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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 29. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine, 
razmotrio je materijal prema prijedlogu dnevnog reda i to: točku 1.), 2a.), 2b.), 3.), 4a.), 4b.), 5.) 6.), 
7.), 8.), 9.), 10.), 11.), 12.), 13.), 14.), 15.), 17.), 18a.), 18b.), 19.), 20a.) i 20b.) te materijale po 
prijedlogu za dopunu dnevnog reda pod nazivom 
"Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke", "Prijedlog odluke o statusnim 
promjenama u trgovačkim društvima Rijeka promet d.d. i Rijeka plus d.o.o." i "Prijedlog odluke o 
prostorima na kojima je dozvoljeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za vrijeme 
održavanja manifestacije Rijeka Advent i Riječkog karnevala" 29. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Rijeke sazvane za 22. prosinca 2016. godine.  
  
 Nakon rasprave, Odbor je usvojio slijedeći 

 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

 
1. Članovi Odbora u svezi prijedloga akata: 

 
1. Prijedloga odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za promet Gradskog vijeća Grada 

Rijeke (točka 1. dnevnog reda), 
2. Prijedloga proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu (točka 

2a. dnevnog reda),  
3. Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu (točka 2b. dnevnog 

reda), 
4. Prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu (točka 3. dnevnog 

reda), 
5.  Prijedloga programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. godinu (točka 4a. 

dnevnog reda), 
6. Prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu (točka 

4b. dnevnog reda), 
7. Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

(točka 5. dnevnog reda), 
8. Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini (točka 6. dnevnog 

reda), 
9. Prijedloga plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 

2017. godini (točka 7. dnevnog reda),  
10. Prijedloga plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu (točka 8. dnevnog 

reda), 
11. Prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2017. godinu (točka 9. dnevnog reda), 
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12. Prijedloga odluke o načinu financiranju vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke 
nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2017. godini (točka 10. dnevnog reda), 

13. Prijedloga akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2019. 
godine (točka 11. dnevnog reda), 

14. Prijedloga plana davanja koncesija na području grada Rijeke za 2017. godinu (točka 12. 
dnevnog reda), 

15. Prijedloga odluke o uspostavljanju partnerstva Grada Rijeke s Hrvatskim nogometnim klubom 
"Rijeka" s.d.d. i zakladom "Stichting Social Sport" (točka 13. dnevnog reda), 

16. Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Rijeka sport d.o.o. 
radi refinanciranja ostatka glavnice po kreditu s valutnom klauzulom u EUR (točka 14. dnevnog 
reda), 

17. Prijedloga odluke o pretvaranju potraživanja u poslovni udjel u temeljnom kapitalu trgovačkog 
društva KANAL RI d.o.o. Rijeka (točka 15. dnevnog reda), 

18. Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta ustanove Dom 
mladih (točka 17. dnevnog reda), 

19. P rijedloga odluke o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Rijeka (točka 18a. dnevnog reda), 
20. Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Statuta Dječjeg vrtića Rijeka 

(točka 18b. dnevnog reda), 
21. Prijedloga rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Plase (točka 19. dnevnog reda), 
22. Prijedloga odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (točka 20a. dnevnog  

reda), 
23. Prijedloga odluke o zamjeni nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke (točka 20b. dnevnog  

reda), 
24. Prijedloga odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (prijedlog za dopunu   

dnevnog reda), 
25. Prijedloga odluke o statusnim promjenama u trgovačkim društvima Rijeka promet d.d. i Rijeka 

plus d.o.o. (prijedlog za dopunu dnevnog reda), 
26. Prijedloga odluke o prostorima na kojima je dozvoljeno prekoračenje najviše dopuštene razine 

buke za vrijeme održavanja manifestacije Rijeka Advent i Riječkog karnevala (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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