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GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
- predsjednici -  

 
 

Na temelju odredbe članka 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13 i 25/13-pročišćeni tekst) Odbor 
za sport i tehničku kulturu na 26. sjednici održanoj 19. studenog 2016. godine razmatrao je 
materijal za 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvanu za 22. prosinca 2016. godine 
pod točkama: 

2. a) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. 
godinu  

4. a)  Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. godinu 

 b) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017.  
godinu 

13. Prijedlog odluke o uspostavljanju partnerstva Grada Rijeke s Hrvatskim nogometnim 
klubom "Rijeka" s.d.d. i zakladom "Stichting Social Sport" 

14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Rijeka sport 
d.o.o. radi refinanciranja ostatka glavnice po kreditu s valutnom klauzulom u EUR 

16. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji za 2015. godinu  
 
 

Nakon rasprave, Odbor je većinom glasova donio sljedeći 
 

z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 
2019. godinu. 

2. Prihvaća se Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. godinu. 

3. Prihvaća se Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017.  
godinu. 

4. Prihvaća se Prijedlog odluke o uspostavljanju partnerstva Grada Rijeke s Hrvatskim 
nogometnim klubom "Rijeka" s.d.d. i zakladom "Stichting Social Sport". 

5. Prihvaća se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu 
Rijeka sport d.o.o. radi refinanciranja ostatka glavnice po kreditu s valutnom klauzulom u 
EUR. 

6. Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji za 
2015. godinu. 

 
                                                                                                Potpredsjednik Odbora: 
                                                                                                 Ismet Mešanović, v.r. 

                      
 

 


