
                               
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: 021-06/19-03/44 
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2 
Rijeka, 19. 11. 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 22. 
sjednici održanoj dana 25. studenoga 2019. godine, razmotrio je materijale prema prijedlogu 
dnevnog reda i to: točku 2.), 3.), 4.), 5.a i 5.b), 6.), 15.) 16.) i 17.) te materijal prema prijedlogu za 
dopunu dnevnog reda točkom: „Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke” 
22. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvane za 25. studenoga 2019. godine. 

 
 Odbor je jednoglasno usvojio sljedeći 

 
z a k l j u č a k 

 
1. Članovi Odbora u svezi prijedloga akata: 

1. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke ″AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ (točka 
2. dnevnog reda)  

2. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovodu i 
kanalizaciji d.o.o. za gradnju kanalizacijskih kolektora na istočnoj strani grada Rijeke (područje 
Trsata i Pećina) i pripadajućih posebnih građevina (točka 3. dnevnog reda) 

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2019. godini (točka 4. dnevnog 
reda) 

4. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci 
b) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci 
(točka 5. dnevnog reda) 

5. Prijedlog zaključka o potrebi izrade Akcijskog plana za sprečavanje vandalizma na području 
Grada Rijeke (točka 6. dnevnog reda) 

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (točka 15. dnevnog 
reda) 

7. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase (točka 16. 
dnevnog reda) 

8. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Sušak-Nova (točka 
17. dnevnog reda) 

9. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu 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. Na temelju članka 44. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, za 

izvjestiteljicu na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuje se Petra Mandić, predsjednica 
Odbora. 
 

 
Predsjednica Odbora 

Petra Mandić,v.r. 
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