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GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
- predsjedniku  

 
Na temelju odredbe članka 92. 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 kulturu na 37. sjednici 
održanoj 15. prosinca 2020. godine razmatrao je materijal za 31. sjednicu Gradskog vijeća 
Grada Rijeke sazvanu za 17., 18. i 19. prosinca 2020. godine pod točkama:  

2.    Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023.   
       godinu 
5.    Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu 
8.    Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu 
14.  Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i   

             projekcija za 2021. i 2022. godinu   
16.  Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu 
19.  Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020.     

 godinu 
25. Prijedlog 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 

26. Prijedlog odluke o odobravanju nacrta ugovora za tri koncesije na kulturnom dobru za 
gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane 

28. Prijedlog akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2021. godinu 
34. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za dramsku 

umjetnosti, ples i pokret Grada Rijeke 
 

te materijal prema prijedlogu za dopunu dnevnog reda 31. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Rijeke:  

- Prijedlog odluke o zakupu plutajućeg objekta – Broda Galeb 
 
Nakon rasprave Odbor je jednoglasno donio sljedeći 

 
Z a k l j u č a k 

1. Prihvaća se Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. 
godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu.  

2. Prihvaća se Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke 
za 2020. godinu. 

3. Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke 
rente za 2020. godinu. 

4. Prihvaća se Prijedlog 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. 

5. Prihvaća se Prijedlog odluke o odobravanju nacrta ugovora za tri koncesije na 
kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane. 

6. Prihvaća se Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog 
vijeća za dramsku umjetnosti, ples i pokret Grada Rijeke. 

7. Prihvaća se Prijedlog odluke o zakupu plutajućeg objekta – Broda Galeb. 
8. Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća određuje se mr.sc. Zvonimir  

Peranić, predsjednik Odbora. 
 

https://e-soba.grad-rijeka.hr/eRoom/poglavarstvo/eSjednica/0_14f65


Odbor za kulturu NIJE prihvatio Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i 
projekcija za 2022. i 2023. godinu (s 2 glasa ZA i 2 SUZDRŽANA glasa) 
 
Odbor za kulturu NIJE prihvatio Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada 
Rijeke za 2021. godinu (s 2 glasa ZA i 2 SUZDRŽANA glasa). 
 
Odbor za kulturu NIJE prihvatio Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke 
rente za 2021. godinu (s 2 glasa ZA i 2 SUZDRŽANA glasa). 
 
Odbor za kulturu NIJE prihvatio Prijedlog akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 
2021. godinu (s 1 glasom ZA i 3 SUZDRŽANA glasa). 

 
 
 

Predsjednik  Odbora 
               mr.sc. Zvonimir Peranić, v.r. 

 
 


