pašac (točka 11b. dnevnog 
reda), 
 13.Prijedloga rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Drenova (točka 11c. 
dnevnog reda), 
 14.Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 
na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini (prijedlog za dopunu dnevnog 
reda), 
 
 smatraju da su u suglasju sa pozitivnim propisima, Statutom Grada Rijeke i normativnim 
aktima Grada Rijeke, pa u pogledu njihove pravne obrade nemaju zamjedbi. 
 
 

        Predsjednica Odbora 
 

        Ida Mahmutefendić,v.r. 
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