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GRADSKOM VIJEĆU 
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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 32. sjednici održanoj dana 27. ožujka 
2017. godine, razmotrio je materijal prema prijedlogu dnevnog reda i to: točku 1.), 2.), 3.), 
4a.), 4b.), 5a.), 5b.), 6b.), 7.), 8.), 9.), 10a.), 10b.), 11a.), 11b.), 11c.), 12.), 13a.), 13b.), 
14.), 15.), 16.), 17.), 18b.), 19.), 20.), 21.), 22.) i 23.) te materijal po prijedlogu za dopunu 
dnevnog reda pod nazivom "Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD 
Autotrolej d.o.o. Rijeka kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb" 31. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Rijeke sazvane za 30. ožujka 2017. 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 odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove Art-kino 

(točka 1. dnevnog reda), 
2. Prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2017. godini (točka 2. dnevnog 

reda),  
3. Prijedloga odluke o socijalnoj skrbi (točka 3. dnevnog reda), 
4. Prijedloga odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada 

Rijeke (točka 4a. dnevnog reda), 
5. Prijedloga odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 

grada Rijeke (točka 4b. dnevnog reda),  
6. Prijedloga odluke o donošenju Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka (točka 

5a. dnevnog reda), 
7. Prijedloga sporazuma o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti 

u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" u financijskom razdoblju 
2014.-2020. (točka 5b. dnevnog reda), 

8. Prijedloga programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta 
boravka turista na području grada Rijeke za 2017. godinu (točka 6b. dnevnog reda), 

9. Prijedloga odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke (točka 7. dnevnog 
reda), 

10. Prijedloga odluke o porezima Grada Rijeke (točka 8. dnevnog reda), 
11. Prijedloga odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka (točka 9. dnevnog reda), 



12.  Prijedloga izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području 
grada Rijeke za razdoblje od 2015. do 2017. godine (točka 10a. dnevnog reda), 

13. Prijedloga izmjene Plana davanja koncesija na području grada Rijeke za 2017. godinu 
točka 10b. dnevnog reda), 

14. Prijedloga odluke o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo na području 
grada Rijeke (točka 11a. dnevnog reda), 

15. Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se 
obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području grada Rijeke (točka 11b. 
dnevnog reda), 

16. Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (točka 
11c. dnevnog reda), 

17. Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području 
Grada Rijeke (točka 12. dnevnog reda), 

18. Prijedloga odluke o grobljima (točka 13a. dnevnog reda), 
19. Prijedloga odluke o stavljanju van snage Odluke o obavljanju pogrebnih poslova na 

području Grada Rijeke (točka 13b. dnevnog reda), 
20. Prijedloga odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 

financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. 
godinu (točka 14. dnevnog reda), 

21. Prijedloga detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu (točka 15. dnevnog reda),  

22. Prijedloga odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Rijeke u 2017. godini (točka 16. dnevnog reda), 

23. Prijedloga odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola 
Grada Rijeke u 2017. godini (točka 17. dnevnog reda), 

24. Prijedloga programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja – Stanica Rijeka u 2017. godini (točka 18b. dnevnog reda),  

25. Prijedloga odluke o povećanju temeljnog uloga Grada Rijeke u trgovačkom društvu 
RIJEKA plus d.o.o. (točka 19. dnevnog reda), 

26. Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA 
plus d.o.o. kod HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o Zagreb (točka 20. dnevnog 
reda), 

27. Prijedloga pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (točka 21. dnevnog 
reda), 

28. Prijedloga odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova 
održavanja javnih površina na temelju ugovora na području grada Rijeke (točka 22. 
dnevnog reda), 

29. Prijedloga odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta 
osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka (točka 23. dnevnog reda), 

30. Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD Autotrolej d.o.o. Rijeka kod 
Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb (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. 


