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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, 2/20 i 3/21) Odbor za Statut, 
Poslovnik i propise na svojoj 33. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine 
elektroničkim putem izjašnjavanjem putem e-maila, razmotrio je materijale prema 
prijedlogu dnevnog reda i to točku 3.), 4.), 8.), 9.), 10.), 11.), 12.), 13.), 14b.), 15.) i 16.)  
te materijale prema prijedlogu za dopunu dnevnog reda pod nazivom „Prijedlog odluke o 
izradi Urbanističkog plana uređenja područja Turanj – Kostabela”, “Prijedlog odluke o 
davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Općih uvjeta isporuke komunalnog linijskog 
prijevoza putnika”, “Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Općih 
uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim 
garažama na području grada Rijeke”, “Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja grada Rijeke”, “Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke”, “Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o 
prijenosu prava vlasništva” i “Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. 
Zamet” 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvane za 30. i 31. ožujka 2021. 
godine. 

 Odbor je jednoglasno usvojio sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 

1. Članovi Odbora u svezi prijedloga akata: 
 

1. Prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu 
(točka 3. dnevnog reda), 

2. Prijedlog odluke o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2020. godinu 
(točka 4. dnevnog reda),  

https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-izradi-Urbanisti%C4%8Dkog-plana-ure%C4%91enja-podru%C4%8Dja-Turanj-Kostabela-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-izradi-Urbanisti%C4%8Dkog-plana-ure%C4%91enja-podru%C4%8Dja-Turanj-Kostabela-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-davanju-prethodne-suglasnosti-na-Izmjene-Op%C4%87ih-uvjeta-isporuke-komunalnog-linijskog-prijevoza-putnika-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-davanju-prethodne-suglasnosti-na-Izmjene-Op%C4%87ih-uvjeta-isporuke-komunalnog-linijskog-prijevoza-putnika-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-davanju-prethodne-suglasnosti-na-Izmjene-Op%C4%87ih-uvjeta-isporuke-komunalnog-linijskog-prijevoza-putnika-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-davanju-prethodne-suglasnosti-na-Izmjenu-Op%C4%87ih-uvjeta-isporuke-komunalne-usluge-parkiranja-na-ure%C4%91enim-javnim-povr%C5%A1inama-i-u-javnim-gara%C5%BEama-na-podru%C4%8Dju-grada-Rijeke-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-davanju-prethodne-suglasnosti-na-Izmjenu-Op%C4%87ih-uvjeta-isporuke-komunalne-usluge-parkiranja-na-ure%C4%91enim-javnim-povr%C5%A1inama-i-u-javnim-gara%C5%BEama-na-podru%C4%8Dju-grada-Rijeke-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-davanju-prethodne-suglasnosti-na-Izmjenu-Op%C4%87ih-uvjeta-isporuke-komunalne-usluge-parkiranja-na-ure%C4%91enim-javnim-povr%C5%A1inama-i-u-javnim-gara%C5%BEama-na-podru%C4%8Dju-grada-Rijeke-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-sklapanju-ugovora-o-prijenosu-prava-vlasni%C5%A1tva.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-sklapanju-ugovora-o-prijenosu-prava-vlasni%C5%A1tva.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-ukidanju-statusa-javnog-dobra-u-k.o.-Zamet-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-ukidanju-statusa-javnog-dobra-u-k.o.-Zamet-1.pdf


2 
 

3. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o 
djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021. /2022. godinu 
(točka 8. dnevnog reda), 

4. Prijedloga detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa 
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu (točka 9. dnevnog 
reda),  

5. Prijedloga odluke o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (točka 10.dnevnog 
reda), 

6. Prijedloga odluke o dopuni Odluke o grobljima (točka 11. dnevnog reda), 
7. Prijedloga odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (točka 12. dnevnog reda), 
8. Prijedloga pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru 

(točka 13. dnevnog reda), 
9. Prijedloga plana djelovanja Grada Rijeke u području prirodnih nepogoda za 2021. 

godinu (točka 14b. dnevnog reda), 
10. Prijedloga odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i 

članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke (točka 15. dnevnog reda), 
11. Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 

Centra za odgoj i obrazovanje (točka 16. dnevnog reda), 
 - Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Turanj – 
Kostabela (prijedlog za dopunu dnevnog reda), 
 - Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Općih uvjeta 
isporuke komunalnog linijskog prijevoza putnika (prijedlog za dopunu dnevnog reda), 
 - Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Općih uvjeta 
isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim 
garažama na području grada Rijeke (prijedlog za dopunu dnevnog reda), 
 - Prijedloga odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva (prijedlog za 
dopunu dnevnog reda), 
 - Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Zamet (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. 
 
 

https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-detaljnog-plana-raspodjele-financijskih-sredstava-unutar-Programa-javnih-potreba-u-tehni%C4%8Dkoj-kulturi-Grada-Rijeke-za-2021.-godinu.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-detaljnog-plana-raspodjele-financijskih-sredstava-unutar-Programa-javnih-potreba-u-tehni%C4%8Dkoj-kulturi-Grada-Rijeke-za-2021.-godinu.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-pravilnika-o-utvr%C4%91ivanju-zakupnine-i-djelatnosti-u-poslovnom-prostoru-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/b-Prijedlog-plana-djelovanja-Grada-Rijeke-u-podru%C4%8Dju-prirodnih-nepogoda-za-2021.-godinu.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/b-Prijedlog-plana-djelovanja-Grada-Rijeke-u-podru%C4%8Dju-prirodnih-nepogoda-za-2021.-godinu.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-naknadama-%C4%8Dlanovima-Gradskog-vije%C4%87a-Grada-Rijeke-i-%C4%8Dlanovima-radnih-tijela-Gradskog-vije%C4%87a-Grada-Rijeke.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-naknadama-%C4%8Dlanovima-Gradskog-vije%C4%87a-Grada-Rijeke-i-%C4%8Dlanovima-radnih-tijela-Gradskog-vije%C4%87a-Grada-Rijeke.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-davanju-prethodne-suglasnosti-na-Izmjene-i-dopune-Statuta-Centra-za-odgoj-i-obrazovanje.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-davanju-prethodne-suglasnosti-na-Izmjene-i-dopune-Statuta-Centra-za-odgoj-i-obrazovanje.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-izradi-Urbanisti%C4%8Dkog-plana-ure%C4%91enja-podru%C4%8Dja-Turanj-Kostabela-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-izradi-Urbanisti%C4%8Dkog-plana-ure%C4%91enja-podru%C4%8Dja-Turanj-Kostabela-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-davanju-prethodne-suglasnosti-na-Izmjene-Op%C4%87ih-uvjeta-isporuke-komunalnog-linijskog-prijevoza-putnika-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-davanju-prethodne-suglasnosti-na-Izmjene-Op%C4%87ih-uvjeta-isporuke-komunalnog-linijskog-prijevoza-putnika-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-davanju-prethodne-suglasnosti-na-Izmjenu-Op%C4%87ih-uvjeta-isporuke-komunalne-usluge-parkiranja-na-ure%C4%91enim-javnim-povr%C5%A1inama-i-u-javnim-gara%C5%BEama-na-podru%C4%8Dju-grada-Rijeke-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-davanju-prethodne-suglasnosti-na-Izmjenu-Op%C4%87ih-uvjeta-isporuke-komunalne-usluge-parkiranja-na-ure%C4%91enim-javnim-povr%C5%A1inama-i-u-javnim-gara%C5%BEama-na-podru%C4%8Dju-grada-Rijeke-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-davanju-prethodne-suglasnosti-na-Izmjenu-Op%C4%87ih-uvjeta-isporuke-komunalne-usluge-parkiranja-na-ure%C4%91enim-javnim-povr%C5%A1inama-i-u-javnim-gara%C5%BEama-na-podru%C4%8Dju-grada-Rijeke-1.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-sklapanju-ugovora-o-prijenosu-prava-vlasni%C5%A1tva.pdf
https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/03/Prijedlog-odluke-o-ukidanju-statusa-javnog-dobra-u-k.o.-Zamet-1.pdf
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