
Temeljem odredbe članaka 64. i 65. Statuta grada Rovinja (Službeni glasnik 
Grada Rovinja-Rovigno, br. 4/09, 3/13 i 11/15-pročišćeni tekst) i članka 35. 
Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik grada 
Rovinja-Rovigno“ br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15-pročišćeni tekst, 3/16, 7/17), 
Gradsko vijeće grada Rovinja-Rovigno na sjednici održanoj 17. listopada 
2017.godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

o osnivanju i ustrojstvu stalnih radnih tijela  
Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno  

 
I. OPĆENITO 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osnivaju se stalna radna tijela Vijeća radi  praćenja provođenja 
politike i izvršavanja akata Gradskog vijeća (dalje: Vijeće), za primjenu i za 
proučavanje prijedloga odluka i drugih akata, za proučavanje i raspravljanje drugih 
pitanja iz nadležnosti Vijeća te za izvršavanje drugih zadaća od interesa za Vijeće. 
 

Članak 2. 

(1) U radnim tijelima Vijeća razmatraju se i usuglašavaju stavovi izraženi ili upućeni 
vijećnicima o pojedinim pitanjima o kojima se odlučuje u Vijeću, zauzimaju stajališta 
i o tome pismeno obavještava Vijeće. 
(2) U radnim tijelima razmatraju se mišljenja, primjedbe, prijedlozi i inicijative koje 
se odnose na donošenje odluka i drugih akata, ocjenjuje se izvršavanje akata i 
rješavanje pojedinih pitanja od interesa za građane Grada Rovinja-Rovigno (dalje: 
Grad). 

Članak 3. 

Radi razmatranja određenih pitanja Vijeće može, pored radnih stalnih tijela 
osnovanih ovom Odlukom, posebnom odlukom osnovati i druga radna tijela. 
 

Članak 4. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste 
li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

 
II. SASTAV RADNIH TIJELA 

Članak 5. 

(1) Stalna radna tijela Vijeća imaju u pravilu predsjednika, zamjenika predsjednika i 
određen broj članova sukladno odredbama ove Odluke.  
(2) Predsjednik radnog tijela vijeća mora biti iz redova vijećnika. 
(3) Vijećnik gradskog vijeća može istovremeno biti član najviše u tri stalna radna tijela.  
(4) U radna tijela mogu se kao članovi izabrati i pojedine znanstvene, stručne i druge 
javne osobe, ali njihov broj ne smije biti veći od broja izabranih članova iz redova 
vijećnika. 
(5) U radna tijela ne mogu biti birani lokalni dužnosnici, djelatnici gradske uprave kao 
niti osobe koje obnašaju neku dužnost koja je, sukladno posebnim propisima, 
nespojiva s dužnošću vijećnika. 

 

Članak 6. 

(1) Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi radnih tijela biraju se javnim 
glasovanjem na sjednici gradskog vijeća za mandatno razdoblje vijećnika, a prijedlog 
za sastav radnih tijela daje predsjednik Vijeća, uz prethodno pribavljeno mišljenje 



klubova vijećnika, odnosno nositelja kandidacijskih lista koje su sudjelovale u diobi 
mjesta u Gradskom vijeću. 
(2) Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi radnih tijela mogu biti razriješeni i prije 
isteka vremena na koje su izabrani zbog prestanka mandata vijećnika ili drugih 
opravdanih razloga. 
 

Članak 7. 

(1) Predsjednik radnog tijela Vijeća: 
- saziva sjednicu radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednici radnog 

tijela, 
- predlaže način rada tijela, 
- osigurava konstruktivan rad sjednice i u tom pravcu oblikuje raspravu o 

određenoj problematici u konkretne prijedloge, odlučuje o redoslijedu glasovanja, o 
pojedinom prijedlogu te provjerava i objavljuje rezultate glasovanja, 

- na sjednicama Vijeća prezentira i obrazlaže prijedloge koji su predmetom 
razmatranja radnog tijela, bilo na vlastiti poticaj ili na zahtjev Vijeća te obavlja i druge 
poslove u skladu s Poslovnikom Vijeća i ovom Odlukom. 
(2) Predsjednik radnog tijela ili drugi izvjestitelj kojeg odredi tijelo, izjašnjavaju se na 
sjednici Vijeća u ime radnog tijela o pitanjima u vezi sa zaključcima, izvješćima, 
stajalištima ili prijedlozima radnog tijela, ali ne mogu izmijeniti zaključke, stajalište ili 
prijedloge radnog tijela niti odustati od njih ako za to nisu ovlašteni od radnog tijela, niti 
se mogu izjašnjavati o pitanjima o kojima radno tijelo nije dalo svoje mišljenje ili zauzelo 
stajalište. 

 
Članak 8. 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika radnog tijela, njegovu dužnost 
obavlja zamjenik predsjednika radnog tijela, a u slučaju odsutnosti jednog i drugog, 
sjednici predsjeda član radnog tijela kojeg je za to ranije ovlastio predsjednik radnog 
tijela, o čemu mora na vrijeme obavijestiti Ured gradskog vijeća i gradonačelnika. 

 
III. SJEDNICE RADNIH TIJELA 

 
Članak 9. 

(1) Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela kada treba razmotriti 
materijale koji su u nadležnosti radnog tijela, a čije je razmatranje predviđeno za 
narednu sjednicu Vijeća. 
(2) Predsjednik radnog tijela dužan je sazvati sjednicu na osnovi zaključka Vijeća te 
na osnovi zahtjeva predsjednika Vijeća ili tri člana radnog tijela ako navedu pitanja koja 
treba razmotriti na sjednici, a koja su u nadležnosti predmetnog radnog tijela. 
(3) Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu kad je to obvezan, sjednicu 
radnog tijela sazvat će predsjednik Vijeća. 
(4) Sjednica se saziva putem Ureda gradskog vijeća i gradonačelnika dostavljanjem 
poziva članovima radnog tijela najmanje dva dana prije zasjedanja. U pozivu se 
navode mjesto, datum, dan i sat održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda, a u 
prilogu poziva dostavlja se popratni materijal.  
(5) Vijećnicima članovima radnog tijela se poziv i materijal za sjednicu u pravilu 
dostavlja elektronički, a vanjskim članovima u pisanom obliku, osim ukoliko postoje 
uvjeti da se i njima materijali dostavljaju u elektroničkom obliku. 

 
Članak 10. 

(1) Iznimno radno tijelo može održati sjednicu i telefonskim putem (tzv. telefonska 
sjednica) ili putem e-pošte i to u sljedećim slučajevima: 

- zbog kratkoće roka za odlučivanje ( hitan postupak donošenja akta i slično) ili  
- ako se radno tijelo već neuspješno pokušalo sastati prije održavanja Vijeća. 



(2) Sjednica radnog tijela iz st.1. ovog članka može se održati samo uz prethodnu 
suglasnost predsjednika Vijeća i to ako predsjednik Vijeća procijeni da je neophodno 
dobiti očitovanje radnog tijela o određenoj točki dnevnog reda.  
(3) Sjednica radnog tijela iz st.1. ovog članka saziva se telefonski ili putem e-pošte, a 
u pozivu za sjednicu obrazložit će se razlog sazivanja takve sjednice.  
(4) Zapisnik o radu na telefonskoj sjednici ili sjednici putem e-pošte, osim 
odgovarajućih podataka sukladno ovoj Odluci, sadrži i razlog sazivanja takve sjednice, 
podatak da se saziva uz suglasnost predsjednika Gradskog vijeća te ime i prezime 
osobe koja je telefonom ili e-poštom kontaktirala s članovima radnog tijela. 

 
Članak 11. 

Radno tijelo Vijeća ne može zasjedati u isto vrijeme kada zasjeda i Vijeće. 
 

Članak 12. 
Radna tijela Vijeća razmatraju pojedina pitanja iz svoga djelokruga na vlastiti poticaj, 
a obvezna su razmotriti svako pitanje iz svoga djelokruga koje im na razmatranje uputi 
ili kad to zatraži predsjednik Vijeća ili Vijeće. 
 

Članak 13. 

(1) Radno tijelo Vijeća obavezno je o svojim zaključcima, primjedbama, mišljenjima, 
stajalištima i prijedlozima obavijestiti Vijeće. 
(2) Radno tijelo može izvijestiti o stajalištu manjine svojih članova kad ostanu 
podijeljeni u pogledu prijedloga za rješenje pojedinog pitanja. 
 

Članak 14. 

Radna tijela surađuju međusobno, a mogu održati i zajedničku sjednicu te Vijeću 
podnijeti zajedničko izvješće o temi rasprave, s time da svako radno tijelo glasuje 
zasebno. 

 

Članak 15. 

(1) Na sjednicama radnog tijela uvijek moraju biti prisutni i sudjelovati u raspravi 
pročelnici  upravnih odjela kad se na sjednici razmatraju pitanja iz njihova djelokruga 
rada, a u slučaju spriječenosti pročelnika osoba koju pročelnik ovlasti za to. 
(2) Sjednici radnog tijela uvijek ima pravo prisustvovati gradonačelnik ili osoba koju 
on ovlasti za to. 

 

Članak 16. 

(1) Radna tijela imaju pravo tražiti od upravnih odjela i drugih tijela odgovarajuće 
obavijesti i druge podatke koji su im potrebni za rad, kojima ova tijela raspolažu ili 
su ih u svom djelokrugu obavezni prikupljati i evidentirati. 

 

Članak 17. 

(1) Sjednice radnih tijela nisu otvorene za javnost. 
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, radno tijelo može odlučiti da se na sjednicu 

radnog tijela pozovu pojedini vijećnici ili stručne osobe iz javnog života radi 
iznošenja mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici, ali te osobe 
nemaju pravo glasa niti odlučivanja. 

(3) Prijedlog da se na sjednicu radnog tijela pozovu osobe koje nisu članovi radnog 
tijela dostavlja se u pisanom obliku Uredu gradskog vijeća i gradonačelnika 
najmanje 48 sati prije održavanja sjednice kako bi se na vrijeme mogli uputiti 



dodatni pozivi za sjednicu, a prijedlog mora biti podržan potpisima većine 
članova radnog tijela. 

(4) Prijedlog iz trećeg stavka ovog članka koji nije podržan potpisima većine članova 
radnog tijela smatra se da nije niti podnesen. 

(5) U slučaju da osobe koje nisu članovi radnog tijela ometaju rad tijekom sjednice, 
predsjednik radnog tijela ovlašten ih je udaljiti sa sjednice. 

(6) Radno tijelo dužno se u svom radu pridržavati odgovarajućih odredaba 
Poslovnika Vijeća te ove Odluke. 

 
IV.ODLUČIVANJE NA SJEDNICAMA 

Članak 18. 

(1) Radno tijelo Vijeća može zauzimati stajališta o pitanjima iz svoga djelokruga ako 
sjednici prisustvuje većina članova radnog tijela. 
(2) Da bi radno tijelo razmotrilo i zauzelo pravno valjano stajalište o nekoj točki 
dnevnog reda, za to je potrebna većina glasova svih članova radnog tijela te samo 
takvom većinom glasova radno tijelo može odlučiti da „podržava“ ili da „ne podržava“ 
određenu točku dnevnog reda. 
(3) Ukoliko radno tijelo nije uspjelo s potrebnim brojem glasova definirati pravno 
valjano stajalište sukladno stavku 2. ovog članka,  proslijedit će materijal na sjednicu 
Vijeća uz napomenu da je predmetni materijal „razmotren“ na sjednici nadležnog 
radnog tijela. 
(4) Radna tijela Vijeća donose zaključke, preporuke i prijedloge. 
(5) O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik. 

 
V.STALNA RADNA TIJELA VIJEĆA 

Članak 19. 

(1) Stalna radna tijela Vijeća su: 
- Mandatno povjerenstvo,  
- Odbor za izbor i imenovanje, 
- Odbor za Statut, Poslovnik i propise, 
- Komisija za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice, 
- Odbor za proračun, financije i gradsku imovinu, 
- Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i održivi razvoj,  
- Odbor za obrazovanje, predškolstvo, školstvo i kulturu, 
- Odbor za gospodarstvo, turizam i ugostiteljstvo, 
- Odbor za komunalno gospodarstvo i promet,  
- Odbor za vatrogastvo i civilnu zaštitu,  
- Odbor za dodjelu nagrade, počasti i priznanja Grada, 
- Odbor za sport, zdravstvo i socijalnu skrb, 
- Odbor za predstavke i pritužbe,  
- Odbor za imenovanje ulica, trgova i toponomastiku  

(2) Sastav stalnih radnih tijela Vijeća mora odgovarati stranačkoj strukturi Vijeća te 
Statutom zajamčenoj zastupljenosti talijanske nacionalne zajednice u Vijeću. 

 

Članak 20. 

(1) Mandatno povjerenstvo: 
- izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih članova vijećnika, o 

podnesenim ostavkama i stavljanju mandata vijećnika u mirovanje te o zamjenicima 
vijećnika koji umjesto njih započinju obavljati dužnost vijećnika, 

- predlaže Vijeću odluke o prestanku mandata vijećnika kada se ispune zakonom 
predviđeni uvjeti i izvješćuje da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak vijećničkog 
mandata zamjenika vijećnika. 



(2) Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana iz redova vijećnika. 
 

Članak 21. 

(1) Odbor za izbor i imenovanje: 
- priprema i podnosi Vijeću prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika 

Vijeća, 
- utvrđuje i Vijeću podnosi prijedloge propisa o materijalnim pravima vijećnika u 

Vijeću i radnim tijelima. 
(2) Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika i četiri člana iz redova vijećnika. 

 

Članak 22. 

(1) Odbor za Statut, Poslovnik i propise: 
- prati, razmatra i analizira provedbu Statuta, Poslovnika i općih akata Vijeća, 
- razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihovih 

pravnih odredaba te o tome daje mišljenje ili prijedlog Vijeću, 
- daje mišljenja, prijedloge i preporuke Vijeću u svezi spornih pitanja koja se 

pojave na sjednicama gradskog vijeća u svezi primjene Statuta, Poslovnika ili nekog 
općeg akta iz nadležnosti Vijeća, 

- utvrđuje i objavljuje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata Vijeća kada 
je tim aktima ovlašteno ili kada to ocijeni potrebnim. 
(2) Odbor za Statut, Poslovnik i propise ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri 
člana iz redova vijećnika ili stručnih osoba. 

 

Članak 23. 

(1) Komisija za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice: 
- prati i razmatra ostvarivanje uvjeta ravnopravnosti talijanske nacionalne 

zajednice u gradu Rovinju-Rovigno i drugih prava utvrđenih Ustavom Republike 
Hrvatske, Ustavnim zakonom o ljudskim pravima i slobodama te o pravima etničkih i 
nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj i drugim propisima. 

- razmatra mišljenja i prijedloge koje u tom smislu podnose tijela, organizacije, 
građani i pokreće raspravu o pravnoj zaštititi talijanske nacionalne zajednice, 

- u pitanjima iz samoupravnog djelokruga grada koja su od interesa za pripadnike 
talijanske nacionalne zajednice, Komisiji se jamči pravo veta u skladu s Poslovnikom 
Gradskog vijeća grada Rovinja. 
(2) Komisija za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice ima 
predsjednika i četiri člana, od kojih tri člana predlaže Zajednica Talijana grada Rovinja-
Rovigno, a dva člana iz redova vijećnika. 

 
Članak 24. 

(1) Odbor za proračun, financije i gradsku imovinu: 
- razmatra pitanja i utvrđuje prijedloge iz oblasti proračuna i financija kojima se 

osiguravaju uvjeti za stabilno i transparentno upravljanje prihodima i rashodima 
gradskog proračuna, 

- razmatra gradski proračun, završni obračun proračuna te druge odluke i akte iz 
oblasti proračuna i financija, 

- razmatra predmete iz nadležnosti Vijeća, a koji se odnose na kupnju ili prodaju 
gradske imovine, odnosno upravljanje istom. 
(2) Odbor za proračun, financije i gradsku imovinu ima predsjednika, zamjenika 
predsjednika i tri člana iz redova vijećnika ili stručnih osoba. 

 

Članak 25. 

(1) Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i održivi razvoj: 



- razmatra pitanja iz područja prostornog uređenja, zaštite graditeljske baštine, 
zaštite prostornih resursa, promiče uređenje prostora u svrhu učinkovitijeg 
gospodarenja prostorom, 

- razmatra pitanja iz područja zaštite okoliša na području grada te promišljenog i 
racionalnog korištenja resursa Grada s ciljem osiguravanja održivog razvoja, 

- razmatra i utvrđuje prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuje prostorno 
planiranje, urbanizam, zaštita okoliša i graditeljstva. 
(2) Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i održivi razvoj ima predsjednika, 
zamjenika predsjednika i tri člana iz redova vijećnika ili stručnih osoba. 

 

Članak 26. 

(1) Odbor za obrazovanje, predškolstvo, školstvo i kulturu: 
- razmatra pitanja iz oblasti obrazovanja, predškolskog i školskog odgoja te 

kulture, 
- daje mišljenje o odlukama i drugim aktima koje donosi Vijeće iz ovih oblasti. 

(2) Odbor za obrazovanje, predškolstvo, školstvo i kulturu ima predsjednika, zamjenika 
predsjednika i tri člana iz redova vijećnika ili stručnih osoba. 

 

Članak 27. 

(1) Odbor za gospodarstvo, turizam i ugostiteljstvo: 
- razmatra pitanja i utvrđuje prijedloge iz oblasti gospodarske politike na području 

Grada te iz područja turizma i ugostiteljstva kojima se osiguravaju uvjeti za razvitak tih 
gospodarskih djelatnosti, 

- daje mišljenje o odlukama i drugim aktima koje donosi Vijeće iz ovih oblasti. 
(2) Odbor za gospodarstvo, turizam i ugostiteljstvo ima predsjednika, zamjenika 
predsjednika i tri člana iz redova vijećnika ili stručnih osoba. 

 

Članak 28. 

(1) Odbor za komunalno gospodarstvo i promet: 
- razmatra pitanja iz područja komunalne djelatnosti i prometa na području Grada, 
- daje mišljenje o odlukama i drugim aktima koje donosi Vijeće iz ovih oblasti. 

(2) Odbor za komunalno gospodarstvo i promet ima predsjednika, zamjenika 
predsjednika i tri člana iz redova vijećnika ili stručnih osoba. 

 

Članak 29. 

(1) Odbor za vatrogastvo i civilnu zaštitu 

- razmatra pitanja iz područja vatrogastva i civilne zaštite na području Grada, 
- daje mišljenje o odlukama i drugim aktima koje donosi Vijeće iz ovih oblasti. 

(2) Odbor za vatrogastvo i civilnu zaštitu ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 
tri člana iz redova vijećnika ili stručnih osoba. 

 

 

Članak 30. 

(1) Odbor za dodjelu nagrade, počasti i priznanja Grada: 
- razmatra i predlaže Vijeću osobe za davanje gradskih nagrada, počasti ili 

priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled 
Grada. 
(2) Odbor za dodjelu nagrade, počasti i priznanja Grada ima predsjednika, zamjenika 
predsjednika i tri člana iz redova vijećnika ili iz reda priznatih građana. 

 
 



Članak 31. 

(1) Odbor za sport, zdravstvo i socijalnu skrb: 
- razmatra pitanja iz oblasti sporta, zdravstva i socijalne skrbi 
- daje mišljenje o odlukama i drugim aktima koje donosi Vijeće iz ove oblasti. 

(2) Odbor za sport, zdravstvo i socijalnu skrb ima predsjednika, zamjenika 
predsjednika i tri člana iz redova vijećnika ili stručnih osoba. 

 

Članak 32. 

(1) Odbor za predstavke i pritužbe: 
- razmatra predstavke i pritužbe upućene Gradskom vijeću kojima se iskazuje 

sumnja na nepropisno postupanje tijela Grada Rovinja-Rovigno te ispituje njihovu 
osnovanost, a u slučaju da utvrdi da je predstavka ili pritužba bila osnovana, o tome 
upoznaje gradonačelnika radi poduzimanja mjera za otklanjanje istih te o tome 
obavještava podnositelje predstavki i pritužbi. 
(2) Odbor za predstavke i pritužbe ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana 
iz reda vijećnika ili stručnih osoba. 

 

Članak 33. 

(1) Odbor za imenovanje ulica, trgova i toponomastiku: 
- utvrđuje prijedloge naziva ulica i trgova u Gradu, 
- razmatra mišljenja, prijedloge i inicijative za izmjenu naziva ulica i trgova te svoj 

prijedlog dostavlja Vijeću. 
(2) Odbor za imenovanje ulica, trgova i toponomastiku ima predsjednika, zamjenika 
predsjednika i tri člana iz redova vijećnika ili iz reda stručnih osoba. 

 
VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 34. 

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju radnih 
tijela Gradskog vijeća grada Rovinja („Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno“ br. 
8/04), a postojeća radna tijela imenovana prema toj Odluci nastavljaju s radom do 
trenutka razrješenja njihovih članova, odnosno do imenovanja novih stalnih radnih 
tijela prema ovoj Odluci. 
(2) Nova radna tijela koja se po prvi puta osnivaju ovom Odlukom Vijeće će 
imenovati najkasnije do 31.12.2017., a neposredno prije toga razriješit će članove 
onih radnih tijela koja prestaju postojati ovom Odlukom, dok ostala radna tijela čiji 
se naziv i djelokrug poslova ne mijenjaju ovom Odlukom, nastavljaju s radom 
sukladno rješenjima o imenovanju te u skladu s odredbama ove Odluke.  
(3) Odredba članka 5.stavka 2. ove Odluke primjenjuje se kod osnivanja novih radnih 
tijela prema ovoj Odluci. 

 
Članak 35. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku“ 
Grada Rovinja-Rovigno. 
 
KLASA:  023-01/17-01/140         Predsjednik  
URBROJ: : 2171/01-1-17-3       Gradskog vijeća 
Rovinj, 17. listopada 2017.       Valerio Drandić,v.r. 
 
 
 
 
 


