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 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 27. sjednici održanoj dana 26. rujna 2016. godine, razmotrio je 
materijal prema prijedlogu dnevnog reda i to: točku 1.), 3.), 4a.), 4b.), 5.), 6.), 7.), 8.), 9.), 10.), 11.), 
12.) i 13.) te materijale po prijedlogu za dopunu dnevnog reda pod nazivom "Informacija o Rješenju 
Ministarstva kulture kojim se odbija zahtjev Gradskog vijeća Grada Rijeke za potvrđivanje Odluke o 
imenovanju intendanta HNK Ivana pl. Rijeka s Prijedlogom odluke o izmjeni Odluke o imenovanju 
intendanta HNK Ivana pl. Zajca Rijeka" i "Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u 
k.o. Plase" 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvane za 29. rujna 2016. godine.  
 
 Bez rasprave, Odbor je jednoglasno usvojio slijedeći 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
1. Članovi Odbora u svezi prijedloga akata: 
 

 1. Prijedloga zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci 
(točka 1. dnevnog reda), 
 2. Prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu 
(točka 3. dnevnog reda), 
 3. Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcija 
za 2017. i 2018. godinu (točka 4a. dnevnog reda),  
 4. Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. 
godinu (točka 4b. dnevnog reda), 
 5. Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2016. 
godinu (točka 5. dnevnog reda), 
 6. Prijedloga izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. 
godinu (točka 6. dnevnog reda), 
 7. Prijedloga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2016. godinu (točka 7. dnevnog reda), 
 8. Prijedloga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. 
godini (točka 8. dnevnog reda), 
 9. Prijedloga izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini (točka 9. 
dnevnog reda), 
 10. Konačnog prijedloga odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja sportskog 
područja Rujevica (točka 10. dnevnog reda), 
 11. Prijedloga odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova  
održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke (točka 11. dnevnog 
reda), 



 12. Prijedloga odluke o razrješenju potpredsjednika i imenovanju članice Kulturnog vijeća 
za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke (točka 12. dnevnog reda), 
 13. Prijedloga odluke o proglašenju grafita Paraf zaštićenim kulturnim dobrom od lokalnog 
značenja (točka 13. dnevnog reda), 
 14. Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o imenovanju intendanta HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 
(prijedlog za dopunu dnevnog reda), 
 15. Prijedloga rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Plase (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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


