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 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, 2/19-pročišćeni tekst i 2/20) Odbor za Statut, Poslovnik 
i propise na svojoj 27. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2020. godine elektroničkim putem 
izjašnjavanjem putem e-maila, razmotrio je materijale prema prijedlogu dnevnog reda i to 
točku: 2.), 3.), 4.), 5.), 6.), 7.), 8.), 9.), 10a.), 10b.), 11b.), 12.), 13.), 14a.), 14b.), 14c.), 
14d.), 14e.), 14f.) i 14g.) te materijale prema prijedlogu za dopunu dnevnog reda pod 
nazivom: „Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Muzeja moderne i suvremene 
umjetnosti”, “Prijedlog izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. 
godinu”, “Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. 
godinu”, “Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. 
godini”, “Prijedlog odluke o kupnji nekretnina u k.o. Plase”, “Prijedlog odluke o sklapanju 
Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Plase, radi izgradnje III. faze 
državne ceste D-403” i “Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
u k.o. Jurčići (k.č.br. 1628/50 i 1628/52) 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke 
sazvane za 14. srpnja 2020. godine. 
 
 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 ravnatelja Doma mladih (točka 2. dnevnog  reda), 
2. Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija 

za 2021. i 2022. godinu (točka 3. dnevnog reda), 
3. Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. 

godinu (točka 4. dnevnog reda), 
4. Prijedloga izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu 

(točka 5. dnevnog reda), 
5. Prijedloga izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. 

godinu (točka 6. dnevnog reda), 
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6. Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i 
Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2020. godini (točka 7. 
dnevnog reda), 

7. Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi (točka 8. dnevnog reda), 
8. Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o 

djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020/2021. godinu (točka 9. 
dnevnog reda), 

9. a) Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje 
trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. kod Splitske banke d.d. Split (točka 10.a 
dnevnog reda), 

 b) Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje 
trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. (točka 
10.b dnevnog reda), 

10.  Prijedloga programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja – Stanica Rijeka u 2020. godini (točka 11.b dnevnog reda), 

11.  Prijedloga odluke o ispravku tehničke greške u grafičkom dijelu Izmjena i dopuna 
Generalnog urbanističkog plana grada Rijeka (točka 12. dnevnog reda), 

12.  Prijedloga odluke o određivanju imena parka na području grada Rijeke (točka 13. 
dnevnog reda), 

13.  Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Rijeka (točka 
14.a dnevnog reda), 

14.  Prijedloga odluke o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Jurčići (točka 14.b dnevnog 
reda),  

15.  Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase (k.č.br. 
1074/19) – (točka 14.c dnevnog reda), 

16. Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase  
(k.č.br. 158/10 i ostale) – (točka 14.d dnevnog reda), 
17. Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Drenova (k.č.br. 799/9 i 

281/3) – (točka 14.e dnevnog reda), 
18. Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Drenova (k.č.br. 84/5) – 

(točka 14.f dnevnog reda), 
19. Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Zamet (točka 14.g dnevnog 

reda), 
20. Prijedloga odluke o imenovanju ravnateljice Muzeja moderne i suvremene umjetnosti 

(prijedlog za dopunu dnevnog reda), 
21. Prijedloga izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu 

(prijedlog za dopunu dnevnog reda),  
22. Prijedloga izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

(prijedlog za dopunu dnevnog reda), 
23. Prijedloga izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini 

(prijedlog za dopunu dnevnog reda), 
24. Prijedloga odluke o kupnji nekretnina u k.o. Plase (prijedlog za dopunu dnevnog reda), 
25. Prijedloga odluke o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama 

u k.o. Plase, radi izgradnje III. faze državne ceste D-403 (prijedlog za dopunu dnevnog 
reda), 

26. Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Jurčići (k.č.br. 
1628/50 i 1628/52) – prijedlog za dopunu dnevnog reda, 
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 smatraju da su u suglasju sa pozitivnim propisima, Statutom Grada Rijeke i 
normativnim aktima Grada Rijeke, pa u pogledu njihove pravne obrade nemaju zamjedbi. 
 

Predsjednica Odbora 
Petra Mandić, v.r. 
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