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Grad Rijeka

- zaštita hortikulture, povjeravaju se trgovačkom'društvu
»Dezinsekcija« d.o.o.. Rijeka, na vrijeme od dvije godine,
počev od 1. kolovoza 2001. godine.

66.
Na,.teinelju članka 13a. stavka 3. Zakona o komunalnom
gc>spQiJar$tvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,128/99,
57/00, 129/00 i 59/01), članka 7. Odluke o povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih po
vršina na temelju ugovora (»Službene novine« Primorskogoranske županije broj 21/00) i provedenog javnog natječaja
objavljenog u Novom listu 4. svibnja 2001. godine, te članka
31. Statuta Grada Rijeke »Službene novine« Primorsko-go
ranske županije broj 22/97 - pročišćeni tekst, 6/01 i 9/01)
Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 3. sjednici 26. srpnja
2001. godine, donijelo je
ODLUKU
o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje
komunalnih poslova komunalne djelatnosti
održavanja javnih površina na temelju ugovora
na području Grada Rijeke
Članak 1.
Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanja
javnih površina i to:
- održavanje parkova u Gradu Rijeci,
- održavanje zelenih površina na području mjesnih odbo
ra Centar-Sušak, Školjić, Dolac, Luka, Brajda, Belveder,
Kozala, Brašćine-Pulac, Škurinjska draga, Škurinje i Dreno
va,
- održavanje cvjetnih gredica i ukrasnih vaza,
- održavanje drvoreda i pojedinačnih stabala, povjeravaju
se trgovačkom društvu »Parkovi« d.o.o. Rijeka, na vrijeme
od dvije godine, počev od 1. kolovoza 2001. godine.

Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanja
javnih površina i to:
- održavanje javnih fontana, povjeravaju se Zanatskoj za
druzi Gradin Rijeka, na vrijeme od dvije godine, počev od
1. kolovoza 2001. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/2001-01/92
Ur. broj: 2170-01-10-2001-2
Rijeka, 26. srpnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. se Željko Glavan, v. r.

67.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (re
gionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/
01) i članka 31. Statuta Grada Rijeke (»Službene, novine«
Primorsko-goranske županije broj 22/97-pročišćeni tekst,
6/01 i 9/01) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 3. sjednici
26. srpnja 2001. godine, donijelo je
ODLUKU
o određivanju naknade troškova za rad osoba izabranih
na određene dužnosti

Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanja
javnih pčvršina i to:
- održavanje zelenih površina na području mjesnih odbo
Članak 1.
ra Trsat, Vojak, Bulevard, Krimeja, Pećine, Donja Vezica,
Ovom se Odlukom određuje naknada troškova za rad
Gornja Vezica, Draga, Sv. Kuzam, Orehovica, Pašac i predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Ri
Svilno,
jeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) te članova Pogla
- održavanje dječjih igrališta (održavanje klupa, dječjih varstva Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).
sprava i ostale opreme) povjeravaju se trgovačkom društvu
»Mering« d.o.o. Rijeka, na vrijeme od dvije godine, počev
Članak 2.
od 1. kolovoza 2001. godine.
Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:
- predsjedniku Gradskog vijeća u visini 3 brutto naknade
Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanja troškova određene za rad člana Gradskog vijeća,
javnih površina i to: • • ' '
- potpredsjednicima Gradskog vijeća u visini 1 brutto na
- održavanje zelenih površina na području mjesnih odbo knade troškova određene za rad člana Gradskog vijeća i 1
ra Potok, Mlaka, Sv. Nikola, Kantrida i Costabella, povjera brutto naknade troškova određene za rad člana radnog tije
vaju se trgovačkom društvu »IBI« d.o.o. Rijeka, na vrijeme la Gradskog vijeća,
od dvije godine, počev od 1. kolovoza 2001. godine.
- članovima Poglavarstva u visini 3 brutto naknade tro
škova određene za rad člana Gradskog vijeća.
Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanja
Naknada troškova za rad članova Gradskog vijeća i čla
javnih površina i to:
nova radnih tijela Gradskog vijeća iz stavka 1. ovog članka
- održavanje zelenih površina na području mjesnih odbo određena je posebnom odlukom koju donosi Gradsko vije
ra Turnić, Banderovo, Podmurvice, Pehlin, Srdoči, Grpci, će.
Gornji Zamet, Zamet, Zapadni Zamet, povjeravaju se trgo
Naknada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se mjesečno.
vačkom društvu »Cvjećarstvo« d.d. Rijeka, na vrijeme od
Članak 3.
dvije godine, počev od 1. kolovoza 2001. godine.
Osim naknade iz članka 2. ove Odluke, predsjedniku i,
Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanja potpredsjednicima Gradskog vijeća te članovima Poglavar
javnih površina i to:
stva pripada i pravo na dnevnicu za službena putovanja u
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zemlji i inozemstvu te naknadu prijevoznih troškova na slu
žbenom putovanju, sukladno posebnom propisu kojim se
uređuje porez na dohodak.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/2001-01/92
Ur. broj: 2170-01-10-2001-2
Rijeka, 26. srpnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. se. Željko Glavan, v. r.

68.
Na temelju članka 5., 6. i 7. Zakona o izmjenama Zakona
0 političkim strankama (»Narodne novine« broj 36/01), a u
svezi s člankom 3. Proračuna Grada Rijeke za 2001. godinu
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/
00) i članka 31. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine«
Primorsko-goranske županije broj 22/97-pročišćeni tekst,
6/01 i 9/01), Gradsko vijeće Grada Rijeke na 3. sjednici
26. srpnja 2001. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za
razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2001. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina i način raspoređivanja
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Grad
skom vijeću Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vije
će) za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2001. godi
ne.
Članak 2.
Dio neutrošenih sredstva osiguranih u Proračunu Grada
Rijeke za 2001. godinu za financiranje političkih stranaka
u Gradskom vijeću iznosi 708.455,00 kuna.
Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvr
đuje se u visini od 23.773,66 kuna, tako da se pojedinoj po
litičkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih
članova u Gradskom vijeću kako slijedi:
- Socijaldemokratska partija Hrvatske 261.510,23 kuna
- Hrvatska demokratska zajednica
142.641,95 kuna
- Hrvatska socijalno-liberalna stranka
71.320,97 kuna
- Primorsko-goranski savez
71.320,97 kuna
- Hrvatska narodna stranka
47.547,32 kuna
- Hrvatska seljačka stranka
47.547,32 kuna
- Hrvatska kršćanska demokratska unija 23.773,66 kuna
- Istarski demokratski sabor
23.773,66 kuna.
Članak 3.
Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama pripada i pravo na naknadu
u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Grad
skog vijeća, što predstavlja iznos od 2.377,37 kuna, tako da
pojedinoj političkoj stranci pripada pravo na naknadu u vi
sini od:
- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske
11.886,83 kuna
- Hrvatskoj socijalno-liberalnoj stranci
2.377,37 kuna
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- Hrvatskoj seljačkoj stranci
2.377,37 kuna
- Istarskom demokratskom saboru
2.377,37 kuna.
Iznos sredstava iz stavka 1. ovog članka, utvrđen je
prema rezultatu provedenih izbora za članove Gradskog vi
jeća.
Članak 4.
Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav
članova Gradskog vijeća (promjena članstva pojedinog
člana Gradskog vijeća u političkim strankama, prestanak
političke stranke), sredstva utvrđena ovom Odlukom neće
se preraspodijeliti.
Novoosnovanoj političkoj stranci kojoj će pristupiti neza
visni članovi Gradskog vijeća u tijeku proračunske godine
rasporedit će se sredstva razmjerno broju njenih članova
na način da će se izvršiti preraspodjela sredstava iz članka
2. ove Odluke.
Članak 5.
Sredstva utvrđena u članku 2. i 3. ove Odluke, doznačuju
se na žiroračun političke stranke tromjesečno u jednakim iz
nosima.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o
financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vi
jeću Grada Rijeke u 2001. godini (»Službene novine« Pri
morsko-goranske županije broj 1/01).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/2001-01/91
Ur. broj: 2170-01-10-2001-2
Rijeka, 26. srpnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. se. Željko Glavan, v. r.

69.
Poglavarstvo Grada Rijeke razmatralo je na sjednici odr
žanoj 17. srpnja 2001. godine, Prijedlog odluke o određiva
nju naknade troškova za rad osoba izabranih na određene
dužnosti, te jednoglasno donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga odluke o određivanju naknade
troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o određivanju naknade
troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti, u
predloženom tekstu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka, prosljeđu
je se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usva
janje.
Klasa: 022-05/2001-01/25
Ur. broj: 2170-01-10-2001-5
Rijeka, 20. srpnja 2001.
Predsjednik Poglavarstva
mr. se Vojko Obersnel, v. r.

