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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 9. sjednici održanoj 
dana 9. srpnja 2018. godine, razmotrio je materijal prema prijedlogu dnevnog reda i to: točku 2.), 
3.), 7.), 17.), 18.), 19.), 20.), 21.), 22.), 23.), 24.), 26.), 27.), 28.), 29.), 30.), 31.) i 32.) te materijale 
prema prijedlogu za dopunu dnevnog reda pod nazivom „Prijedlog odluke o izradi Izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči“, Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Martinkovac“ i "Prijedlog odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica" 10. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Rijeke sazvane za 12. srpnja 2018. godine.  
 
 Bez rasprave, Odbor je jednoglasno usvojio sljedeći 

 
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 2017. godinu (točka 3. 

dnevnog reda), 
2. Prijedloga odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2017. godinu (točka 7. 

dnevnog reda), 
3. Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane 

i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu (točka 17. dnevnog reda), 
4. Prijedloga odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka (točka 18.dnevnog reda), 
5. Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. 

kod Erste&Steiermarkische bank d.d. (točka 19. dnevnog reda), 
6. Prijedloga odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i 

međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama (točka 20. dnevnog reda), 
7. Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju 

za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke (točka 21. dnevnog 
reda), 

8. Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi (točka 22. dnevnog reda), 
9. Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga 
povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke (točka 23. dnevnog reda), 



10. Prijedloga izmjena i dopuna Općeg programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva na 
području grada Rijeke (točka 24. dnevnog reda), 

11. Prijedloga godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (točka 26. dnevnog reda), 

12. Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora 
na području Grada Rijeke (točka 27. dnevnog reda), 

13. Prijedloga rješenja o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o 
koncesijama na pomorskom dobru na području grada Rijeke (točka 28. dnevnog reda), 

14. Prijedloga odluke o odbijanju ponude trgovačkog društva MGK - pack d.d. iz Kukuljanova za 
korištenje prava prvokupa nekretnina (točka 29. dnevnog reda), 

15. Prijedloga odluke o odbijanju ponude AUTOCENTRA CERINI d.o.o. u stečaju i 
ELEKTROMATERIJALA d.d. u stečaju za korištenje prava prvokupa poslovnih udjela (točka 
30. dnevnog reda), 

16. Prijedloga odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja 
Martinkovac (točka 31. dnevnog reda), 

17. Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase (točka 32. 
dnevnog reda), 

18. Prijedloga odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči 
(prijedlog za dopunu dnevnog reda), 

19. Prijedloga odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja 
Martinkovac (prijedlog za dopunu dnevnog reda), 

20. Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica 
(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. Utvrđuje se da je svezi Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke (točka 2. 
dnevnog reda), Odbor donio zaključak na 6. sjednici održanoj 23. veljače 2018. godine. 
 
 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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