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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 31. sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. godine razmotrio je 
materijale prema prijedlogu dnevnog reda i to točku: 3.), 4.), 5.), 6.), 8.), 9a.), 9b.), 10.), 
11.), 12.), 13.) i 14.) te materijale prema prijedlogu za dopunu dnevnog reda pod nazivom 
„Prijedlog odluke o davanju koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela 
Palače Šećerane za obavljanje djelatnosti prodaje knjiga i suvenira (muzejski 
shop/suvenirnica/knjižara)“, „Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na 
kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje usluga 
u turizmu (turistička agencija/info centar/marketinška agencija)“, „Prijedlog odluke o 
poništenju postupka davanja koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje 
dijela Palače Šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekt za 
pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica/caffe bar)“, „Prijedlog izmjene Srednjoročnog 
(trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2020. 
do 2022. godine”, „Prijedlog plana davanja koncesija na području grada Rijeke za 2021. 
godinu“, „Prijedlog zaključka o sustavnoj pomoći Grada Rijeke potresom pogođenom 
području Sisačko-moslavačke županije i gradu Glini“, “Prijedlog zaključka o zabrani 
izgradnje spalionice otpada ili energane na gorivo iz otpada na području Grada Rijeke” i  
„Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o namirenju dugovanja ustupanjem 
nekretnina” 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvane za 25. i 26. veljače 2021. 
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 kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane 
funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2021. godini (točka 3. dnevnog reda), 
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 2.Prijedloga odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Rijeke u 2021. godini (točka 4. dnevnog reda), 
 3.Prijedloga odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele 
financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2021. 
godinu (točka 5. dnevnog reda), 
 4.Konačnog prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 
stambenog područja Rujevica (točka 6. dnevnog reda), 
 5.Prijedloga odluke o izmjenama i dopuni Odluke o davanju na privremeno 
korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva (točka 8. 
dnevnog reda), 
 6. Prijedloga izmjena i dopune Statuta Grada Rijeke (točka 9a. dnevnog reda), 
 7. Prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (točka 9b. 
dnevnog reda), 
 8.Prijedloga oduke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Drenova 
(točka 10. dnevnog reda), 
 9.Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Kozala (k.č. br.1414/1) 
(točka 11. dnevnog reda, 
 10.Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o Kozala 
(k.č. br.313/9) (točka 12. dnevnog reda), 
 11.Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Plase (točka 13. 
dnevnog reda), 
 12.Prijedloga odluke o ukidanju statusa općeg dobra i ukidanju statusa javnog 
dobra u k.o. Zamet (točka 14. dnevnog reda), 

- Prijedloga odluke o davanju koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko 
korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje djelatnosti prodaje knjiga i suvenira 
(muzejski shop/suvenirnica/knjižara) (prijedlog za dopunu dnevnog reda), 

- Prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije na kulturnom dobru  
za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje usluga u turizmu 
(turistička agencija/info centar/marketinška agencija) (prijedlog za dopunu dnevnog reda),  

- Prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije na kulturnom dobru  
za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 
(ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica/caffe bar) (prijedlog za 
dopunu dnevnog reda), 

-Prijedloga izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na 
području grada Rijeke za razdoblje od 2020. do 2022. godine (prijedlog za dopunu 
dnevnog reda), 
 - Prijedloga plana davanja koncesija na području grada Rijeke za 2021. godinu 
(prijedlog za dopunu dnevnog reda),  

- Prijedloga zaključka o sustavnoj pomoći Grada Rijeke potresom pogođenom 
području Sisačko-moslavačke županije i gradu Glini (prijedlog za dopunu dnevnog reda), 
 - Prijedloga zaključka o zabrani izgradnje spalionice otpada ili energane na gorivo 
iz otpada na području Grada Rijeke (prijedlog za dopunu dnevnog reda), 
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 - Prijedloga odluke o prihvaćanju Sporazuma o namirenju dugovanja ustupanjem 
nekretnina (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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