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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 24. 
sjednici održanoj dana 17. veljače 2020. godine razmotrio je materijale prema prijedlogu dnevnog 
reda 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvane za 20. veljače 2020. godine i to: točke 
2.), 5.), 6.), 7.) 8.a) i 8.b) i 9.a) i 9.b) te materijale prema prijedlozima dopunu dnevnog reda 
sjednice točkama: ″Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu općih uvjeta 
isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja”, “Prijedlog odluke o imenovanju 
članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Rijeke″ i 
“Prijedlog plana djelovanja Grada Rijeke u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu″. 
 
 Odbor je jednoglasno usvojio sljedeći 

 
z a k l j u č a k 

 
1. Članovi Odbora u svezi prijedloga akata: 
 
1. Prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 

2020.-2022. godine (točka 2. dnevnog reda)  
2. Prijedlog odluke o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva na 

nekretninama u k.o. Plase i k.o. Rijeka, bez naknade, radi izgradnje I. i II. faze državne ceste 
D-403 (točka 5. dnevnog reda) 

3. Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 
financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. 
godinu (točka 6. dnevnog reda) 

4. Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Rijeke u 2020. godini (točka 7. dnevnog reda) 

5. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni 
djelatnosti Doma mladih i b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu 
Statuta Doma mladih (točka 8. dnevnog reda) 

6. a) Prijedlog izmjena Statuta Grada Rijeke i b) Prijedlog izmjena Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Rijeke (točka 9. dnevnog reda) 

7. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu općih uvjeta 
isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja (prijedlog za dopunu dnevnog 
reda) 

8. Prijedlog odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta 
od prirodnih nepogoda Grada Rijeke (prijedlog za dopunu dnevnog reda) 

 



9. Prijedlog plana djelovanja Grada Rijeke u području prirodnih nepogoda za 2020. 
godinu (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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