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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, 2/19-pročišćeni tekst i 2/20) Odbor za Statut, Poslovnik 
i propise na svojoj 30. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2020. godine razmotrio je 
materijale prema prijedlogu dnevnog reda i to točku: 2.), 3.), 4.), 5.), 6.), 7.), 8.), 9.), 10.), 
11.), 12.), 13.), 14.), 15.), 16.), 17.), 18.), 19.), 20.), 21.), 22.), 23.), 24a.), 24b.), 25.), 26.), 
27.), 28.), 29.), 30.), 31.), 32.), 33.), 34.) i 35.) te materijale prema prijedlogu za dopunu 
dnevnog reda pod nazivom „Prijedlog odluke o zakupu dijelova plutajućeg objekta – Broda 
Galeb“ i „Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Rijeke“ 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvane za 17., 18. i 
19. prosinca 2020. godine. 
 
 Odbor je jednoglasno usvojio sljedeći 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
 1. Članovi Odbora u svezi prijedloga akata: 
 
 1. Prijedloga proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. 
godinu (točka 2. dnevnog reda), 
 2. Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu (točka 
3.dnevnog reda), 
 3. Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi (točka 4. dnevnog 
reda), 
 4. Prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu (točka 
5. dnevnog reda), 
 5. Prijedloga programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2021. godinu 
(točka 6.dnevnog reda), 
 6. Prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. 
godinu (točka 7. dnevnog reda), 
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 7. Prijedloga plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu (točka 
8. dnevnog reda), 
 8. Prijedloga programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (točka 
9. dnevnog reda), 
 9. Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini (točka 
10. dnevnog reda),  
 10. Prijedloga plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 
mjesnih odbora u 2021. godini (točka 11. dnevnog reda), 
 11. Prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 
i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 
2021. godinu (točka 12. dnevnog reda), 
 12. Prijedloga odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i 
Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2021. godini (točka 13. dnevnog 
reda), 
 13. Prijedloga drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i 
projekcija za 2021. i 2022. godinu (točka 14. dnevnog reda), 
 14. Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke 
za 2020. godinu (točka 15. dnevnog reda), 
 15. Prijedloga izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2020. 
godinu (točka 16. dnevnog reda), 
 16. Prijedloga izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. 
godinu(točka 17. dnevnog reda), 
 17. Prijedloga izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 
2020. godinu (točka 18. dnevnog reda), 
 18. Prijedloga izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 
2020. godinu (točka 19. dnevnog reda), 
 19. Prijedloga izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. 
godinu (točka 20. dnevnog reda), 
 20. Prijedloga izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. 
godini (točka 21. dnevnog reda), 
 21. Prijedloga izmjena Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 
području mjesnih odbora u 2020. godini (točka 22. dnevnog reda), 
 22. Prijedloga odluke o visini naknade za prijenos prava vlasništva na 
nekretninama u k.o. Srdoči, odricanju od potraživanja komunalnog doprinosa i 
bespovratnom financiranju troškova priključenja na vodnokomunalnu infrastrukturu za 
izgradnju stambenih građevina na Martinkovcu po programu društveno poticane 
stanogradnje (točka 23. dnevnog reda), 
 23. Prijedloga izmjena Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na 
području grada Rijeke za razdoblje od 2020. do 2022. godine (točka 24a. dnevnog reda), 
 24. Prijedloga izmjena Plana davanja koncesija na području grada Rijeke za 2020.  
godinu (točka 24b. dnevnog reda), 
 25. Prijedloga odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju nacrta ugovora 
o koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za 
obavljanje ugostiteljske djelatnosti (točka 25. dnevnog reda), 
 26. Prijedloga odluke o odobravanju nacrta ugovora za tri koncesije na kulturnom 
dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane (točka 26. dnevnog reda), 

https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f65
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f55
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f51
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f53
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f53
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f0c
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f0c
https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f0c
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 27. Prijedloga akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe na 
klimatske promjene za Grad Rijeku (točka 27. dnevnog reda), 
 28. Prijedloga akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2021. godinu (točka 28. 
dnevnog reda), 
 29. Prijedloga odluke o odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnina 
(točka 29. dnevnog reda),  
 30. Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi u k.o. Jurčići (točka 30. dnevnog reda), 
 31. Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Zamet (točka 31. 
dnevnog reda), 
 32. Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Jurčići (točka 32. 
dnevnog reda), 
 33. Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase 
(točka 33. dnevnog reda), 
 34. Prijedloga odluke o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za 
dramsku umjetnosti, ples i pokret Grada Rijeke (točka 34. dnevnog reda), 
 35. Prijedloga zaključka o imenovanju mrtvozornika za područje grada Rijeke 
(točka 35. dnevnog reda), 

• Prijedloga odluke o zakupu dijelova plutajućeg objekta – Broda Galeb (prijedlog za 
dopunu dnevnog reda),  

• Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne 
postrojbe 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. 
 

        Predsjednica Odbora 
 

        Petra Mandić, v.r. 
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