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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 i 
"Službene novine Grada Rijeke" broj 10/17) Odbor za Statut, Poslovnik i propise na svojoj 6. 
sjednici održanoj dana 23. veljače 2018. godine, razmotrio je materijal prema prijedlogu 
dnevnog reda 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvane za 27. veljače 2018. 
godine, i to: točku 1.), 2.), 3.), 4.), 7.), 8.), 9.), 10.), 11.), 12.), 13.), 14. ), 15.), 16.), 17.) i 18.), 
te materijale prema prijedlogu za dopunu dnevnog reda kako slijedi: "Prijedlog odluke o 
izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok" i "Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Hrvatski kulturni dom na 
Sušaku".  
 
 Odbor je jednoglasno usvojio sljedeći 
 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
 1. Članovi Odbora u svezi prijedloga akata: 

1. Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za 
razdoblje 2017. – 2022. godine (točka 2. dnevnog reda), 

2. Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom 
na području grada Rijeke (točka 3. dnevnog reda), 

3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke (točka 7. dnevnog reda), 
4. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Art-kina (točka 8. dnevnog reda), 
5. Prijedlog akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2018. godinu (točka 9. dnevnog 

reda), 
6. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela područja 

Krnjevo (točka 10. dnevnog reda), 
7. Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 

financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 
2018. godinu (točka 11. dnevnog reda), 

8. Prijedlog odluke o određivanju imena stuba na području grada Rijeke (točka 12. 
dnevnog reda), 

9. Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova 
održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke (točka 13. 
dnevnog reda), 

10. a) Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti  
 b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Muzeja 
 moderne i suvremene umjetnosti (točka 14. dnevnog reda), 



11. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Zamet (točka 
15. dnevnog reda), 

12. Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Vijeća za davanje 
koncesijskih odobrenja (točka 16. dnevnog reda), 

13. Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Stručnog povjerenstva za 
koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke (točka 17. dnevnog reda), 

14. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD 
Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje 
otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje "GRAD" 
podsustav "BRAJDICA" – objekt (točka 18. dnevnog reda), 

15.  Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok 
(prijedlog za dopunu dnevnog reda) i 

16.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove 
Hrvatski kulturni dom na Sušaku (prijedlog za dopunu dnevnog reda) 

 smatraju da su akti u suglasju s pozitivnim propisima, Statutom Grada Rijeke i 
normativnim aktima Grada Rijeke, pa u pogledu njihove pravne obrade nemaju zamjedbi. 
 2. Na temelju članka 44. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, za 
izvjestiteljicu na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuje se Petra Mandić, 
predsjednica Odbora. 
 
 U svezi prijedloga akata pod točkom 1."Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o grobljima" i točkom 4. "Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s 
javnom uslugom na području grada Rijeke" Odbor nije donio zaključak u pogledu njihove 
usklađenosti sa pozitivnim propisima, Statutom Grada Rijeke i normativnim aktima Grada 
Rijeke te u pogledu njihove pravne obrade. 
 
 

 
       Predsjednica Odbora 

       Petra Mandić 
 
 
 
 


	R E P U B L I K A   H R V A T S K A
	PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
	GRAD RIJEKA

	Gradsko vijeće

