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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
           GRAD RIJEKA 

   Gradsko vijeće 
Odbor za izbor, imenovanja  
              i razrješenja 
KLASA: 021-05/11-01/105 
URBROJ: 2170-01-16-00-11-4 
Rijeka, 28. 6. 2011.  
 

 
GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 

- predsjednici 
 

Na temelju odredbe članka 50. i 82. stavka 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 
(“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09), Odbor za izbor, imenovanja i 
razrješenja podnosi 

 
a) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za promet Gradskog 

vijeća Grada Rijeke i 
b) Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za međugradsku i 

međunarodnu suradnju vijeća Grada Rijeke 
 
 Na sjednicama održanim 2. srpnja 2009. godine i 25. veljače i 30. studenog 2010. godine, 
Gradsko vijeće donijelo je odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za 
promet i Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju. 
 
 a) U Odbor za promet su izabrani: 

za predsjednika 
HRVOJE BURIĆ 

 za potpredsjednika 
 PREDRAG BLEČIĆ 
 za članove 

DUŠKO MILOVANOVIĆ 
MARIJAN BAČIĆ 
SANJIN KULJANIĆ. 

 
 b) U Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju su izabrani: 

za predsjednika 
mr.sc. ERNEST CUKROV 

 za potpredsjednika 
 VLADIMIR AFRIĆ 
 za članove 
 SANJIN MATIJEVIĆ 
 BRANKO RAĐA 
 ARON SMEŠNY. 

 
Politička stranka LISTA ZA RIJEKU, na temelju čijeg prijedloga je Predrag BLEČIĆ bio 

izabran u Odbor za promet, dostavila je prijedlog da se Predrag BLEČIĆ razriješi dužnosti 
potpredsjednika Odbora, te je predložila da se za potpredsjednika Odbora izabere Predrag 
MILETIĆ, iz Rijeke, Žrtava  fašizma 8, VŠS, ekonomist, viši suradnik  zaposlen u Financijskog 
agenciji. 

 
 



 3 

 
Istodobno je dostavljen prijedlog da se Aron SMEŠNY razriješi dužnosti člana Odbora za 

međugradsku i međunarodnu suradnju  te da se za članicu Odbora izabere Tamara MORANJAK, 
iz Rijeke, Dr. Zdravka Kučića 3, VSS, magistar međunarodnih odnosa i diplomacije, nezaposlena. 

 
 Na sjednici održanoj 28. lipnja 2011. godine Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja 
utvrdio je da, sukladno odredbi članka 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, radno tijelo 
ima predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova, da predsjednika stalnog radnog tijela 
Vijeće bira iz reda članova Vijeća, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu 
Vijeća te da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje do isteka 
redovitog četverogodišnjeg mandata Vijeća, ako Vijeće ne odluči drugačije.  

Sastav i broj članova navedenih stalnih odbora Gradskog vijeća nadalje je odredbama 
Poslovnika Gradskog vijeća utvrđen kako slijedi: 

 
Odbor za promet  ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana  koji se biraju iz reda 

članova Vijeća i iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.  
 

 Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju ima predsjednika, potpredsjednika i 
tri člana, koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika. 

 
Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja prihvatio je prijedloge političke stranke Lista za 

Ri jeku, te je utvrdio: 
 
a) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za promet Gradskog 

vijeća Grada Rijeke i 
b) Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za međugradsku i 

međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
 
 
Odredbom članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća propisano je da se o 

razrješenju i izboru odlučuje odlukom.  
Prijedlozi odluka prosljeđuju se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i 

usvajanje. 
 
 
 
Predsjednik Odbora 
      Ivan Ivaniš, v.r. 
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a) 
 

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09 i 11/10) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 
sjednici___________2011. godine, donijelo je 
 
 

O  D  L  U  K  U  
o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za promet 

Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 
 
I. 
 

 Razrješuje se Predrag BLEČIĆ dužnosti potpredsjednika Odbora za promet Gradskog 
vijeća Grada Rijeke. 
 

II. 
 

 Za potpredsjednika Odbora za promet Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Predrag 
MILETIĆ. 
 

III. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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b) 
 

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09 i 11/10) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 
sjednici___________2011. godine, donijelo je 
 
 
 
 

O  D  L  U  K  U  
o razrješenju člana i izboru članice Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju 

Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 
 
I. 
 

 Razrješuje se Aron SMEŠNY dužnosti člana Odbora za međugradsku i međunarodnu 
suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
 

II. 
 

 Za članicu Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada 
Rijeke bira se Tamara MORANJAK. 
 

III. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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