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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 32. sjednici održanoj dana 9. ožujka 2021. godine elektroničkim putem 
izjašnjavanjem putem e-maila, razmotrio je materijale prema prijedlogu dnevnog reda i to 
točku 1.) i 2.) te materijale prema prijedlogu za dopunu dnevnog reda pod nazivom 
„Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela komunalno-
servisne zone Škurinje“ i „Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene 
Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u 
javnim garažama na području grada Rijeke“ 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke 
sazvane za 11. 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 plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine (točka 1. 
dnevnog reda), 
 2.Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju 
kapitalnih projekata (točka 2. dnevnog reda), 

- Prijedloga odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela 
komunalno-servisne zone Škurinje (prijedlog za dopunu dnevnog reda),  

- Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Općih uvjeta 
isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim 
garažama na području 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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