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Prijedlog izmjena i dopuna 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 
 
 

 
 
 
 
 
 





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

 
I. Pravna osnova za donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Rijeke  
 

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. 
Hrvatski sabor je donio Izmjene i dopune tog Zakona 8. prosinca 2017. godine (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 osiguravanja kontinuiteta u radu izabranih tijela jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uvedena su nova zakonska rješenja koja su 
ocijenjena nužnim radi rješavanja problema koji su se pojavili u praksi, a postojeći zakonski 
tekst ujedno je u pojedinim dijelovima dorađen i poboljšan u cilju unaprjeđenja, 
pojašnjenja i razrade do tada važećih odredbi Zakona. 
Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 123/17, a stupio je na snagu 13. prosinca 
2017. godine. 
Prijelaznom i završnom odredbom 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 njegovog stupanja na snagu.  
Izmjene i dopune Statuta Grada Rijeke, kojima je izvršeno usklađivanje odredbi Statuta 
Grada Rijeke sa Zakonom, Gradsko vijeće je donijelo 12. srpnja 2018. godine, a objavljene 
su u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 9/18. 

 
Nadalje, Hrvatski sabor je još 2014. godine donio novi Zakon o savjetima mladih. Zakon je 
objavljen u "Narodnim novinama" broj 41/14, a stupio je na snagu 8. travnja 2014. godine. 
Prijelaznim i završnim odredbama Zakona propisano je da će jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave uskladiti svoje statute i druge akte s odredbama Zakona u roku od 
90 dana od dana stupanja na snagu Zakona. 
Zakonom je izmijenjena uloga savjeta mladih, a došlo je i do izmjena u sastavu i djelokrugu 
rada savjeta mladih, načinu izbora članova i zamjenika članova tog tijela, trajanju mandata te 
ostalim pitanjima koja se tiču osnivanja i rada savjeta mladih.  
Izmjenama Statuta Grada Rijeke, koje je Vijeće donijelo na sjednici 15. svibnja 2014. godine, 
odredbe Statuta Grada Rijeke usklađene su i sa tim Zakonom.  
 
Odredbe Statuta Grada Rijeke usklađene su i s odredbama Odluke o izdavanju službenog 
glasila Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 51/13), koja je 
stupila na snagu 1. siječnja 2014. godine. 

 
Donošenjem Izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke, kako onih iz 2014. godine, tako i onih iz 
2018. godine, stekli su se uvjeti da se i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke, kao temeljni 
akt kojim se uređuju pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća, uskladi sa zakonskim 
odredbama.  
 
II. Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se predlažu urediti Izmjenama i dopunama 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

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 
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u pojedinim dijelovima dorađen i poboljšan tako da sadrži 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 Poslovniku Gradskog vijeća 
u nastavku se daje pregled samo onih novina u zakonskoj regulativi koje se tiču sadržaja 
Poslovnika Gradskog vijeća i sa kojima je tekst Poslovnika Gradskog vijeća potrebno 
uskladiti. 
 
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 Zakonom je taj rok skraćen na 6 mjeseci, a referendum za opoziv općinskog načelnika, 
gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka 
roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv. 
 
Samo dio novina koje su Izmjenama i dopunama Statuta Grada Rijeke (donesenim u srpnju 
ove godine) ugrađene u Statut Grada Rijeke utječe na normativnu regulaciju u Poslovniku 
Gradskog vijeća, dok neka pitanja koja su Izmjenama i dopunama Statuta Grada Rijeke 
usklađena s izmijenjenom zakonskom regulativom nisu predmet normativne regulacije 
Poslovnika Gradskog vijeća te ona stoga neće biti niti predmetom daljnjeg obrazloženja 
Prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća.  
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III. Obrazloženje uz pojedine članke Prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika 
Gradskog vijeća  

 
U nastavku se daje objašnjenje pojedinih odredbi predloženih Izmjena i dopuna Poslovnika 
Gradskog vijeća 
 
Uz članak 1.  
 
Članak 12. Poslovnika predlaže se dopuniti novim podstavkom 13. sukladno zakonskoj 
obavezi predsjednika Vijeća propisanoj odredbom članka 24. Zakona o savjetima mladih. 
 
Uz članak 2.  
 
Članak 20. dopunjuje se stavkom 3. kako bi se tekst tog članka uskladio s novom odredbom 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojom je propisano pravo članova 
Gradskog vijeća na opravdani, neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 
Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.  
Odredba se usklađuje i s novim odredbama Statuta Grada Rijeke. 
 
Uz članak 3.  
 
Tekst članka 34. Poslovnika predlaže se uskladiti s novom zakonskom definicijom Savjeta 
mladih i ujedno definicijom Savjeta mladih iz članka 56. Statuta Grada Rijeke. 
 
Uz članak 4.  
 
Članak 50. stavak 1. Poslovnika predlaže se dopuniti novim podstavkom 3. kojim se Odboru 
za izbor, imenovanja i razrješenja povjeravaju poslovi provjere valjanosti kandidatura za 
članove Savjeta mladih Grada Rijeke i njihovih zamjenika i izrađivanja liste valjanih 
kandidata. (Odredba o Odboru za izbor, imenovanja i razrješenja, kao radnom tijelu 
predstavničkog tijela koje provjerava valjanost kandidatura za članove savjeta mladih i 
njihovih zamjenika te izrađuje listu valjanih kandidatura, već je sadržana u Odluci o osnivanju 
Savjeta mladih Grada Rijeke.) 
 
Uz članak 5.  
 
S obzirom da Grad Rijeka ima vlastito službeno glasilo, potrebno je ovom odredbom 
izmijeniti članak 80. Poslovnika na način da se propisuje da se akti navedeni u ovom članku 
objavljuju u "Službenim novinama Grada Rijeke".  
Odredba se usklađuje i s novim odredbama Statuta Grada Rijeke. 
 
Uz članak 6.  
 
Formulacija članka 82. stavka 4. Poslovnika predlaže se proširiti i terminološki uskladiti sa 
formulacijom iz članka 24. stavka 6. Zakona o savjetima mladih. 

 
Uz članak 7.  
 
Odredba članka 84a. usklađuje se s novim odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi kojima se uređuju neka pitanja referenduma. 
 
Uz članak 8.  
 
Do donošenja Zakona bilo je propisano da raspisivanje referenduma za opoziv može 
predložiti 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv gradonačelnika i 
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njegovih zamjenika koji je izabran zajedno s njima te je u tom slučaju predstavničko tijelo bilo 
dužno raspisati taj referendum, pod prijetnjom raspuštanja. 
Sada je Zakonom propisana 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 85. Poslovnika. 
Odredba se usklađuje i s novim odredbama Statuta Grada Rijeke. 
 
Uz članak 9.  
 
Ovim se člankom predlaže brisati članak 90. Poslovnika budući da propisano više nije 
zakonska obaveza u kontekstu novih odredbi Zakona o savjetima mladih. 
  
Uz članak 10.  
 
Odredba članka 95.b usklađuje se s novim odredbama Zakona lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi koje se tiču predlaganja i donošenja proračuna i odluke o 
privremenom financiranju.  
 
Uz članak 11.  
 
Ovim se člankom dopunjuje odredba članka 96. stavka 3. Poslovnika 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 84.a Poslovnika kada su predlagatelji referenduma članovi 
Gradskog vijeća, Gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke. 
Istodobno se članak 96. dopunjuje novim stavkom 4. kako bi se i u ovom članku dodatno 
propisalo da Odluku o raspisivanju referenduma iz članka 85. stavka 3. Poslovnika 
(referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika na prijedlog 2/3 članova 
Gradskog vijeća), Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova 
Gradskog vijeća. 
Odredba se usklađuje i s novim odredbama Statuta Grada Rijeke. 
 
Uz članak 12.  
 
Ovim člankom se u tekst Poslovnika dodaje novi članak 120.a kojim se usklađuju odredbe 
Poslovnika s odredbama Zakona o savjetima mladih. 
 
Uz članak 13.  
 
Predlaže se izmijeniti tekst članka 134. stavka 5. Poslovnika tako da se pravo iz stavka 4. 
istog članka proširi i na predstavnika Savjeta mladih Grada Rijeke (s time da se ova odredba 
primjenjuje isključivo u raspravama prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih 
akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih na području Grada Rijeke, 
vezano na primjenu odredbe članka 34. stavka 2. Poslovnika). 
 
Uz članak 14.  
 
Sukladno obavezi iz članka 24. Zakona o savjetima mladih, predlaže se dopuna članka 153. 
Poslovnika novim stavkom 1.  
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Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama usvojeni zapisnik sa sjednice 
Gradskog vijeća objavljuje se redovito na web stranici Grada Rijeke, pa se navedeno 
predlaže urediti i dosadašnjim stavkom 2. ovoga članka (novi stavak 3.). 
Nadalje, postupanje s dokumentima i aktima tijela Grada Rijeke (uključujući i čuvanje i 
pohranjivanje dokumenata i akata Gradskog vijeća) uređeno je Uredbom o uredskom 
poslovanju pa se predlaže izmijeniti dosadašnji stavak 3. (novi stavak 4.) članka 153. na 
način da se propiše da će se izvornici zapisnika za vrijeme mandata čuvati u Uredu Grada, a 
potom arhivirati. 
 
Uz članak 15.  
 
Odredbu članka 155. Poslovnika potrebno je dopuniti novim stavkom 2. radi postupanja po 
Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 od 27. travnja 2016. godine. 
 
Uz članak 16.  
 
Ovom se odredbom ovlašćuje Odbor za Statut, Poslovnik i propise da utvrdi i objavi 
pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća. S obzirom na činjenicu da su 28. studenoga 
2017. godine već donesene jedne Izmjene i dopune Poslovnika te da će se usvajanjem i 
ovih, sada predloženih izmjena i dopuna, u tekst Poslovnika unijeti dosta opsežne izmjene, 
predlaže se ovlastiti Odbor za Statut, Poslovnik i propise da utvrdi i objavi pročišćeni tekst 
Poslovnika, kako bi bila olakšana njegova primjena u praksi. 
 
Uz članak 17.  
 
Ovom se odredbom propisuje stupanje na snagu Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog 
vijeća.  
 
Zaključno, s obzirom na činjenicu da je svim članovima Gradskog vijeća već dostavljen 
cjelokupan tekst Poslovnika Gradskog vijeća te da su članovi Gradskog vijeća upoznati s 
njegovim sadržajem, kao i na činjenicu da je cjelokupan tekst Poslovnika Gradskog vijeća 
dostupan i na web stranici Grada Rijeke, uz ovaj je Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika 
priložen samo tekst onih članaka odnosno odredbi Poslovnika koje se mijenjaju odnosno 
dopunjuju (radi lakšeg praćenja, priložen je neslužbeni pročišćeni tekst tih odredbi). 
 
 
IV. Financijska sredstva potrebna za provedbu Izmjena i dopuna Poslovnika 

Gradskog vijeća  
 

Provedba ovih Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća neće iziskivati osiguranje 
zasebnih i dodatnih financijskih sredstava u Proračunu Grada Rijeke. 
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Na temelju članka 33. 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, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici _______ 
2018. godine, donijelo je 

 
IZMJENE I DOPUNE 

POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE 
 

Članak 1. 
 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske 
županije“' broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst i „Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 10/17) u članku 12. stavku 1. iza podstavka 12. dodaje se novi podstavak 13. koji 
glasi:  

„- brine o suradnji Vijeća sa Savjetom mladih Grada Rijeke,“. 
Dosadašnji podstavci 13.-17. postaju podstavci 14.-18.  

 
Članak 2. 

 
 U članku 20. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
 „Član Vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u 
radu Vijeća, odbora i drugih radnih tijela Vijeća.“ 
 

Članak 3. 
 

 Članak 34. mijenja se i glasi: 
„Vijeće osniva Savjet mladih Grada Rijeke kao savjetodavno tijelo Grada Rijeke koje 

promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini. 
Savjet mladih Grada Rijeke putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Vijeća 

prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za 
unapređivanje položaja mladih na području Grada Rijeke davanjem mišljenja, prijedloga i 
preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade. 

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova i njihovih zamjenika te druga 
pitanja od značaj za rad Savjeta mladih Grada Rijeke uređuju se Odlukom o osnivanju 
Savjeta mladih Grada Rijeke koju donosi Vijeće.“  

 
Članak 4. 

 
 U članku 50. stavku 1. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi: 

„- provjerava valjanost kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Rijeke i njihovih 
zamjenika i izrađuje listu valjanih kandidata,“.  

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 4. 
 

Članak 5. 
 
 U članku 80. stavcima 1. i 2. riječi: „službenom glasilu Primorsko-goranske županije“ 
zamjenjuju se riječima: „Službenim novinama Grada Rijeke“. 
 

Članak 6. 
 

U članku 82. stavak 4. mijenja se i glasi:  
„Pravo podnošenja prijedloga akta od neposrednog interesa za mlade i značenja za 

unapređivanje položaja mladih na području Grada Rijeke ima i Savjet mladih Grada Rijeke. 
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Na prijedlog Savjeta mladih, Vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade i to najkasnije 
na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta mladih, pod uvjetom da je 
prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Vijeća.“ 
 

Članak 7. 
 

U članku 84.a stavku 3. riječi: „Vijeće će dostaviti“ zamjenjuju se riječima: 
„predsjednik Vijeća dužan je dostaviti“, a riječi: „osam dana“ zamjenjuju se riječima: „30 
dana“. 

Članak 8. 
 

U članku 85. stavak 1. mijenja se i glasi: 
„Pravo podnošenja prijedloga za raspisivanje referenduma za opoziv Gradonačelnika 

i njegovih zamjenika ima: 
- 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Rijeke, 
- 2/3 članova Vijeća.” 

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
„Ako je raspisivanje referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika 

predložilo 2/3 članova Vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Gradonačelnika i 
njegovih zamjenika Vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Vijeća.” 

Dosadašnji stavci 3.- 5. postaju stavci 4.- 6.  
U dosadašnjem stavku 4. Koji postaje stavak 5. riječi: „12 mjeseci od održanih izbora” 

zamjenjuju se riječima: „šest mjeseci od održanih lokalnih izbora“. 
 

Članak 9. 
 

Članak 90. briše se. 
Članak 10. 

 
Članak 95.b mijenja se i glasi: 

 „Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne donese prije početka godine 
na koju se odnosi, Vijeće donosi odluku o privremenom financiranju do 31. prosinca, u 
skladu s posebnim zakonom, na prijedlog Gradonačelnika.“ 

 
Članak 11. 

 
 U članku 96. stavak 3. mijenja se i glasi: 

„Većinom glasova svih članova Vijeće donosi i odluku o raspisivanju referenduma iz 
članka 84.a ovoga Poslovnika kada su predlagatelji referenduma članovi 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 85. stavka 3. ovoga Poslovnika Vijeće 

donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Vijeća.” 
Dosadašnji stavci 4.- 6. postaju stavci 5. - 7. 

 
Članak 12. 

 
Iza članka 120. dodaje se članak 120.a koji glasi: 

 
„Članak 120.a 

 
Poziv za sjednicu Vijeća, prijedlog dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati 

na sjednici Vijeća dostavlja se predsjedniku Savjeta mladih Grada Rijeke u istom roku kao i 
članovima Vijeća.“ 
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Članak 13. 
 

U članku 134. stavak 5. mijenja se i glasi: 
„Pravo iz stavka 4. ovoga članka imaju i izvjestitelj nadležnoga radnoga tijela i Odbora 

za Statut, Poslovnik i propise te predstavnik Savjeta mladih Grada Rijeke iz članka 34. 
stavka 2. ovoga Poslovnika.“  

Članak 14. 
 

Članak 153. mijenja se i glasi: 
 „Zapisnik s održane sjednice Vijeća dostavlja se članovima Vijeća i Savjetu mladih 
Grada Rijeke. 
 Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s 
prihvaćenim primjedbama obavljene izmjene, smatra se usvojenim. 
 Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik i tajnik Vijeća, a objavljuje se na web stranici 
Grada Rijeke. 
 Izvornici zapisnika čuvaju se u Uredu Grada i nakon isteka mandata Vijeća 
pohranjuju se u pismohranu Grada Rijeke.“ 
 

Članak 15. 
 

U članku 155. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
„Sjednice Vijeća prenose se na portalu Grada Rijeke, a nakon sjednice Vijeća na 

portalu je dostupna video snimka sjednice.“ 
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 
 

Članak 16. 
 
 Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i propise da utvrdi i objavi pročišćeni tekst 
Poslovnika Gradskog vijeća.  

 
Članak 17. 

 
 Ove Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća stupaju na snagu osmoga dana od 
dana objave u "Službenim novinama Grada Rijeke". 
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TEKST ODREDBI POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE KOJE SE 
PREDLAŽE IZMIJENITI ODNOSNO DOPUNITI  
 
(neslužbeni pročišćeni tekst): 
 

Članak 12. 
 

Predsjednik Vijeća: 
- zastupa i predstavlja Vijeće,  
- saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Vijeća i potpisuje akte 

Vijeća, 
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, 
- brine o postupku donošenja općih akata, 
- koordinira rad radnih tijela, 
- brine o suradnji Vijeća s Gradonačelnikom, 
- brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti članova Vijeća, 
- održava red na sjednici, 
- objavljuje rezultate glasovanja na sjednici, 
- određuje predstavnike Vijeća u svečanim i drugim prigodama, 
- brine o suradnji Vijeća sa vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, 
- brine o suradnji Vijeća s mjesnim odborima, 
- surađuje s predstavnicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, 
- izvješćuje Vijeće o nastupu mirovanja mandata i prestanku mirovanja mandata člana 

Vijeća, prestanku mandata člana Vijeća prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata 
te o početku mandata zamjenika člana Vijeća,  

- brine o javnosti rada Vijeća, 
- brine o primjeni odredbi ovoga Poslovnika, 
- obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom Grada Rijeke, aktima Vijeća i ovim 

Poslovnikom. 
 

Članak 20. 
 
 Član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđena Statutom Grada Rijeke, ovim Poslovnikom i 
aktima Vijeća, a osobito: 
- prisustvovati sjednicama Vijeća i radnih tijela kojih je član i sudjelovati u njihovom radu, 
- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu  Vijeća i radnih 

tijela kojih je član te o njima odlučivati, 
- prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu s tim da može istovremeno biti član najviše u dva 

stalna radna tijela, 
- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri Vijeće ili radno tijelo 

kojeg je član, 
- predlagati Vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz 

djelokruga Vijeća, 
- tražiti i dobiti podatke od Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Rijeke te koristiti njihove 

stručne i tehničke usluge potrebne za obavljanje dužnosti člana Vijeća, 
- podnositi amandmane na prijedloge općih akata,  
- prisustvovati sjednicama radnih tijela kojih nije član i sudjelovati u njihovu radu bez prava 

odlučivanja, 
- predlagati osnivanje radnog tijela ili radne grupe radi obrade određenog pitanja i pripreme 

akata za Vijeće, 
- postavljati pitanja o obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke te 

ostalih poslova iz djelokruga rada Gradonačelnika, 
- biti biran odnosno imenovan i prihvatiti izbor odnosno imenovanje u tijela pravnih osoba 

određenih zakonom, Statutom Grada Rijeke i općim aktima Vijeća. 
Član Vijeća ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost. 
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Članak 34. 
 

U cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Rijeke, Vijeće osniva Savjet 
mladih Grada Rijeke kao svoje savjetodavno tijelo. 

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova te druga pitanja od značaja za 
rad Savjeta mladih Grada Rijeke uređuju se odlukom Vijeća. 
 

Članak 50. 
 
 Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja: 
- priprema i podnosi Vijeću prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika, potpredsjednika i 

članova radnih tijela, 
- predlaže izbor, imenovanja, razrješenja i opoziv predstavnika Vijeća u određenim tijelima, 

pravnim osobama i udrugama, 
- obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća. 

Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana, 
koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda predstavnika političkih stranaka zastupljenih u 
Vijeću. 
 U vezi s prijedlozima kandidata za izbor i imenovanje, Odbor može od kandidata 
tražiti potrebne podatke o njihovu radu i drugu dokumentaciju te ih pozivati na predstavljanje i 
izlaganje programa u vezi s obnašanjem dužnosti za koju se kandidiraju. 
 

Članak 80. 
 
 Odluke i drugi akti Vijeća objavljuju se u službenom glasilu Primorsko-goranske 
županije i na web stranicama Grada Rijeke. 
 Zaključci koje donosi Vijeće objavljuju se u službenom glasilu Primorsko-goranske 
županije po posebnoj odluci Vijeća.  
 O objavljivanju akata iz stavka 1. ovoga članka brine Ured Grada. 

 
Članak 82. 

 
Postupak donošenja akata pokreće se podnošenjem prijedloga akata. 
Pravo podnošenja prijedloga akta ima član Vijeća, klub članova Vijeća, radno tijelo te 

Gradonačelnik, osim u slučajevima kada je zakonom, Statutom Grada Rijeke, ovim 
Poslovnikom ili drugim općim aktom propisano da pojedini prijedlog podnosi drugo tijelo ili 
određeni broj članova Vijeća. 

Pravo podnošenja prijedloga akta kojim se predlažu mjere za unapređivanje položaja 
nacionalnih manjina te kojim se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu imaju i 
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina. 

Pravo podnošenja prijedloga akta od značenja za unapređivanje položaja mladih na 
području Grada Rijeke ima i Savjet mladih Grada Rijeke. 

Pravo podnošenja prijedloga akta kojim se predlaže izbor, imenovanje ili razrješenje 
ima Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja ili najmanje tri člana Vijeća, izuzev kada je 
zakonom, Statutom Grada Rijeke, ovim Poslovnikom ili drugim općim aktom propisano 
drugačije. 

Članak 84.a 
 

Na temelju odredbi zakona i Statuta Grada Rijeke raspisivanje referenduma može 
predložiti najmanje jedna trećina članova Vijeća, Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača Grada Rijeke i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Rijeke. 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Vijeća, 
Gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora, Vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom 
prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 
dana od zaprimanja prijedloga.  

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača upisanih u 
popis birača Grada Rijeke, Vijeće će dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne 
uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od osam dana od 
zaprimanja prijedloga, radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo 
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državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku određenom 
zakonom utvrdi da je prijedlog ispravan, Vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od 
zaprimanja odluke. 

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju 
odredbe posebnih zakona. 

Članak 85. 
 
 Pravo podnošenja prijedloga za raspisivanje referenduma za opoziv Gradonačelnika i 
njegovih zamjenika ima 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Rijeke. 
 Vijeće će raspisati referendum iz stavka 1. ovoga članka u skladu s člankom 84.a 
stavkom 3. ovoga Poslovnika, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od 
potrebnog broja birača upisanih u popis birača Grada Rijeke. 

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Gradonačelnika. 
 Referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika ne smije se raspisati 
prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za 
opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradonačelnika. 

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma za opoziv Gradonačelnika i 
njegovih zamjenika odgovarajuće se primjenjuju odredbe posebnih zakona. 
 

Članak 90. 
 

Prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za 
mlade, predsjednik Vijeća upućuje prijedlog akta Savjetu mladih Grada Rijeke radi davanja 
mišljenja o prijedlogu. 

Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se predsjedniku Vijeća u pisanom obliku 
najmanje dva dana prije održavanja sjednice Vijeća. 

 
Članak 95.b 

 
 Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne donese prije početka godine 
na koju se odnosi, Vijeće donosi odluku o privremenom financiranju.  
 Odluku o privremenom financiranju može predložiti Gradonačelnik ili najmanje tri 
člana Vijeća. 
 Ukoliko se prije početka sljedeće godine ne donese ni odluka o privremenom 
financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s 
posebnim zakonom. 

Članak 96. 
 

Odluke i druge akte Vijeće donosi većinom glasova nazočnih članova Vijeća.  
Statut Grada Rijeke, Poslovnik Gradskog vijeća, proračun, godišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća te 
akte koje Vijeće donosi po hitnom postupku Vijeće donosi većinom glasova svih članova 
Vijeća. 

Većinom glasova svih članova Vijeće donosi i odluku o raspisivanju referenduma 
kada su predlagatelji referenduma članovi Vijeća, Gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih 
odbora na području Grada Rijeke. 

Odluke o izboru, imenovanju i razrješenju Vijeće donosi na način propisan u stavku 1. 
ovoga članka.  

Kada se izabire odnosno imenuje samo jedan kandidat, a predloženo je više 
kandidata pa niti jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja na način 
da se u ponovljenom glasovanju ne glasuje o kandidatu koji je u prethodnom glasovanju 
dobio najmanji broj glasova. 

Ako niti jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, izborni se postupak 
ponavlja.  
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Članak 134. 
 
 Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim 
odlučuje, osim ako Vijeće ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati. 
 Rasprava o prijedlogu akta obuhvaća raspravu o prijedlogu akta te raspravu o 
podnesenim prijedlozima za izmjenu i dopunu prijedloga akta. 

Predlagatelj akta ima pravo tražiti riječ tijekom rasprave radi davanja objašnjenja, 
iznošenja mišljenja i izjašnjavanja o podnesenim amandmanima te o mišljenjima i 
primjedbama iznijetima u raspravi, s time da prigodom svakog davanja objašnjenja može 
govoriti najdulje pet minuta. 

Gradonačelnik može tražiti riječ tijekom rasprave o prijedlogu akta i onda kada nije 
predlagatelj, s time da svaki put kada dobije riječ može govoriti najdulje pet minuta.  

Pravo iz stavka 4. ovoga članka imaju i izvjestitelj nadležnoga radnoga tijela te 
Odbora za Statut, Poslovnik i propise.  

 
Članak 153. 

 
 Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s 
prihvaćenim primjedbama obavljene izmjene, smatra se usvojenim. 
 Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik i tajnik Vijeća. 
 Izvornik zapisnika sa sjednice Vijeća pohranjuje se u Uredu Grada, prenosi  na 
mikrofilm i čuva trajno. 

Članak 155. 
 

Sjednice Vijeća i radnih tijela su javne. 
Nazočnost javnosti sa sjednice ili sa dijela sjednice Vijeća odnosno radnog tijela 

može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i aktima 
Grada Rijeke.  
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