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 REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 G R A D   R  I J E K A 
      Gradsko Vijeće 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise 
Klasa: 021-06/17-03/22 
Ur.broj: 2170-01-16-00-17-2  
Rijeka, 12. srpnja 2017. 

 GRADSKOM VIJEĆU 
GRADA RIJEKE 

n/p predsjednika 
 

 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 1. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2017. godine, razmotrio je 
materijal prema prijedlogu dnevnog reda i to: točku 1.), 4.), 5.), 7.) i 8.) te materijale po prijedlogu za 
dopunu dnevnog reda pod nazivom "Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Privremeni 
statut Dječjeg vrtića More", "Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Privremeni statut 
Dječjeg vrtića Sušak" i "Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničke 
zone Bodulovo" 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvane za 14. srpnja 2017. godine.  
 
 Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno usvojio slijedeći 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
1. Članovi Odbora u svezi prijedloga akata: 

1. Prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu (točka 1. 
dnevnog reda), 
2. Prijedloga odluke o sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte 
koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (točka 5. dnevnog reda),  
3. Prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za razdoblje lipanj-
prosinac 2017. godine (točka 8. dnevnog reda), 
4. Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Privremeni statut Dječjeg vrtića More 
(prijedlog za dopunu dnevnog reda),  
5. Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Privremeni statut Dječjeg vrtića Sušak 
(prijedlog za dopunu dnevnog reda),  
6. Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Bodulovo 
(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. 
 
2. Na Prijedlog izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (točka 4. 

dnevnog reda), Odbor podnosi sljedeće amandmane: 
 

1. Na proslov: 
U proslovu iza broja: "7/14" dodaju se riječi:" i 7/16-pročišćeni tekst". 

 
Obrazloženje: 

 Nomotehnički se uređuje tekst. 
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2. Na točku I.: 
U točki I. riječi:"7/14 i 10/14" zamjenjuju se riječima:"7/14, 10/14, 6/15 i 8/16". 

 
Obrazloženje: 

 Nomotehnički se uređuje tekst. 
 

3. Na Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (točka 7. dnevnog 
reda), Odbor podnosi sljedeće amandmane: 

 
1. Na proslov: 

U proslovu riječi: "Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 5/13" zamjenjuju 
se riječima: "Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13". 

 
Obrazloženje: 

 Nomotehnički se uređuje tekst. 
 
2.  Na članak 1. 

U članku 1. riječi: "29/09. i 14/13." zamjenjuju se riječima: "29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-
pročišćeni tekst". 

Obrazloženje: 
 Nomotehnički se uređuje tekst. 

 
3. Na članak 2.: 

Članak 2. mijenja se i glasi: 
"U članku 30. stavku 1. podstavku 3. umjesto točke stavlja se zarez. 
  Iza podstavka  3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi: 
  "-političke stranke i nezavisni članovi Vijeća ako zajedno imaju najmanje tri člana Vijeća." 

 
Obrazloženje: 

 Nomotehnički se uređuje tekst. 
 
4. Na članak 7.: 

U članku 71. riječi: "stavku 2." zamjenjuju se riječima: "stavku 1.". 
 

Obrazloženje: 
Ispravno se označava odredba stavka u kojem se predlažu izmjene. 
 

5. Na članak 10.: 
U članku 10. stavku 1. iza riječi: "još" dodaje se riječ: "najmanje". 
 

Obrazloženje: 
 Nomotehnički se uređuje tekst. 

 
6. Na članak 12.: 

U članku 12. stavcima 1. i 2. broj: "5" zamjenjuje se riječju: "pet". 
 

Obrazloženje: 
 Nomotehnički se uređuje tekst. 
 
7. Na članak 14.: 

U članku 14. stavku 1. riječ: "predsjedatelj" zamjenjuje se riječima: "predsjednik Vijeća". 
U stavku 2. u drugoj rečenici iza riječi: "članova" dodaje se riječ: "Vijeća". 

 
Obrazloženje: 

Usklađuje se terminologija sa ostalim odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
 

8. Na tekst iza članka 15.: "PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE" 
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Riječi: "PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE" brišu se. 
 

Obrazloženje: 
 Nomotehnički se uređuje tekst. 
 
9. Na članak 17. 

U članku 17. riječi: "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" zamjenjuju se riječima: 
"Službenim novinama Grada Rijeke". 
 

Obrazloženje: 
 Ispravno se označava naziv službenog glasila Grada Rijeke. 
 
 

       Predsjednica Odbora 
 

       Petra Mandić,v.r. 
 
 
 


