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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
Rijeka, 7. 2. 2020. 
 
 
 
 
 

  Gradsko vijeće Grada Rijeke 
  n/r predsjednika Andreja Poropata  

 

 

 Na temelju članka 58. 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) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke 

na razmatranje i usvajanje Prijedlog izmjena Statuta Grada Rijeke i Prijedlog 
izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
 
 Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 

„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) za 

izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuju se mr.sc. Vojko 

Obersnel i Verena Lelas Turak, pročelnica Ureda Grada. 

 

GRADONAČELNIK 
mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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O b r a z l o ž e nj e 
a) Prijedloga izmjena Statuta Grada Rijeke i  

b) Prijedloga izmjena Poslovnika Gradskog vijeća 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, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta i 123/17). 
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. 
 
Nakon stupanja na snagu Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 
66/19) bilo je potrebno uspostaviti jedinstveni normativni okvir kojim se na dosljedan i 
cjelovit način uređuje sustav državne uprave te je donesen i Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: 
Zakon). Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 98/19, a stupio je na snagu 1. 
siječnja 2020. 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 Zakona u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.  
 
Uslijed navedenog, bilo je potrebno pristupiti izradi Izmjena Statuta Grada Rijeke te 
Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke kako bi se odredbe tih akata 
uskladile s odredbama Zakona.  
 
Podredno se odredba članka 101. Statuta Grada Rijeke usklađuje i s odredbama 
nove Odluke o porezima Grada Rijeke, što će biti detaljnije objašnjeno unutar Glave 
III. ovoga obrazloženja. 
 
II. Novine u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi  
 
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izmijenjen je u dijelu kojim je 
bila propisana stvarna nadležnost ureda državne uprave u županijama za obavljanje 
poslova državne uprave. Pojedini poslovi državne uprave povjereni su županijama, 
osim poslova upravnog i inspekcijskog nadzora te nadzora zakonitosti općih akata 
koji su, ovisno o upravnom području, stavljeni u nadležnost tijela državne uprave. 
 
Zakonom su usklađena pitanja vezana uz obavljanje povjerenih poslova državne 
uprave – nadležnost upravnih tijela za obavljanje povjerenih poslova, odgovornost za 
obavljanje povjerenih poslova i rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju. 
 
Isto tako, budući da se više ne ustrojavaju uredi državne uprave u županijama, ne 
utvrđuje se ni podjela tijela državne uprave na središnja i prvostupanjska tijela 
državne uprave. 
 
S obzirom da više nema podjele na prvostupanjska i središnja tijela državne uprave, 
u čitavom tekstu Zakona izraz „središnja tijela državne uprave“ zamijenjena su 
izrazom „tijela državne uprave“. 
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Izmijenjene su ili dodane nove odredbe koje se odnose na postupak nadzora 
zakonitosti općih akata s obzirom na činjenicu promjena u sustavu državne uprave 
donošenjem novog Zakona o sustavu državne uprave te prestanka ustrojavanja 
ureda državne uprave u županijama, koji su do sada obavljali nadzor zakonitosti 
općih akata u prvom stupnju. Od 1. siječnja 2020. godine nadzor zakonitosti općih 
akata koja u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela obavljaju 
nadležna tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnim 
zakonima.  
 
III. Pitanja koja se predlažu urediti Izmjenama Statuta Grada Rijeke sukladno 
izmijenjenoj zakonskoj regulativi 
 
U nastavku se daje objašnjenje pojedinih odredbi predloženih Izmjena Statuta Grada 
Rijeke. 
 
Uz članke 1. i 2.  
Ovim se člancima odredbe članaka 25. i 28. stavka 2. Statuta usklađuju s novom 
terminologijom Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
 
Uz članak 3.  
Ovim se člankom tekst članka 58. stavka 1. podstavka 20. usklađuje sa izmijenjenom 
zakonskom odredbom kojom je, umjesto dosadašnjeg teksta da je Gradonačelnik 
odgovoran središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave 
prenijetih u djelokrug tijela Grada Rijeke, propisano da je Gradonačelnik odgovoran 
za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne 
uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području. 
 
Uz članak 4.  
U članku 67. Statuta sada je propisano da Gradonačelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Grada Rijeke ima pravo obustaviti od primjene opći akt 
Gradskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, u kojem 
slučaju će u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta donijeti odluku o 
obustavi od primjene općeg akta te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od osam 
dana od donošenja odluke o obustavi otkloni nedostatke u općem aktu. Ako Gradsko 
vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Gradonačelnik je dužan bez 
odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj 
županiji te mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta. U stavcima 4., 5. i 6. propisana 
su daljnja postupanja predstojnika ureda državne uprave. 
S obzirom da su, kako je ranije objašnjeno, izmijenjene odredbe Zakona koje se 
odnose na postupak nadzora zakonitosti općih akata potrebno je izmijeniti odredbu 
članka 67. stavka 3. Statuta. Isto tako, budući da je Zakonom detaljno propisan način 
postupanja tijela državne uprave s dostavljenim općim aktima u postupku nadzora, u 
članku 67. stavke 4., 5. i 6. predlaže se brisati. 
 
Uz članak 5.  
U članku 68. stavku 1. riječi: „poslova državne uprave prenijetih na Grad Rijeku“ 
zamijenjene su riječima: „povjerenih poslova državne uprave“, sve sukladno novoj 
terminologiji Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
 
Uz članak 6.  
Sukladno uputi Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda, KLASA: 
410-01/17-01/700, URBROJ: 513-07-21-01-19-6 od 8. studenog 2019. godine, na 
sjednici Gradskog vijeća u prosincu 2019. godine donesena je nova Odluka o 
porezima Grada Rijeke koja je stupila na snagu 1. siječnja 2020. godine, a kojom su 
iz Odluke brisane odredbe koje nisu u djelokrugu odlučivanja predstavničkog tijela 
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jedinice lokalne samouprave, budući da su propisane Zakonom o lokalnim porezima 
odnosno drugim zakonima.  
Slijedom toga, odredbu članka 102. Statuta potrebno je izmijeniti i uskladiti sa 
zakonom o porezima i Odlukom o porezima kojom je sada propisano da se Odlukom 
o porezima Grada Rijeke utvrđuju vrste poreza te stopa i visina poreza koji pripadaju 
Gradu Rijeci. 

 
Uz članak 7.  
Ovim se člankom mijenja odredba članka 110. Statuta kako bi se, sukladno 
izmijenjenoj zakonskog regulativi, uredilo postupanje upravnih tijela Grada u 
izvršavanju općih akata Gradskog vijeća i obavljanju povjerenih poslova državne 
uprave, a prilagođene su i odredbe o pravnim lijekovima koji se, sukladno zakonskim 
odredbama, mogu podnositi protiv pojedinačnih akata koje donose upravna tijela 
Grada Rijeke. 
 
Uz članak 8.  
Ovom se odredbom propisuje stupanje na snagu Izmjena Statuta. 
 
IV. Pitanja koja se predlažu urediti Izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Rijeke sukladno izmijenjenoj zakonskoj regulativi 
 
U nastavku se daje objašnjenje predloženih Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Rijeke. 
 
Uz članke 1. i 2.  
Kao što je već ranije objašnjeno, Zakonom su izmijenjene ili dodane nove odredbe 
koje se odnose na postupak nadzora zakonitosti općih akata, s obzirom na činjenicu 
promjena u sustavu državne uprave donošenjem novog Zakona o sustavu državne 
uprave te prestanka ustrojavanja ureda državne uprave u županijama, koji su do 
sada obavljali nadzor zakonitosti općih akata u prvom stupnju. Od 1. siječnja 2020. 
godine nadzor zakonitosti općih akata koja u samoupravnom djelokrugu donose 
predstavnička tijela obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svom 
djelokrugu.  
U tom smislu potrebno je izmijeniti odredbe članka 80.a stavka 1. i članka 81. stavka 
3. Poslovnika Gradskog vijeća, a stavak 4. članka 81. potrebno je brisati. 
 
Uz članak 3.  
Ovom se odredbom propisuje stupanje na snagu Izmjena Poslovnika Gradskog 
vijeća. 
 
V. Financijska sredstva potrebna za provedbu Izmjena Statuta Grada Rijeke i 
Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 
Za provedbu Izmjena Statuta Grada Rijeke i Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Rijeke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Grada Rijeke. 
 
VI. Savjetovanje s javnošću 
 
Prijedlog izmjena Statuta Grada Rijeke i Prijedlog izmjena Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Rijeke nisu predmet savjetovanja s javnošću temeljem Zakona o pravu 
na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), budući da se ovim 
aktima Statut Grada Rijeke i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke usklađuju s 
pozitivnim propisima više razine, a same izmjene isključivo su tehničkog karaktera. 
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a) 
 
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. pročišćenog teksta, 123/17 i 
98/19) 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 _______ 
2020. godine, donijelo je 
 

IZMJENE  
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, 12/17, 9/18 i 11/18 – 
pročišćeni tekst) u članku 25. riječi: državnih tijela“ zamjenjuju se riječima: ″tijela 
državne uprave“. 

 
Članak 2. 

 
 U članku 28. stavku 2. riječi: ″središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave“ zamjenjuju se riječima: ″tijela 
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu“.  

 
Članak 3. 

 
 U članku 58. stavku 1. podstavak 20. mijenja se i glasi: 

″- odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne 
uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem 
upravnom području,“. 

 
Članak 4. 

 
U članku 67. stavak 3. mijenja se i glasi:  
″Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, 

Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne 
uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.” 

Stavci 4., 5. i 6. brišu se. 
Stavak 7. postaje stavak 4. 
 

Članak 5. 
 

U članku 68. stavak 1. mijenja se i glasi:  
″Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke kao i 

povjerenih poslova državne uprave ustrojavaju se upravna tijela Grada Rijeke (u 
daljnjem tekstu: upravna tijela).“ 

 
Članak 6. 

 
 Članak 102. mijenja se i glasi:  
 ″Vrste poreza te stopa i visina poreza koji pripadaju Gradu Rijeci utvrđuju se 
odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.“ 
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Članak 7. 

 
Članak 110. mijenja se i glasi:  
″Upravna tijela u izvršavaju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne 

akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 
osoba (upravne stvari). 

Upravna tijela u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u 
upravnim stvarima u prvom stupnju. 
 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba 
nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano. 
 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba 
nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje 
pojedino upravno područje. 

Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem 
upravnom postupku. 
 Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor 
sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima. 

Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne 
osobe kojima je odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno 
obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga.“ 

  
Članak 8. 

 
 Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u 
"Službenim novinama Grada Rijeke". 
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TEKST ODREDBI STATUTA GRADA RIJEKE KOJE SE PREDLAŽE IZMIJENITI: 
 

Članak 25. 
 
 Grad Rijeka samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog 
djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela. 

 
Članak 28. 

 
 Pored poslova iz članka 26. ovoga Statuta, Grad Rijeka može na svom 
području obavljati i poslove iz samoupravnog djelokruga Primorsko-goranske 
županije. 
 Poslove iz stavka 1. ovoga članka Grad Rijeka može obavljati u skladu sa 
svojim mogućnostima osiguravanja dovoljnih prihoda za njihovo obavljanje, na 
temelju odluke koju donosi Županijska skupština Primorsko-goranske županije uz 
suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne 
(regionalne) samouprave.  

 
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 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 7.500.000,00 (sedam milijuna i petsto tisuća) 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 7.500.000,00 (sedam milijuna i petsto tisuća) 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, 
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- 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 67. 

 
 Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada 
Rijeke ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni da je tim 
aktom povrijeđen zakon ili drugi propis. 
 U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik će u roku od osam dana 
od dana donošenja općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te 
zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi 
otkloni nedostatke u općem aktu.  
 Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, 
Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne 
uprave u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik ureda) te mu 
dostaviti odluku o obustavi općeg akta. 
 Predstojnik ureda dužan je u roku od osam dana od dana zaprimanja odluke 
Gradonačelnika o obustavi općeg akta ocijeniti njezinu osnovanost. 
 Kada predstojnik ureda ocijeni da je odluka Gradonačelnika o obustavi općeg 
akta bila osnovana, donijet će odluku o potvrdi odluke o obustavi od primjene općeg 
akta te istu bez odgode dostaviti predsjedniku Gradskog vijeća, Gradonačelniku, 
središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu. 
 Ako predstojnik ureda u roku iz stavka 4. ovoga članka ne potvrdi odluku 
Gradonačelnika o obustavi općeg akta, obustava od primjene općeg akta prestaje. 
 Odnos Gradskog vijeća i Gradonačelnika podrobnije se uređuje Poslovnikom 
Gradskog vijeća. 

 
Članak 68. 

 
 Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke kao i 
poslova državne uprave prenijetih na Grad Rijeku ustrojavaju se upravna tijela Grada 
Rijeke (u daljnjem tekstu: upravna tijela). 
 Upravna tijela osnivaju se i ukidaju odlukom Gradskog vijeća kojom se 
uređuje njihovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za njihov rad.   
 Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.  
 

 
Članak 102. 

 
 Vrste gradskih poreza, visina stope gradskog prireza porezu na dohodak, 
visina gradskih poreza, obračun i način plaćanja gradskih poreza te oslobođenja i 
olakšice od plaćanja gradskih poreza utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko 
vijeće u skladu sa zakonom. 
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Članak 110. 
 

 Upravna tijela u izvršavaju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne 
akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 
osoba  (upravne stvari). 
 Iznimno od stavka 1. ovoga članka u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća 
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u 
skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti. 
 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba 
nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano. 
 Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem 
upravnom postupku. 
 Protiv pojedinačnih akata iz  ovoga članka može se pokrenuti upravni spor 
sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima. 
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b) 
 

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. pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19) 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 _______ 2020. godine, 
donijelo je 

 
IZMJENE  

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 – ispra. i ″Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19 – pročišćeni tekst) u članku 80.a stavku 1. riječi: 
″predstojniku Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji“ zamjenjuju se 
riječima: ″nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 

 
Članak 2. 

 
U članku 81. stavak 3. mijenja se i glasi: 
″Ako Vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Gradonačelnik je 

dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je 
djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.” 

Stavak 4. briše se. 
 

Članak 3.  
 
 Ove Izmjene 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:  

Članak 80.a 
 

 Predsjednik Vijeća dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći 
akt predstojniku Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, zajedno s 
izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta, u roku od 15 
dana od dana donošenja općeg akta. 
 Opće akte iz stavka 1. ovoga članka predsjednik Vijeća je dužan bez odgode 
dostaviti i Gradonačelniku. 
 

Članak 81. 
 

 Gradonačelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada 
Rijeke, ima pravo obustaviti od primjene opći akt Vijeća ako ocijeni da je tim aktom 
povrijeđen zakon ili drugi propis. 
 U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik će u roku od osam dana 
od dana donošenja općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te 
zatražiti od Vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni 
nedostatke u općem aktu.  
 Ako Vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Gradonačelnik je 
dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u 
Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik ureda) te mu dostaviti 
odluku o obustavi općeg akta. 
 Predstojnik ureda dužan je u roku od osam dana od dana zaprimanja odluke 
Gradonačelnika o obustavi općeg akta ocijeniti njezinu osnovanost. 

 


