Članovi Gradskog vijeća
Rijeka, 09.07.2018.
-

Predmet:

Predsjedniku Gradskog Vijeća
Andreju Poropatu

AMANDMANI na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke (točka
2. dnevnog reda X. sjednice Gradskog vijeća koja će se održati dana 12.
srpnja 2018. godine)

Na temelju članka 93. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13 - ispr. i 25/13pročišćeni tekst) podnosim sljedeće amandmane:
Amandman I.
U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:
„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 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, "“.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
„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 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, “".

Amandman II.
Članak 7. mijenja se i glasi:
„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 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna,
- 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 1.000.000,00 (jedan milijun) 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. "“

Obrazloženje

Amandman I.- II.
Zakonom o proračunu u članku 91. stavku 3. određeno je kako o zaduživanjima pravnih
osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave odlučuje predstavničko tijelo, osim ako statutom ili odlukom jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano drugačije.
Statut Grada Zagreba nije propisao drugačiju formu, odnosno nije delegirao ovlasti
predstavničkog tijela na gradonačelnika, dok Statuti gradova Splita, Zadra i Pule
određuju da gradonačelnik donosi odluke takve vrste do iznosa od 1.000.000,00 kn.
Amandmanima se predlaže izmjena dosadašnjeg Statuta na način da Gradsko vijeće
mora dati suglasnost za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili
suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad iznosa od
1.000.000,00 (jedan milijun) kuna. Do sada je Statut propisivao da gradonačelnik daje
suglasnost do ukupnog iznosa od 10.000.00,00 (deset milijuna) kuna, što predlagatelj
smatra previsokim iznosom obzirom da se radi o desetorostrukom iznosu u usporedbi s
gradovima poput Splita, Pule ili Zadra.
Nadalje, amandmanom se predlaže da Gradsko vijeće 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 1.000.000,00
(jedan milijuna) kuna, umjesto predloženog iznosa od 10.000.000,00 milijuna kuna.

