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 Sukladno odredbi članka 49. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 
10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/31)) Odbor za Statut, Poslovnik i propise na svojoj 1. 
sjednici održanoj dana 27. rujna 2021. godine, razmotrio je materijal prema prijedlogu dnevnog 
reda i to: točku 2.), 3.), 4.), 5.), 6.), 7.), 16.), 17.), 19.), 20.), 21.), 22.), 24.) i 25.) 3. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvane za 30. rujna 2021. godine. 

 Nakon rasprave, Odbor je usvojio slijedeći 

Z A K LJ U Č A  K 

1. Članovi Odbora u svezi prijedloga akata: 
 

1. Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja 
Turanj – Kostabela (točka 3. dnevnog reda), 

2. Prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu 
(točka 4. dnevnog reda), 

3. Prijedloga odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića More (točka 5. dnevnog reda), 
4. Prijedloga izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (točka 6. 

dnevnog reda), 
5. Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka (točka 7. dnevnog reda), 
6. Prijedloga odluka o davanju prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola čiji je osnivač 

Grad Rijeka (točka 16. dnevnog reda), 
7. Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata 

prema socijalnim kriterijima (točka 17. dnevnog reda), 
8. Prijedloga programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja - Stanica Rijeka u 2021. godini (točka 19. dnevnog reda), 
9. Prijedloga odluke o razrješenju i imenovanju članice Vijeća za davanje koncesijskih 

odobrenja (točka 20. dnevnog reda), 
10. .Prijedloga rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom 

dobru na području grada Rijeke (točka 21. dnevnog reda), 
11. Prijedloga zaključka o imenovanju mrtvozornika za područje grada Rijeke (točka 22. 

dnevnog reda), 



12. Prijedloga smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Rijeke za 
razdoblje 2021. – 2024. godine (točka 24. dnevnog reda), 

13. Prijedloga godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje (točka 25. 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. 
 
 2. U svezi Konačnog prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom 
planu uređenja dijela komunalno – servisne zone Škurinje (točka 2. dnevnog reda), Odbor nije 
donio zaključak (2 glasa „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“). 
 
 3. Na temelju članka 44. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke za izvjestitelja 
na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuje se Petar Petrinić, predsjednik Odbora.  
 

Predsjednik Odbora 
Petar Petrinić, v.r. 

 


