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GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
n/r predsjednika 

 
Na temelju članka 66. stavka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene 

novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispravak, 25/13 – pročišćeni tekst) 
dostavljam sljedeće  

 
 O Č I T O V A N J E  

na Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

I. Uvodno želim naglasiti kako načelno ne mogu podržati ovaj Prijedlog jer ocjenjujem 
nekorektnim postupak predlagatelja, odnosno činjenicu da je predlagatelj ovih Izmjena i dopuna 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke iste uputio predsjedniku Gradskog vijeća bez provedenih 
prethodnih konzultacija sa svim političkim strankama zastupljenim u sadašnjem sazivu Gradskog 
vijeća Grada Rijeke. 
 Naime, dosadašnja praksa prigodom donošenja akta ove razine, podrazumijevala je 
prethodne konzultacije svih političkih stranaka zastupljenih u predstavničkom tijelu. Upravo je u 
postupku donošenja Poslovnika, izmjene i dopune kojega se sada predlažu, 2009. godine tako 
učinjeno, a vodeći se načelima demokratske prakse. Nakon što je izrađen Nacrt prijedloga 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, on je kao radni materijal dostavljen predsjednici 
Gradskog vijeća, predsjednicima klubova članova Gradskog vijeća te političkim strankama 
zastupljenim u Gradskom vijeću radi dostavljanja eventualnih primjedbi i prijedloga te izrade 
konačnog teksta Prijedloga.  
 U ovom je slučaju dobra demokratska praksa potpuno zaobiđena te je Prijedlog izmjena i 
dopuna Poslovnika uvršten u dnevni red sjednice Vijeća, bez konzultacija o radnom materijalu i 
mogućnosti dostavljanja prijedloga i primjedbi. 
 
 II. Ovim izmjenama i dopunama Poslovnika predviđa se mogućnost da predsjednici stalnih 
odbora Gradskog vijeća (osim predsjednika odbora za Statut, Poslovnik i propise i Odbora za 
izbor, imenovanja i razrješenja) ne moraju ujedno biti i članovi Vijeća. To smatram neprihvatljivim 
stoga što bi u stalnim odborima Gradskog vijeća ne samo predsjednici istih već i njihovi članovi 
trebali biti i članovi Gradskog vijeća. Smatram da odbori kao stalna radna tijela trebaju biti 
zamašnjak u radu predstavničkog tijela te davati aktivan doprinos donošenju što kvalitetnijih odluka 
predstavničkog tijela. Upravo takvo određenje, da su predsjednik odbora i dio članova odbora 
ujedno i članovi Vijeća, omogućuje veću angažiranost članova Vijeća koji kroz rad u pojedinim 
odborima mogu aktivno sudjelovati u pripremama za što kvalitetniju raspravu o pojedinim 
prijedlozima o kojima se raspravlja na sjednicama Vijeća. 
 
 III. U obrazloženju ovih Izmjena i dopuna Poslovnika, predlagatelj ocjenjuje da provedba 
istih neće iziskivati osiguranje zasebnih i dodatnih financijskih sredstava u Proračunu Grada 
Rijeke, što međutim nije točno. Naime, ovim Izmjenama i dopunama predlaže se da „o radu 
upravnih tijela Grada Rijeke, kao i pravnih osoba kojih je Grad Rijeka osnivač, odnosno većinski 
vlasnik članovi Vijeća mogu postavljati pitanja neposredno čelicima tih tijela ili pravnih osoba“. 
Kako bi se navedena odredba mogla primjenjivati, na sjednicama Vijeća morali bi biti prisutni, osim 
37 članova Vijeća i 12 pročelnika, 2 voditelja ureda, 15 ravnatelja ustanova kojih je osnivač Grad 
Rijeka (kojem broju treba pridodati 24 ravnatelja osnovnih škola, a koje su isto tako ustanove kojih 
je osnivač Grad Rijeka) te 14 direktora komunalnih ili trgovačkih društava u (većinskom) vlasništvu 



Grada. Sjednicama Vijeća prisustvuju i Gradonačelnik sa zamjenicima te više zaposlenika gradske 
uprave. Pri tome predlagatelj treba biti svjestan da na sjednicama Vijeća kao izvjestitelji sudjeluju i 
druge osobe osim naprijed navedenih. Na primjer već na ovoj sjednici Gradskog vijeća 
izvjestiteljica će biti i ravnateljica Zaklade Sveučilišta u Rijeci, što još dodatno povećava broj osoba 
koje moraju biti prisutne na sjednici.  
 Kao što je i navedeno ad II. predlagatelj želi otvoriti mogućnost da predsjednici odbora 
Gradskog vijeća ne moraju ujedno biti i članovi istoga, pa bi se u tom slučaju broj osoba koje 
moraju biti prisutne na sjednici povećao za još maksimalno 14 osoba. 
 U gradskoj vijećnici Grada Rijeke istovremeno može biti prisutno maksimalno 80 osoba. U 
slučaju ovako predloženih izmjena Poslovnika, sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke više se ne 
bi mogle održavati, kao do sada, u prostorijama vijećnice već bi Grad Rijeka morao pronaći novi, 
adekvatniji prostor za održavanje sjednica što bi naravno prouzročilo nove, dodatne izdatke u 
Proračunu. U slučaju da se sjednice više ne bi mogle održavati u prostorijama vijećnice u kojima je 
već osigurana sva potrebna tehnička oprema, preseljenje mjesta održavanja sjednice iziskivalo bi i 
novu i drugačiju tehničku podršku samom održavanju sjednice, što dodatno povećava proračunske 
rashode. 
 
 IV. Ne mogu prihvatiti niti izmjenu koja se odnosi na skraćenje rokova za dostavu odgovora 
u pisanom obliku na pitanja postavljena na samoj sjednici (sa 15 na 8 dana) kao niti izmjenu koja 
se odnosi na skraćenje rokova za dostavu odgovora na pitanje u pisanom obliku koje vijećnik 
može postaviti posredovanjem predsjednika Vijeća (također sa 15 na 8 dana). Čak je i sam Zakon 
o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) kao razuman rok za 
dostavu tražene informacije propisao rok od 15 dana. 
 Pogotovu moram ukazati na činjenicu da predloženi rok od 24 sata koji se predlaže dati 
predsjedniku Vijeća da dostavi postavljeno pitanje Gradonačelniku, može dovesti u praksi do toga 
da i predsjednik Vijeća, ali i stručne službe Grada moraju raditi i izvan uredovnog vremena. To bi 
opet podrazumijevalo nove, dodatne troškove, odnosno izdatke iz Proračuna. 
 Ukoliko predlagatelj inzistira na skraćenju razumnog roka od 15 dana na rok od 8 dana u 
tom slučaju smatram da bi poslovnički trebalo jasno utvrditi kako se tu radi o 8 radnih dana. 
 
 V. Nadalje smatram nepotrebnim brisanje poslovničke odredbe prema kojoj Gradonačelnik, 
ako nije predlagatelj akta, može podnositi amandmane i usmeno, do zaključenja rasprave o 
prijedlogu akta. Intencija ove odredbe nije bila stavljanje izvršnog tijela vlasti u „privilegiran“ položaj 
u odnosu na predstavničko tijelo, već je ona ugrađena u postojeći Poslovnik iz razloga 
svrsishodnosti i praktičnosti kako bi se omogućilo donošenje provedivih odluka predstavničkog 
tijela, ako je potrebno i usuglašavanjem stavova na samoj sjednici tijekom rasprave o pojedinom 
prijedlogu. 
 
 VI. Iz razloga koji su navedeni ad V., a to su u prvom redu svrsishodnost i praktičnost, kao i 
otklanjanje potencijalnih nejasnoća u postupanju, smatram nepotrebnim i brisanje poslovničke 
odredbe po kojoj je moguće prekinuti ili odgoditi raspravu o prijedlogu u slučaju da Vijeće ocjenjuje 
da je za raspravu nužno mišljenje Gradonačelnika, a on nije prisutan na sjednici ili nije dostavio 
svoje mišljenje. U konačnici, odluku o prekidu ili odgodi donosi samo Vijeće. 
 
         G R A D O N A Č E L N I K 
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