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O b r a z l o ž e nj e 
Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke 

 
I. Uvod 
 
Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj uređen je 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01 
– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – 
pročišćeni tekst i 137/15 - ispravak). Tim se Zakonom uređuju jedinice lokalne 
samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, 
način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja 
za njihov rad. 
 
Kako je u posljednje četiri godine uočen niz problema u pitanjima suradnje predstavničkih i  
izvršnih tijela pristupilo se izradi i donošenju Izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi - u daljnjem tekstu: Zakon, s ciljem jačanja odgovornosti 
predstavničkog i izvršnog tijela, te stvaranja novog mehanizma ravnoteže između ta dva 
tijela, a sve radi stvaranja uvjeta za političku stabilnost na lokalnoj razini te osiguravanje 
kontinuiteta u radu izabranih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 
Osim novih zakonskih rješenja koja su ocijenjena nužnim radi rješavanja problema koji su se 
pojavili u praksi, ocijenjeno je da je postojeći zakonski tekst potrebno u pojedinim dijelovima 
doraditi i poboljšati u cilju unaprjeđenja, pojašnjenja i razrade važećih odredbi Zakona. 
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona Hrvatski sabor je donio na sjednici 8. prosinca 2017. 
godine. Zakon je objavljen u "Narodnim novinama" broj 123/17, a stupio je na snagu 13. 
prosinca 2017. godine. 
 
Prijelaznom i završnom odredbom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona propisana je 
obveza jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da usklade svoje statute i 
druge opće akte s odredbama tog Zakona u roku od 60 dana od stupanja na snagu tog 
Zakona. 
 
Uslijed navedenog, bilo je potrebno pristupiti izradi Izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke, 
kako bi se tekst Statuta uskladio s odredbama Zakona. 
 
Podredno se pojedine odredbe Statuta Grada Rijeke terminološki i nomotehnički usklađuju i 
sa važećom terminologijom Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 78/15 i 
65/17) i Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15). 
 
II. Novine u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi  
 
Kako su se postojeća zakonska rješenja na određeni način pokazala kao zapreka za bolje i 
učinkovitije funkcioniranje tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon je 
u pojedinim dijelovima dorađen i poboljšan tako da Izmjene i dopune zakona sadrže 
odredbe koje predstavljaju unaprjeđenje, pojašnjenje i razradu važećih odredbi, kao i nova 
zakonska rješenja koja su nužna radi rješavanja problema koji su se pojavili u praksi. 
 
Kako dio novih zakonskih rješenja nije predmetom normiranja u Statutu Grada Rijeke u 
nastavku se daje pregled samo onih novina u zakonskoj regulativi koje se tiču sadržaja 
Statuta Grada Rijeke i sa kojima je tekst Statuta Grada Rijeke potrebno uskladiti. 
 
 



3 
 

Zajedničko obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga  
 
U odnosu na organiziranje zajedničkog obavljanja poslova dviju ili više jedinica lokalne 

samouprave omogućava se takvo organiziranje neovisno o prostornoj povezanosti 

jedinica i osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova 

Europske unije. 

 
Prava članova predstavničkog tijela – opravdani, neplaćeni izostanak s posla 
 
Što se tiče prava članova predstavničkog tijela, riješeno je vrlo važno pitanje prava članova 
predstavničkih tijela na izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i 
njegovih radnih tijela. 
Naime, pitanje izostanka s radnog mjesta, odnosno obavljanja dužnosti člana predstavničkog 
tijela u vrijeme u koje bi trebao obavljati poslove radnog mjesta na kojem je zaposlen, 
zakonom nije do sada bilo regulirano te su postojali evidentni problemi koje su članovi 
predstavničkih tijela imali sa svojim poslodavcima.  
Predstavničko je tijelo kolegijalno tijelo koje radi na sjednicama te je pravo i obveza njegovih 
članova sudjelovati u radu toga tijela, kao i njegovih radnih tijela. Stoga se ovo pitanje 
jednoznačno sada uredilo kako bi se svim osobama izabranim na dužnost članova 
predstavničkih tijela osiguralo nesmetano obnašanje njihove dužnosti, pod jednakim 
uvjetima. 
 
Referendum za opoziv gradonačelnika – pravo članova predstavničkog tijela za 
predlaganje donošenja odluke o raspisivanju referenduma, novi rokovi za podnošenje 
prijedloga 
 
Vezano uz referendum za opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i 
njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima, Zakonom je ranije bilo propisano da 
raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u jedinici u 
kojoj se traži opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog 
zamjenika koji je izabran zajedno s njima te je u tom slučaju predstavničko tijelo dužno 
raspisati taj referendum, pod prijetnjom raspuštanja. 
Sada je Zakonom propisana i ovlast članova predstavničkog tijela za predlaganje 
raspisivanja referenduma za opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i 
njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima i to tako da prijedlog može podnijeti 2/3 
članova predstavničkog tijela, a predstavničko tijelo može donijeti odluku o raspisivanju 
referenduma za opoziv dvotrećinskom većinom glasova svih svojih članova. 
Nadalje, Zakonom je do sada bilo propisano da se taj referendum ne smije raspisati prije 
proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv. 
Ovim se Zakonom taj rok skraćuje na 6 mjeseci te se propisuje da se referendum za opoziv 
općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika ne smije 
raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma 
za opoziv. 
 
Raspolaganje imovinom – ovlasti gradonačelnika 
 
Što se tiče ovlasti općinskog načelnika, gradonačelnika i župana za odlučivanje o stjecanju i 
otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganja ostalom imovinom, Izmjenama i 
dopunama Zakona pojašnjen je sam izričaj te odredbe tako da se umjesto termina 
"raspolaganje ostalom imovinom" utvrdio termin "drugo raspolaganje imovinom", a što 



4 
 

obuhvaća sve vrste raspolaganja kao npr. opterećivanje nekretnine pravom zaloga, pravom 
služnosti, zasnivanjem prava građenja, odlučivanje o sklapanju nagodbe u sudskom 
postupku i slično.  
 
Objava odluke o imenovanju i razrješenju predstavnika jedinice lokalne samouprave u 
tijelima pravnih osoba  
 
Izmjenama i dopunama Zakona ukinuta je obveza gradonačelnika za dostavu 
predstavničkom tijelu odluke o imenovanju i razrješenju predstavnika jedinice u tijelima 
pravnih osoba kao nepotrebno, s obzirom da se odluka svakako objavljuje u službenom 
glasilu jedinice. Ujedno je utvrđena obveza  općinskog načelnika, gradonačelnika i župana 
za objavu navedene odluke u prvom broju službenog glasila koji slijedi nakon donošenja te 
odluke.   
 
Osnivanje  mjesnih odbora (ovlašteni predlagatelji) i raspuštanje mjesnih odbora 
(odluka predstavničkog tijela) 
 
Što se tiče ovlaštenih inicijatora i predlagatelja za osnivanje mjesnog odbora Izmjenama i 
dopunama Zakona brisan je izričaj "njihove organizacije i udruženja" koji nije sukladan 
važećem sustavu udruživanja građana te su kao ovlašteni inicijatori i predlagatelji utvrđeni i 
članovi predstavničkog tijela. 
Nadalje, u odnosu na dosadašnju ovlast općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika za 
raspuštanje vijeća mjesnog odbora, ta je ovlast dodijeljena predstavničkom tijelu koje je 
ovlašteno i za raspisivanje izbora za članove vijeća mjesnog odbora. 
 
 
III. Pitanja koja se predlažu urediti Izmjenama i dopunama Statuta Grada 
Rijeke sukladno izmijenjenoj zakonskoj regulativi 
 
Statut Grada Rijeke Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici 2. srpnja 2009. 
godine. Statut je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 24/09. 
Na sjednici 1. travnja 2010. godine, Gradsko vijeće je donijelo Statutarnu odluku o izdvajanju 
dijela područja Mjesnog odbora Zamet i osnivanju Mjesnog odbora Gornji Zamet. Statutarna 
odluka je objavljena u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 11/10. 
Na sjednici 14. veljače 2013. godine Gradsko vijeće je donijelo Izmjene i dopune Statuta 
Grada Rijeke. Izmjene i dopune Statuta su objavljene u "Službenim novinama Primorsko-
goranske županije" broj 5/13. Na sjednici 21. prosinca 2017. godine Gradsko vijeće je 
donijelo Statutarnu odluku o promjeni naziva Mjesnog odbora Školjić. Statutarna odluka je 
objavljena u "Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 12/17. 
Pročišćeni tekst Statuta Grada Rijeke objavljen je u "Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 
7/16. 
 
U nastavku se daje objašnjenje pojedinih odredbi predloženih Izmjena i dopuna Statuta 
Grada Rijeke. 
 
Uz članak 1.  
 
S obzirom da Grad Rijeka ima vlastito službeno glasilo, potrebno je ovom odredbom 
izmijeniti članke 18. i 98. Statuta na način da se propisuje da se akti navedeni u tim člancima 
objavljuju u "Službenim novinama Grada Rijeke".  
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Uz članak 2.  
 
Ovom se odredbom dopunjuje odredba članka 27. stavka 1. Statuta tekstom kojim se 

sukladno izmijenjenoj zakonskog regulativi naglašava da Grad Rijeka obavljanje poslova iz 

svog samoupravnog djelokruga može organizirati zajednički s drugim općinama i gradovima, 

a osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske 

unije. 

 
Uz članak 3.  
 
Ovim se člankom terminologija članka 29. stavka 1. podstavka 10. Statuta usklađuje s 
važećom terminologijom Zakona o prostornom uređenju. 
 
Uz članak 4.  
 
Ovim se člankom tekst članka 46. Statuta kojim su uređene ovlasti Gradskog vijeća mijenja i 
dopunjuje kako slijedi: 
- terminologija podstavka 7. usklađuje se s važećom terminologijom Zakona o prostornom 

uređenju,  
- mijenja se dio odredbe podstavka 18. tako da se vezano uz ovlast za odlučivanje o 

stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganje ostalom imovinom, izričaj 
usklađuje s novom zakonskom terminologijom pa je tako umjesto termina "raspolaganje 
ostalom imovinom" utvrđen termin "drugo raspolaganje imovinom", a što obuhvaća sve 
vrste raspolaganja kao npr. opterećivanje nekretnine pravom zaloga, pravom služnosti, 
zasnivanjem prava građenja, odlučivanje o sklapanju nagodbe u sudskom postupku i 
slično, 

- mijenja se dio odredbe postavka 19. i dodaje se novi podstavak 20. tako da se vezano za 
ovlast davanja suglasnosti za zaduživanje i davanja jamstva za ispunjenje obveza 
pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i 
ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka terminologija usklađuje s važećom terminologijom 
Zakona o proračunu kojim je vezano uz ovlast davanja suglasnosti za zaduživanje 
umjesto termina: "pravne osobe u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu" utvrđen 
termin: "pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu". Termin vezan uz ovlast 
davanja jamstva za ispunjenje obveza ostaje nepromijenjen uslijed čega je podstavak 19. 
bilo potrebno razdvojiti u dva podstavka. 

 
Uz članak 5.  
 
Odredbom članka 8. Izmjena i dopuna Statuta koji se odnosi na članak 64. važećeg Statuta, 
propisuje se ovlast članova Gradskog vijeća za predlaganje raspisivanja referenduma za 
opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika. Prijedlog može podnijeti 2/3 članova Gradskog 
vijeća, a Gradsko vijeće donosi odluku o raspisivanju referenduma za opoziv dvotrećinskom 
većinom glasova svih članova.  
Slijedom navedenog, ovim se člankom dopunjuje odredba članka 51. stavka 3. Statuta kako 
bi se pojasnilo da se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća donosi, kao i do sada, 
odluka kada se radi o referendumu iz članka 32. Statuta (referendum o pitanjima iz 
djelokruga) kada su predlagatelji referenduma članovi Gradskog vijeća, Gradonačelnik ili 
većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke. 
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Istodobno se članak 51. dopunjuje novim stavkom 4. kako bi se i u ovom članku dodatno 
propisalo da Odluku o raspisivanju referenduma iz članka 64. stavka 6. Statuta (referendum 
za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika na prijedlog 2/3 članova Gradskog vijeća), 
Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskog vijeća. 
 
Uz članak 6.  
 
Ovim se člankom dopunjuje članak 52. Statuta kako bi se tekst tog članka uskladio s novom 
odredbom Zakona kojom je propisano pravo članova Gradskog vijeća na opravdani, 
neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.  
 
Uz članak 7.  
 
Ovim se člankom tekst članka 58. Statuta kojim su uređene ovlasti Gradonačelnika mijenja i 
dopunjuje kako slijedi: 
- mijenja se dio odredbe stavka 1. podstavka 8. tako da se vezano uz ovlast za odlučivanje 

o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganje ostalom imovinom, izričaj 
usklađuje s novom odredbom Zakona kojom je umjesto termina "raspolaganje ostalom 
imovinom" utvrđen termin "drugo raspolaganje imovinom", a što obuhvaća sve vrste 
raspolaganja kao npr. opterećivanje nekretnine pravom zaloga, pravom služnosti, 
zasnivanjem prava građenja, odlučivanje o sklapanju nagodbe u sudskom postupku i 
slično, 

- mijenja se dio odredbe stavka 1. podstavka 9. i dodaje se novi podstavak 10. tako da se 
vezano za ovlast davanja suglasnosti za zaduživanje i davanja jamstva za ispunjenje 
obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i 
ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka terminologija usklađuje s važećom terminologijom 
Zakona o proračunu kojim je vezano uz ovlast davanja suglasnosti za zaduživanje 
umjesto termina: "pravne osobe u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu" utvrđen 
termin: "pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu". Termin vezan uz ovlast 
davanja jamstva za ispunjenje obveza ostaje nepromijenjen uslijed čega je podstavak 9.  
bilo potrebno razdvojiti u dva podstavka. U oba podstavka brisane su i riječi: "te 
izvanproračunskim korisnicima proračuna" kao nepotrebne (sukladno Pravilniku o 
utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih 
i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika 
("Narodne novine" broj 128/09 i 142/14) i temeljem podataka objavljenih u Registru 
proračunskih i izvanproračunskih korisnika Grad Rijeka nema izvanproračunskih 
korisnika), 

- u tekstu stavka 1. dosadašnjeg podstavka 12. poboljšava se izričaj važeće odredbe u 
skladu s izmijenjenom zakonskom terminologijom na način da se umjesto termina: 
"obavlja nadzor nad zakonitošću" koristi termin: "nadzire zakonitost", 

- u stavku 2. nomotehnički se uređuje tekst sukladno razdvajanju dosadašnjeg podstavka 
9. na dva podstavka (9. i 10.) kako je gore opisano, 

- mijenja se i odredba stavka 3. te se sukladno izmijenjenoj zakonskoj regulativi ukida 
obveza gradonačelnika za dostavu Gradskom vijeću odluke o imenovanju i razrješenju 
predstavnika Grada Rijeke, a utvrđuje se obveza gradonačelnika za objavu te odluke u 
prvom broju "Službenih novina Grada Rijeke" koji slijedi nakon donošenja odluke. 

 
Uz članak 8.  
 
Ovim se člankom usklađuju odredbe članka 64. Statuta s odredbama Zakona kojima se 
uređuje pitanje referenduma za opoziv Gradonačelnika općinskog načelnika, gradonačelnika 
i njegovih zamjenika. 
Naime, do donošenja Izmjena i dopuna Zakona bilo je propisano da raspisivanje 
referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži 
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opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika koji je izabran zajedno s njima te je u tom slučaju 
predstavničko tijelo bilo dužno raspisati taj referendum, pod prijetnjom raspuštanja. 
Izmjenama i dopunama Zakona propisana je i ovlast članova predstavničkog tijela za 
predlaganje raspisivanja referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika i to 
tako da prijedlog može podnijeti 2/3 članova predstavničkog tijela, a predstavničko tijelo 
može donijeti odluku o raspisivanju referenduma za opoziv dvotrećinskom većinom glasova 
svih svojih članova. 
Nadalje, ranije je bilo propisano da se taj referendum ne smije raspisati prije proteka roka od 
12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv. Sada je taj rok 
skraćen na šest mjeseci. 
Slijedom navedenog, izvršene su izmjene i dopune u članku 64. Statuta kojim je regulirano 
gore navedeno. 
 
Uz članak 9.  
 
Ovim se člankom mijenja odredba članka 69. stavka 1. Statuta kojom se uređuje postupanje 
upravnih tijela u izvršavanju općih akata te se umjesto utvrđenja da upravna tijela "nadziru 
provođenje akata" sukladno novoj odredbi Zakona utvrđuje da ta tijela "neposredno 
izvršavaju provođenje akata". 
 
Uz članak 10.  
 
Ovim se člankom mijenja odredba članka 82. Statuta kojom se uređuje pitanje ovlaštenih 
inicijatora i predlagatelja za osnivanje mjesnog odbora budući da je novom zakonskom 
regulativom napušten izričaj "organizacije  i udruženja građana", uz obrazloženje da 
predmetno nije sukladno važećem sustavu udruživanja građana, a Zakonom su dodatno kao 
ovlašteni inicijatori i predlagatelji utvrđeni i članovi predstavničkog tijela. 
Slijedom navedenog, izmijenjen je stavak 1. članka 82. Statuta na način da se utvrđuje da 
(umjesto organizacija i udruženja građana) prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 
1/3 članova Gradskog vijeća.  
Kako Zakonom nije propisana potrebna većina za podnošenje tog prijedloga, ovom se 
odredbom predlaže utvrditi da to bude 1/3 članova Gradskog vijeća. 
 
Uz članak 11.  
 
Ovim se člankom mijenja odredba članka 92. stavka 2. Statuta na način da se sukladno 
novom zakonskom rješenju dosadašnja ovlast Gradonačelnika za raspuštanje vijeća 
mjesnog odbora, dodjeljuje Gradskom vijeću koje je ovlašteno i za raspisivanje izbora za 
članove vijeća mjesnog odbora. 
 
Uz članak 12.  
 
Ovim se člankom mijenja odredba članka 99. stavka 2. Statuta na način da se umjesto izraza 
"pažnjom dobrog domaćina" uvodi izraz "pažnjom dobrog gospodara", sukladno novoj 
zakonskoj regulativi. 
 
Uz članak 13.  
 
Ovim se člankom mijenjaju odredbe članka 101. Statuta koje se usklađuju s novom 
odredbom članka 68. Zakona kojom se uređuje pitanje prihoda jedinica lokalne samouprave. 
 
Uz članak 14.  
 
Ovom se odredbom ovlašćuje Odbor za Statut, Poslovnik i propise da utvrdi i objavi 
pročišćeni tekst Statuta Grada Rijeke. 
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Uz članak 15.  
 
Ovom se odredbom propisuje stupanje na snagu Izmjena i dopuna Statuta. 
 
 
 
 
IV. Financijska sredstva potrebna za provedbu Izmjena i dopuna  

Statuta Grada Rijeke 
 
Provedba ovih Izmjena i dopuna Statuta neće iziskivati osiguranje zasebnih i dodatnih 
financijskih sredstava u Proračunu Grada Rijeke. 
 
  
 
 Temeljem navedenog, predlaže se Gradonačelniku donošenje sljedećeg 
 

z a k l j u č k a 
 
 1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke, u predloženom 
tekstu. 
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke iz točke 1. ovog zaključka, 
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. 
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Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – 
pročišćeni tekst, 137/15-ispr. i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 
7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici _______ 
2018. godine, donijelo je 
 

IZMJENE I DOPUNE 
STATUTA GRADA RIJEKE 

 
Članak 1. 

 
 U Statutu Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 
11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) u 
članku 18. stavku 3. i članku 98. riječi: "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" 
zamjenjuju se riječima: "Službenim novinama Grada Rijeke". 
 

Članak 2. 
 
 U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:  

 "Obavljanje pojedinih poslova iz članka 26. ovoga Statuta Grad Rijeka može 

organizirati zajednički s drugim općinama i gradovima, a osobito u svrhu pripreme projekata 

za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije. " 

 
Članak 3. 

 

 U članku 29. stavku 1. podstavku 10. riječi: "dokumenata prostornog uređenja" 

zamjenjuju se riječima: "prostornih planova". 

 

Članak 4. 
 

 U članku 46. stavku 1. podstavku 7. riječi: "dokumente prostornog uređenja“ 

zamjenjuju se riječima: "prostorne planove". 

 Podstavak 18. mijenja se i glasi: 

"- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju 
imovinom Grada Rijeke, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 (jedan 
milijun) kuna, ". 
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Podstavak 19. mijenja se i glasi: 
"- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom 

vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad iznosa 
od 10.000.000,00 (deset milijuna) kuna, ". 

Iza podstavka 19. dodaje se novi podstavak 20. koji glasi: 
"- odlučuje o davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom 

izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka 
iznad iznosa od 10.000.000,00 (deset milijuna) kuna, ".  

Dosadašnji podstavci 20. - 25. postaju podstavci 21. - 26. 
 

Članak 5. 
 

U članku 51. stavak 3. mijenja se i glasi: 
 "Većinom glasova svih članova Gradskog vijeća, Gradsko vijeće donosi i odluku o 
raspisivanju referenduma iz članka 32. ovoga Statuta kada su predlagatelji referenduma 
članovi Gradskog vijeća, Gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Rijeke. " 
  
 Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
  "Odluku o raspisivanju referenduma iz članka 64. stavka 6. ovoga Statuta Gradsko 
vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskog vijeća." 
 Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.  
 

Članak 6. 
 

U članku 52. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
"Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi 

sudjelovanja u radu Gradskog vijeća, odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća.“ 
 Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.  
 

Članak 7. 
 
 Članak 58. mijenja se i glasi:  

 "Gradonačelnik: 
- utvrđuje i podnosi  prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće, 
- donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,  
- daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni 

predlagatelji, 
- predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te 

polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, 
- odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna, 
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, 
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Rijeke, kao i prihodima i 

rashodima Grada Rijeke u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Grada 
Rijeke, 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju 
imovinom Grada Rijeke čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 
(jedan milijun) kuna, 

- odlučuje o davanju suglasnosti za  zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu 
ili suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka do iznosa od 
10.000.000,00 (deset milijuna) kuna, 
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- odlučuje o davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom 
izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka 
do iznosa od 10.000.000,00 (deset milijuna) kuna, 

- utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Grada 
Rijeke u trgovačkim društvima kojih je Grad Rijeka osnivač,  

- imenuje i razrješava predstavnike Grada Rijeke u tijelima javnih ustanova, trgovačkih 
društava i drugih pravnih osoba kojih je Grad Rijeka osnivač, ako posebnim zakonom nije 
drugačije određeno, 

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Rijeke u obavljanju poslova iz njihovog 
samoupravnog djelokruga te nadzire zakonitost njihovog rada, 

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada Rijeke,  
- odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Grada Rijeke, 
- odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola 

(financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Gradu Rijeci, 
- podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća, 
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, 
- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, 
- odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave 

prenijetih u djelokrug tijela Grada Rijeke,  
- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim 

aktima Grada Rijeke ili drugim propisima. 
 O danim suglasnostima za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza iz 
stavka 1. podstavka 9. i 10. ovoga članka Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću 
polugodišnja izvješća. 

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 12. ovoga članka, 
Gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju "Službenih novina Grada Rijeke" koji slijedi 
nakon donošenja te odluke. " 

Članak 8. 
 

U članku 64. stavak 2. mijenja se i glasi: 
"Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 

- 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Rijeke, 
- 2/3 članova Gradskog vijeća. " 

U stavku 4. riječi: “12 mjeseci” zamjenjuju se riječima: “ šest mjeseci”. 
Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: 
"Ako je raspisivanje referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika 

predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 
Gradonačelnika i njegovih zamjenika Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova 
svih članova Gradskog vijeća. " 

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8. 
 

Članak 9. 
 
 U članku 69. stavak 1. mijenja se i glasi:  

"Upravna tijela, u okviru prava i dužnosti Grada Rijeke, pripremaju prijedloge odluka i 
drugih općih akata, neposredno izvršavaju provođenje općih i pojedinačnih akata koje 
donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik, prate stanje u upravnim područjima za koja su 
osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, poduzimaju mjere za koje su ovlaštena općim 
aktima Gradskog vijeća te obavljaju i druge poslove. " 
 

Članak 10. 
 

U članku 82. stavak 1. mijenja se i glasi: 
"Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati: 
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- 10% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje 
mjesnog odbora, 

- 1/3 članova Gradskog vijeća 
- radna tijela Gradskog vijeća, i 
- Gradonačelnik. " 

Članak 11. 
 

U članku 92. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 "Na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora 

ako ono učestalo krši Statut Grada Rijeke, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene 

mu poslove. " 

Članak 12. 
 

U članku 99. stavku 2. riječ: "domaćina" zamjenjuje se riječju: "gospodara". 
 

Članak 13. 
 

Članak 101. mijenja se i glasi: 
"Prihodi Grada Rijeke su: 

- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, 
- prihodi od stvari u vlasništvu Grada Rijeke i imovinskih prava, 
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada Rijeke odnosno 

u kojima Grad Rijeka ima udjele ili dionice, 
- prihodi od naknade za koncesije, 
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Grad Rijeka propisuje u 

skladu sa zakonom, 
- udio u zajedničkom porezu u skladu sa zakonom, 
- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu, 
- drugi prihodi u skladu sa zakonom. " 
 

 
Članak 14. 

 
 Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i propise da utvrdi i objavi pročišćeni tekst 
Statuta Grada Rijeke. 

 
Članak 15. 

 
 Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u 
"Službenim novinama Grada Rijeke". 
 



TEKST ODREDBI STATUTA GRADA RIJEKE KOJE SE PREDLAŽE IZMIJENITI ODNOSNO DOPUNITI: 
 
 

Članak 18. 
 
 Radi ostvarivanja zajedničkog interesa u unapređivanju gospodarskog, društvenog i 
kulturnog razvitka, Grad Rijeka surađuje s odgovarajućim jedinicama lokalne i regionalne 
samouprave drugih država u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.  
 Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji 
Grada Rijeke s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država te sadržaju i oblicima te suradnje 
donosi Gradsko vijeće, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 Sporazum o suradnji Grada Rijeke i jedinice lokalne i regionalne samouprave druge države 
objavljuje se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije". 

 
Članak 27. 

 
 Obavljanje pojedinih poslova iz članka 26. ovoga Statuta Grad Rijeka može organizirati 

zajednički s drugim općinama i gradovima.  

 Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 1. ovoga članka 

može se osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili služba, zajedničko trgovačko društvo 

ili se obavljanje pojedinih poslova može organizirati zajednički u skladu s posebnim zakonima. 

 Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 1. ovoga članka zaključuje se na 
temelju odluke koju donosi Gradsko vijeće. 

 
Članak 29. 

 
 U okviru poslova, prava i obveza koje obavlja, ostvaruje i osigurava u samoupravnom 
djelokrugu te u okviru poslova od područnog (regionalnog) značaja koje može obavljati, Grad 
Rijeka: 
- poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje gospodarskog razvoja Grada Rijeke, 
razvijanje poduzetničke klime i osiguravanje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti i 
poduzetničkih aktivnosti u Gradu Rijeci, 
- osigurava uvjete za odvijanje prometa i razvitak prometne infrastrukture, 
- raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u vlasništvu Grada Rijeke, 
- osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba građana i vodi brigu o potrebama i 
interesima građana u području predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstva, kulture, tjelesne i 
tehničke kulture i sporta, 
- osigurava višu razinu standarda zdravstvene zaštite građana, 
- osigurava ostvarivanje prava iz socijalne skrbi radi zaštite životnog standarda socijalno 
ugroženih osoba, 
- osigurava uvjete za  unapređivanje i zaštitu okoliša te zaštitu i očuvanje prirode,  
- osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvitka, 
- vodi brigu o uređenju naselja i kvaliteti stanovanja,  
- osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje, provedbu dokumenata 
prostornog uređenja te izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz 
gradnju na načelima održivog razvoja 
- promiče zaštitu i očuvanje prirodnih dobara i kulturne baštine,  
- potiče i unapređuje visoku naobrazbu i znanost u cilju razvoja Grada Rijeke kao sveučilišnog 
grada, 
- osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, komunalnih, društvenih i drugih interesa i 
potreba građana, 
- osigurava uvjete za ostvarivanje i unapređivanje prava nacionalnih manjina, 
- potiče razvoj udruga građana, 
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- njeguje tradicionalne posebnosti, razvija ih i unapređuje, a posebice one vezane uz pomorsku 
orijentaciju i urbani turizam, 
- osigurava provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, 
- osigurava uvjete za zaštitu potrošača, 
- osigurava uvjete za protupožarnu zaštitu te zaštitu i spašavanje, 
- obavlja sve druge poslove koji su od neposrednog interesa za gospodarski, društveni, kulturni i 
socijalni napredak Grada. 
 Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju u okviru djelokruga tijela Grada 
Rijeke u skladu sa zakonom i ovim Statutom, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika. 

 
Članak 46. 

 
 Gradsko vijeće: 
- donosi Statut Grada Rijeke, 
- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada 
Rijeke, 
- donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna, 
- nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Rijeke, 
- donosi  smjernice razvoja Grada Rijeke, 
- utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Grad Rijeku 
- donosi dokumente prostornog uređenja Grada Rijeke,  
- donosi Poslovnik Gradskog vijeća, 
- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,  
- osniva radna tijela Gradskog vijeća, 
- bira i razrješuje predsjednike, potpredsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,  
- imenuje, bira i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom, 
- raspisuje referendum za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika sukladno zakonu i ovome 
Statutu, 
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Rijeke, 
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, 
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Rijeku te odlučuje o njihovim statusnim 
promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom, 
- odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima, 
- odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Grada Rijeke u 
trgovačkim društvima kojih je Grad Rijeka osnivač,  
- podstavak 18. brisan, 
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom 
Grada Rijeke, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, 
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim 
osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je 
osnivač Grad Rijeka iznad iznosa od 10.000.000,00 (deset milijuna) kuna, 
- odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama 
lokalne samouprave, 
- dodjeljuje javna priznanja Grada Rijeke,  
- odlučuje o osnivanju, odnosno pristupanju Grada Rijeke udruzi gradova te uspostavljanju 
suradnje Grada Rijeke s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država, 
- raspisuje referendum za područje Grada Rijeke, 
- donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke u skladu sa 
zakonom, 
- obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom stavljeni u 
nadležnost.  

 
Članak 51. 

 
 Gradsko vijeće može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina članova Gradskog 
vijeća, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. 
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 Statut Grada Rijeke, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o izboru i 
razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća te Poslovnik Gradskog vijeća, Gradsko 
vijeće donosi većinom glasova svih članova Gradskog vijeća. 
 Većinom glasova svih članova Gradskog vijeća, Gradsko vijeće donosi i odluku o 
raspisivanju referenduma kada su predlagatelji referenduma članovi Gradskog vijeća, 
Gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke. 
 Poslovnikom Gradskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima Gradsko vijeće 
odlučuje većinom glasova svih članova.  
 

 
Članak 52. 

 
 Članovi Gradskog vijeća imaju pravo: 
- predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz 
djelokruga Gradskog vijeća, 
- podnositi amandmane na prijedloge općih akata, 
- izjašnjavati se o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica Gradskog vijeća, 
- biti birani u odbore i druga radna tijela Gradskog vijeća, 
- postavljati pitanja gradonačelniku o njegovom radu, 
- izvršiti uvid u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost. 
 Prava i dužnosti članova Gradskog vijeća i način njihova ostvarivanja pobliže se uređuju 
Poslovnikom Gradskog vijeća. 

 
 

Članak 58. 
   
 Gradonačelnik: 
- utvrđuje i podnosi  prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće, 
- donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,  
- daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 
- predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te 
polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, 
- odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna, 
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, 
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Rijeke, kao i prihodima i rashodima 
Grada Rijeke u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Grada Rijeke, 
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom 
Grada Rijeke čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna,  
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim 
osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke, ustanovama čiji je osnivač 
Grad Rijeka te izvanproračunskim korisnicima proračuna do iznosa od 10.000.000,00 (deset 
milijuna) kuna, 
- utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Grada Rijeke 
u trgovačkim društvima kojih je Grad Rijeka osnivač,  
- imenuje i razrješava predstavnike Grada Rijeke u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 
drugih pravnih osoba kojih je Grad Rijeka osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije 
određeno, 
- usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Rijeke u obavljanju poslova iz njihovog 
samoupravnog djelokruga te obavlja nadzor nad zakonitošću njihovog rada, 
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada Rijeke,  
- odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Grada Rijeke, 
- odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola 
(financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Gradu Rijeci, 
- podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća, 
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, 
- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, 



16 
 

- odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave 
prenijetih u djelokrug tijela Grada Rijeke,  
- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima 
Grada Rijeke ili drugim propisima. 
 O danim suglasnostima za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza iz stavka 1. 
podstavka 9. ovoga članka Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću polugodišnja izvješća. 

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 11. ovoga članka, Gradonačelnik 
je dužan dostaviti Gradskom vijeću u roku od osam dana od dana donošenja te istu objaviti u 
"Službenim novinama Primorsko-goranske županije". 
 

Članak 64. 
 
 Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se opozvati donošenjem odluke na referendumu.  
 Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u 
popis birača Grada Rijeke. 
 Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenike Gradonačelnika. 
 Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 
mjeseci od održanih lokalnih izbora ni ranije održanog referenduma o istom pitanju, kao ni u godini 
u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradonačelnika. 
 Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih 
zamjenika primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona 
o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 
 Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovih zamjenika donesena je ako se na referendumu 
za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, pod uvjetom da ta većina iznosi najmanje 1/3 
ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Rijeke. 
 U slučaju kada je Gradonačelniku i njegovim zamjenicima mandat prestao opozivom, 
raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe 
prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

 
 

Članak 69. 
 
 Upravna tijela, u okviru prava i dužnosti Grada Rijeke, pripremaju prijedloge odluka i drugih 
općih akata, neposredno izvršavaju opće i pojedinačne akte koje donose Gradsko vijeće i 
Gradonačelnik, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim 
stvarima, nadziru provođenje općih akata Gradskog vijeća, poduzimaju mjere za koje su ovlaštena 
općim aktima Gradskog vijeća te obavljaju i druge poslove. 
 U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka upravna su tijela dužna raditi po 
smjernicama i preporukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika. 

 
 

Članak 82. 
 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati: 
- 10% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, 
- organizacije i udruge građana, 
- radna tijela Gradskog vijeća, i 
- Gradonačelnik. 

Prijedlog sadrži podatke o: 
- podnositelju inicijative odnosno predlagatelju, 
- nazivu mjesnog odbora, 
- području i granicama mjesnog odbora, 
- sjedištu mjesnog odbora, 
- potrebi osnivanja mjesnog odbora. 
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 O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog odbora, o 
spajanju mjesnih odbora te o promjeni naziva mjesnog odbora odlučuje se na  način i po postupku 
utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora. 
 Gradsko vijeće na temelju mišljenja Gradonačelnika utvrđuje da li su inicijativa i prijedlog za 
osnivanje mjesnog odbora usklađeni s odredbama zakona, ovoga Statuta i općih akata Grada 
Rijeke.  
 O inicijativi i prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka, Gradsko vijeće odlučuje uz prethodno 
pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi. 

 
 

Članak 92. 
 
 Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora obavlja Gradonačelnik. 
 Gradonačelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Grada 

Rijeke, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. 

 
 

Članak 98. 
 
 Statuti vijeća nacionalnih manjina te financijski planovi i završni računi vijeća i predstavnika 
nacionalnih manjina objavljuju se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije". 

 
 
 

Članak 99. 
 
 Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Gradu Rijeci čine 
imovinu Grada Rijeke. 
 Grad Rijeka mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog 

domaćina. 

 
Članak 101. 

 
 Prihodi Grada Rijeke su: 
- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, 
- prihodi od stvari u vlasništvu Grada Rijeke i imovinskih prava, 
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada Rijeke odnosno u 
kojima Grad Rijeka ima udjele ili dionice, 
- prihodi od naknade za koncesije koje daje Gradsko vijeće, 
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Grad Rijeka propisuje u skladu sa 
zakonom, 
- udio u zajedničkim porezima s Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom te 
dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu, 
- sredstva, pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđene u državnom proračunu, 
- drugi prihodi u skladu sa zakonom. 
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