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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 4. sjednici održanoj dana 24. studenoga 2017. 
godine, razmotrio je materijal prema prijedlogu dnevnog reda i to: točku 1.), 2.), 3.), 4.), 6.) i 
14.) te materijal prema prijedlogu za dopunu dnevnog reda pod nazivom "Prijedlog odluke o 
davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. kod Splitske 
banke d.d. Split" i "Prijedlog odluke o imenovanju stručnog tima za usklađivanje Procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada 
Rijeke" 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvane za 28. studenoga 2017. godine.  
 
 Nakon rasprave, Odbor je većinom glasova usvojio sljedeći 

 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Članovi Odbora u svezi prijedloga akata: 
 

1. Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (točka 2. dnevnog 
reda), 

2. Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke (točka 3. dnevnog 
reda), 

3. Prijedloga programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. godine (točka 
4. dnevnog reda),  

4. Prijedloga odluke o osnivanju javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku (točka 
6. dnevnog reda), 

5. Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 
Dječjeg  doma "Tić" Rijeka (točka 14. dnevnog reda), 

6. Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA 
plus d.o.o. kod Splitske banke d.d. Split (prijedlog za dopunu dnevnog reda), 

7. Prijedloga odluke o imenovanju stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti 
od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke 
(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 izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 
(točka 1. dnevnog reda), Odbor podnosi sljedeće amandmane:  
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1. Na članak 1. 
 

 Članak 1. mijenja se i glasi: 
 "U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst) u članku 7. stavku 1. riječi: 
"sedam članova Vijeća" zamjenjuju se riječima: "tri člana Vijeća." 

 
Obrazloženje: 

 Nomotehnički se uređuje tekst. 
 

2. Na članak 2.  
 

 Članak 2. mijenja se i glasi: 
 "U članku 11. stavak 4. mijenja se i glasi: 
 "Prijedlog za izbor predsjednika odnosno potpredsjednika Vijeća mogu podnijeti 
najmanje tri člana Vijeća ili klub članova Vijeća"." 

 
Obrazloženje: 

 Nomotehnički se uređuje tekst. 
 

3. Na članak 3. 
 

Članak 3. mijenja se i glasi:  
"U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 "Prijedlog za razrješenje predsjednika odnosno potpredsjednika Vijeća mogu podnijeti 
najmanje tri člana Vijeća ili klub članova Vijeća"." 

 
Obrazloženje: 

 Nomotehnički se uređuje tekst. 
 

4. Na članak 4. stavak 2. 
 

 U članku 4. stavku 2. riječi: "ovog članka Poslovnika" zamjenjuju se riječima: "ovoga 
članka".  

Obrazloženje: 
 

 Nomotehnički se uređuje tekst. 
 

5. Na članak 6. 
 

Članak 6. mijenja se i glasi: 
"U članku 65. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 "Prijedlog za donošenje zaključka u smislu stavka 1. ovoga članka mogu podnijeti 
najmanje tri člana Vijeća ili radno tijelo"." 

 
Obrazloženje: 

 Nomotehnički se uređuje tekst. 
 

6. Na članak 9. 
 

Članak 9. mijenja se i glasi: 
"U članku 68. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: 

 "Članovi Vijeća postavljanje usmenih pitanja osobama iz članka 67. stavka 2. ovoga 
Poslovnika najavljuju u pisanom obliku najkasnije 72 sata prije početka sjednice Vijeća.  
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 Najave iz stavka 2. ovoga članka upućuju se predsjedniku Vijeća, a obvezno sadrže 
ime i prezime člana Vijeća koji želi postaviti pitanje te naznaku kome se pitanje postavlja." 
 Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4." 

Obrazloženje: 
Nomotehnički se uređuje tekst. 

 
7. Na članak 13. 
 
U članku 13. broj: "8" zamjenjuje se riječju:"osam". 

 
Obrazloženje: 

Nomotehnički se uređuje tekst. 
 
8. Na članak 18. 

U članku 18. riječ:"stavak" zamjenjuje se riječju:"stavku".   
 

Obrazloženje: 
Nomotehnički se uređuje tekst. 

 
9. Na članak 23. 
 
U članku 23. riječ: "riječima" zamjenjuje se riječju: "riječju". 
 

Obrazloženje: 
Nomotehnički se uređuje tekst. 
 

 
 3. Na temelju članka 44. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, za 
izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuje se Petra Mandić, 
predsjednica Odbora. 
 
 
 

       Predsjednica Odbora 
       Petra Mandić, v.r. 
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