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

  Gradsko vijeće 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise 
KLASA: 021-06/19-03/17 
UR.BROJ: 2170-01-16-00-19-2 
Rijeka, 25. veljače 2019. 

GRADSKOM VIJEĆU 
GRADA RIJEKE 

n/p predsjednika 
 
 
 
 Sukladno odredbi članka 49. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i "Službene novine Grada Rijeke" broj 
10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) Odbor za Statut, Poslovnik i propise na svojoj 15. sjednici održanoj 
dana 25. veljače 2019. godine, razmotrio je materijal prema prijedlogu dnevnog reda i to: točku 3.), 4.), 
5.), 6.), 7.) 8.), 9.), 10.), 11.), 12a.), 12b.), 14.),15.), 16.), 18.), 19a.), 19b.), 20a.), 20b.), 22.), 23.), 24.), 
25.), 26.), 27.), 28.) i 29.) 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvane za 28. veljače 2019. 
godine.  
 
 Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno usvojio sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Članovi Odbora u svezi prijedloga akata: 
 

1. Prijedloga odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Sušak (točka 3. dnevnog reda), 
2. Prijedloga odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića More (točka 4. dnevnog reda),  
3. Prijedloga odluke o komunalnoj naknadi (točka 5. dnevnog reda),  
4. Prijedloga odluke o komunalnom doprinosu (točka 6. dnevnog reda), 
5. Prijedloga odluke o komunalnom redu (točka 7. dnevnog reda), 
6. Prijedloga odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području grada Rijeke (točka 8. dnevnog reda), 
7. Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i 

članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke (točka 9. dnevnog reda), 
8. Prijedloga odluke o grobljima (točka 10. dnevnog reda), 
9. Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

ukopa pokojnika unutar groblja (točka 11. dnevnog reda), 
10. Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti (točka 12a. dnevnog reda), 
11. Prijedloga odluke o dopunama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na 

temelju ugovora (točka 12b. dnevnog reda),  
12. Prijedloga odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2019. 

godini (točka 14. dnevnog reda),  
13. Prijedloga odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog 

školstva Grada Rijeke u 2019. godini (točka 15. dnevnog reda),  
14. Prijedloga odluke o pristupanju Grada Rijeke Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju 

(točka 16. dnevnog reda), 
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15. Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada Dječjeg vrtića Rijeka (točka 18. dnevnog reda),  

16.  Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Sušak (točka 19a. 
dnevnog reda), 

17. Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada Dječjeg vrtića Sušak (točka 19b. dnevnog reda), 

18. Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića More (točka 20a. 
dnevnog reda), 

19.Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
 rada Dječjeg vrtića More (točka 20b. dnevnog reda), 
20.Prijedloga izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke (točka 22. dnevnog reda), 
21.Prijedloga odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovnih škola 
 čiji je osnivač Grad Rijeka (točka 23. dnevnog reda), 
22.Prijedloga odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke i Riječke nadbiskupije (točka 
 24. dnevnog reda), 
23.Prijedloga odluke o prihvaćanju Sporazuma o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina 
 (točka 25.dnevnog reda),  
24. Prijedloga odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva (točka 26. dnevnog reda),  
25.Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase (točka 27. 
 dnevnog reda), 
26.Prijedloga odluke o razrješenju i imenovanju članice Vijeća za davanje koncesijskih 
 odobrenja (točka 28. dnevnog reda), 
27. Prijedloga odluke o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika predsjednice Stručnog 

povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke (točka 29. 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. 

 
 2A). 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.  
 B). U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednice Odbora Petre Mandić na sjednici Gradskog 
vijeća Grada Rijeke, za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuje se Vojko Braut, 
član Odbora.  
 

Član Odbora 
        Vojko Braut, v.r. 


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

	Gradsko vijeće

