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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 10. 
sjednici održanoj dana 24. rujna 2018. godine, razmotrio je materijal prema prijedlogu 
dnevnog reda i to: točku 3.), 5.), 6.), 18.) i 19.) te materijale prema prijedlogu za dopunu 
dnevnog reda pod nazivom „Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom 
društvu Energo d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische bank d.d.“ i „Prijedlog odluke o 
raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke“ 11. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvane za 27. rujna 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. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. 
godinu (točka 3. dnevnog reda), 
 2.Prijedlog zaključka o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u 
dječjim vrtićima drugih osnivača na temelju provedenog javnog poziva (točka 5.  dnevnog 
reda), 
 3. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku 
(točka 6. dnevnog reda), 
 4.Prijedlog odluke o odbijanju ponude TRANSADRIA d.d. u stečaju i TRANS RI d.o.o. 
za korištenje prava prvokupa poslovnih udjela (točka 18. dnevnog reda), 
 5. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Srdoči 
(točka 19. dnevnog reda), 
      6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Energo d.o.o. 
Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. (prijedlog za dopunu dnevnog reda),   
      7. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
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. 

 
 

 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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