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GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
- Predsjedniku  

 
 

Sukladno odredbi članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13, 25/13-pročišćeni tekst i ”Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 10/17) Odbor za mjesnu samoupravu na svojoj 6. sjednici održanoj 
21. svibnja 2018. godine razmatrao je materijal za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke 
sazvanu za 24. svibnja 2018. pod točkama:  

5.     a) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata  
   b) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta 

6.     Prijedlog odluke o određivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) 
9.     Prijedlog izmjena i dopuna Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci 

16.    Prijedlog zaključka o aktivnostima Grada Rijeke na zaštiti i stavljanju u funkciju 
zgrade Teatra Fenice 

20.     Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Rijeke za 2018. godinu 

 
 

Nakon rasprave, Odbor nije izglasao zaključke pod točkama 5.a) Prijedlog odluke o 
zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata i b) Prijedlog odluke o zaduživanju 
Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta kao i točkom 20. Prijedlog odluke o izmjenama 
i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu (prilikom 
glasovanja o prihvaćanju članovi Odbora glasovali su uz dva (2) glasa ZA i tri (3) SUZDRŽANA 
glasa). 

U odnosu na preostale točke dnevnog reda, Odbor je donio sljedeći 
 

 
z a k l j u č a k 

  

1. Prihvaća se  Prijedlog odluke o određivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda (B). 

2. Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci. 

3. Prihvaća se Prijedlog zaključka o aktivnostima Grada Rijeke na zaštiti i stavljanju u funkciju 
zgrade Teatra Fenice. 

4. Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća određuje se Josip Ostrogović, predsjednik 
Odbora. 

 
 
                                                                                                   Predsjednik Odbora:                                                                                                               

     Josip Ostrogović, v.r.     


