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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: 021-06/19-03/23 
UR.BROJ: 2170-01-16-00-19-4 
Rijeka, 23. travnja 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 i 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 17. sjednici održanoj dana 23. travnja 2019. godine, razmotrio je 
materijal prema prijedlogu dnevnog reda i to: točku 2.), 3.), 4.), 5b.), 7.), 8.) i 9.) te 
materijale po prijedlogu za dopunu dnevnog reda pod nazivom:„Prijedlog odluke  o 
uređenju prometa”, „Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete 
isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim 
garažama na području grada Rijeke“, „Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti 
na Opće uvjete isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno 
zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke“,  
„Prijedlog odluke o stavljanju van snage Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na 
javnom parkiralištu”, „Prijedlog odluke o razrješenju članice i imenovanju člana Kulturnog 
vijeća za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke“,“Prijedlog odluke o razrješenju i 
imenovanju članice Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke“,  
„Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Kulturnog vijeća za glazbenu 
djelatnost Grada Rijeke“,“Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Kulturnog 
vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke“ i „Prijedlog odluke o 
razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za nakladničku, knjižnu i knjižničnu 
djelatnost Grada Rijeke” 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvane za 25. 
travnja 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 izmjenama 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 2. dnevnog reda), 
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 2. Prijedloga odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 
financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. 
godinu (točka 3. dnevnog reda), 
 3. Prijedloga detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa 
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu (točka 4. dnevnog reda), 
 4. Prijedloga programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske 
službe spašavanja-Stanica Rijeka u 2019. godinu (točka 5b. dnevnog reda), 
 5. Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Srdoči 
(točka 7. dnevnog reda), 

  6. Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase 
(točka 8.dnevnog reda), 

 7. Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Rijeka 
(točka 9. dnevnog reda), 

 8. Prijedloga odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke (prijedlog za 
dopunu dnevnog reda), 

 9. Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na 
površinama javne namjene na području grada Rijeke (prijedlog  za dopunu dnevnog reda), 
 10. Prijedloga odluke o stavljanju van snage Općih uvjeta o načinu naplate 
parkiranja na javnom parkiralištu (prijedlog za dopunu dnevnog reda), 
 11. Prijedloga odluke o razrješenju članice i imenovanju člana Kulturnog vijeća za 
audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke (prijedlog za dopunu dnevnog reda),  
 12. Prijedloga odluke o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za 
dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke (prijedlog za dopunu dnevnog reda), 
 13. Prijedloga odluke o razrješenju i imenovanju članova Kulturnog vijeća za 
muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke (prijedlog za dopunu dnevnog reda), 
 14. Prijedloga odluke o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za 
nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost 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. 
 
 2. U svezi Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete 
isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim 
garažama na području grada Rijeke (prijedlog za dopunu dnevnog reda), Odbor smatra 
da je u formalno-pravnom smislu Odluka podnesena sukladno pozitivnim propisima.  
Međutim, u odnosu na sadržaj Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na 
uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke, Odbor 
predlaže predlagatelju - direktoru trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. da se: 
 - u članku 3. izvrši povezivanje sa odgovarajućim općim aktom kojim se određuju 
javna parkirališta s naplatom, 
 - u svezi prava i obveza korisnika usluge parkiranja izvrši distinkcija između 
otvorenih i zatvorenih parkirališta u dijelu kojim se određuje način ulaska i izlaska s javnog 
parkirališta te načina izdavanja i naplate parkirnih karata (članci 12., 13., 26. i 29.).  
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 2. U svezi Prijedloga odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Kulturnog 
vijeća za glazbenu djelatnost Grada Rijeke (prijedlog za dopunu dnevnog reda), Odbor 
predlaže da se: 
 - izmijeni naziv Prijedloga odluke na način da se u nazivu Odluke odredi samo 
imenovanje članice Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost Grada Rijeke, 
 - izmijeni točka I. Prijedloga odluke na način da se umjesto razrješenja Ivice Vrkića 
dužnosti člana Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost Grada Rijeke utvrdi da je Ivici 
Vrkiću prestala dužnost člana u Kulturnom vijeću za glazbenu djelatnost Grada Rijeke. 
 

Obrazloženje: 
 

 S obzirom da je Ivici Vrkiću dužnost člana u Kulturnom vijeću za glazbenu 
djelatnost Grada Rijeke prestala uslijed smrti, istoga nije potrebno razriješiti te dužnosti 
već samo utvrditi da mu je prestala dužnost člana. 

 
 4. 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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