
Z A P I S N I K  
konstituirajuće, 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke 

održane 20. lipnja 2017. godine 
 

 Sjednicu je u 10,30 sati otvorila predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-
goranskoj županiji Jasna Turak, ovlaštena Odlukom državnog tajnika Ministarstva uprave za 
sazivanje i vođenje konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća. 
 Nakon što je prigodnim riječima čestitala na izboru svim članovima Gradskog vijeća te 
Gradonačelniku mr.sc. Vojku Obersnelu i njegovim zamjenicima, predstojnica Ureda državne 
uprave je zamolila da se izvrši prozivka članova Gradskog vijeća.  
 
 Nakon izvršene prozivke, predstojnica Ureda državne uprave Jasna Turak je utvrdila 
da je Statutom Grada Rijeke utvrđeno da Gradsko vijeće ima 35 članova, a da će u ovom 
sazivu Gradsko vijeće imati 37 članova, obzirom da na provedenim izborima za Gradsko 
vijeće nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine te se 
broj članova Gradskog vijeća povećao za dva mjesta. Utvrđeno je da je od 37 članova 
Gradskog vijeća današnjoj sjednici nazočno 36 članova Gradskog vijeća te da Gradsko 
vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
  
 Sjednici su bili nazočni članovi Gradskog vijeća: Veljko Balaban, Vojko Braut, 
Andrej Briščik, Juraj Bukša, dr.sc. Aleksandar Bulog, Hrvoje Burić, Filipa Capan, Ljiljana 
Cvjetović, Tihomir Čordašev, Mirjana Jukić, dr.sc. Petra Karanikić, Marinko Koljanin, Sandra 
Krpan, Josip Kukuljan, Petra Mandić, Tamara Martinčić, Tea Mičić Badurina, Predrag Miletić, 
Ivona Milinović, Duško Milovanović, Mile Opačić, Tea Opačić, Josip Ostrogović, Koraljko 
Pasarić, Zvonimir Peranić, Damir Popov, Andrej Poropat, Dobrica Rončević, Vedran Sabljak, 
Čedomir Salević, Oskar Skerbec, mr.sc. Kristjan Staničić, Danko Švorinić, Mate Tomljanović, 
Ana Trošelj i Lucian Vukelić. 
 
 Izostanak je opravdala članica Gradskog vijeća: Morana Jokić.  
 
 Predstojnica Ureda državne uprave Jasna Turak je podsjetila da je članovima 
Gradskog vijeća, uz poziv za konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća, dostavljen i sljedeći 
prijedlog dnevnog reda: 

DNEVNI RED 
 

1. Osnivanje i izbor Mandatne komisije 
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća  

Svečana prisega članova Gradskog vijeća 
3. Izbor Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja 
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke  
5. Izbor Odbora za Statut, Poslovnik i propise.  
 

 Predloženi dnevni red predstojnica Ureda državne uprave Jasna Turak stavila je na 
glasovanje. 
 
 Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (36 za) prihvatilo predloženi dnevni red te je 
predstojnica Ureda državne uprave Jasna Turak objavila da je dnevni red usvojen 
kako je predloženo. 
 

Prešlo se na rad po usvojenom dnevnom redu. 
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TOČKA 1. 
Osnivanje i izbor Mandatne komisije 

 
 Predstojnica Ureda državne uprave Jasna Turak je izvijestila da je za ovu točku 
dnevnog reda pristigao jedan pravovaljani prijedlog za osnivanje i izbor Mandatne komisije 
Gradskog vijeća Grada Rijeke, od strane predlagatelja osam članova Gradskog vijeća. 
  

Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (36 za) donijelo sljedeću  
 

O  D  L  U  K  U  
o osnivanju i izboru Mandatne komisije 

Gradskog vijeća Grada Rijeke  
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom osniva se Mandatna komisija Gradskog vijeća Grada Rijeke (u 
daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) kao privremeno radno tijelo Gradskog vijeća. 
  

Članak 2. 
Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća podnosi 

Izvješće o provedenim izborima, o izabranim članovima Gradskog vijeća, o 
podnesenim ostavkama na dužnost člana Gradskog vijeća, o članovima Gradskog 
vijeća koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću člana Gradskog vijeća, o nastupu 
mirovanja mandata te o zamjenicima članova Gradskog vijeća. 
 

Članak 3. 
U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća biraju se: 
za predsjednika 
Zvonimir Peranić    
za članove 
Vedran Sabljak   
Josip Ostrogović. 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
TOČKA 2. 

Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća 
Svečana prisega članova Gradskog vijeća 

 
Predstojnica Ureda državne uprave Jasna Turak uvodno je izvijestila da sukladno 

odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici 
Gradskog vijeća podnosi Izvješće o provedenim izborima, o izabranim članovima Gradskog 
vijeća, o podnesenim ostavkama na dužnost člana Gradskog vijeća, o članovima Gradskog 
vijeća koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću člana Gradskog vijeća, o nastupu 
mirovanja mandata te o zamjenicima članova Gradskog vijeća. 
 

Na poziv predstojnice Ureda državne uprave Jasne Turak, predsjednik Mandatne 
komisije Zvonimir Peranić podnio je Gradskom vijeću Izvješće o provedenim izborima za 
članove Gradskog vijeća Grada Rijeke, o izabranim članovima Gradskog vijeća, o 
podnesenim ostavkama na dužnost člana Gradskog vijeća, o nastupu mirovanja mandata 
članova Gradskog vijeća te o zamjenicima članova Gradskog vijeća. 
 

Predstojnica Ureda državne uprave Jasna Turak je utvrdila da je Gradsko vijeće 
primilo na znanje Izvješće Mandatne komisije čime su ujedno i potvrđeni mandati članova 
Gradskog vijeća. 
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Predstojnica Ureda državne uprave u nastavku je izvijestila da, sukladno odredbi 

članka 87. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućoj sjednici predstavničkog 
tijela do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila 
najviše glasova, a da je uvidom u izborne rezultate utvrđeno je da je na izborima za članove 
Gradskog vijeća Grada Rijeke održanim dana 21. svibnja 2017. godine kandidacijska lista 
Socijaldemokratska partija Hrvatske SDP, Primorsko-goranski savez PGS, Hrvatska stranka 
umirovljenika HSU, Istarski demokratski sabor IDS, Hrvatski laburisti stranka rada Laburisti, 
Samostalna demokratska srpska stranka SDSS i Hrvatska seljačka stranka HSS osvojila 
37,78% glasova to jest 14.922 glasa. Slijedom utvrđenog, a obzirom da je prvi izabrani član 
sa te liste gospodin Vojko Obersnel ujedno izabran i za gradonačelnika Grada Rijeke, te da 
njegov mandat u smislu odredbe članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima miruje po 
sili Zakona, pozvala je gospođu Teu Mičić Badurina da kao prva sljedeća neizabrana 
kandidatkinja s te liste preuzme daljnje predsjedanje konstituirajućom sjednicom Gradskog 
vijeća Grada Rijeke. 

 
Svečana prisega članova Gradskog vijeća 

 
 Predsjedavajuća Tea Mičić Badurina je izgovorila tekst svečane prisege, nakon čega 
je prozvala pojedinačno članove Vijeća, a članovi Vijeća dali su prisegu tako što su, nakon 
što su prozvani, ustali i izgovorili: "Prisežem!".  
 Nakon davanja prisege, članovi Vijeća potpisali su tekst prisege. 
 

TOČKA 3. 
Izbor Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja 

 
Predsjedavajuća Tea Mičić Badurina je izvijestila da je Prijedlog za izbor Odbora za 

izbor, imenovanja i razrješenja podnesen sukladno odredbama Statuta Grada Rijeke i 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke od strane predlagatelja sedam članova Gradskog 
vijeća. 
 U nastavku je izvijestila da je pristigao i prijedlog 15 članova Gradskog vijeća koalicije 
Rijeka za sve koja je na izborima za Gradsko vijeće osvojila najveći broj glasova, međutim taj 
prijedlog nije cjelovit nego sadrži samo prijedlog kandidata za predsjednika i jednog člana 
Odbora i kao takav nije pravovaljan pa se o njemu Gradsko vijeće neće izjašnjavati. 
 

Prijedlog je dodatno usmeno obrazložio izvjestitelj predlagatelja, član Vijeća Andrej 
Briščik. 

 
U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Sandra Krpan, Ivona Milinović i 

Tihomir Čordašev. 
 
Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (21 za, 15 protiv) donijelo sljedeću  

 
O  D  L  U  K  U  

o izboru predsjednika, potpredsjednika 
 i članova Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja  

Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 
I. 

 U Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju 
se: 

- za predsjednika 
Lucian Vukelić 

- za potpredsjednika 
Danko Švorinić 
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- za članove 
Hrvoje Burić 
Juraj Bukša 
Zvonimir Peranić. 

II. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
TOČKA 4. 

Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke  
 

Predsjedavajuća Tea Mičić Badurina je izvijestila da su podnesena dva prijedloga za 
izbor predsjednika Gradskog vijeća sukladno odredbama Statuta Grada Rijeke i Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Rijeke. Prijedlog za izbor Oskara Skerbeca za predsjednika 
Gradskog vijeća podnesen je od strane 15 članova Gradskog vijeća, a prijedlog za izbor 
Tihomira Čordaševa za predsjednika Gradskog vijeća podnesen je od strane 10 članova 
Gradskog vijeća. 

Zatim je izvijestila da su podnesena i dva prijedloga za izbor potpredsjednika 
Gradskog vijeća sukladno odredbama Statuta Grada Rijeke i Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Rijeke. Prijedlog za izbor Oskara Skerbeca za potpredsjednika Gradskog vijeća iz 
reda pripadnika nacionalnih manjina podnesen je od strane 15 članova Gradskog vijeća, a 
prijedlog za izbor Kristjana Staničića za potpredsjednika Gradskog vijeća podnesen je od 
strane sedam članova Gradskog vijeća. 

 
Prijedlog za izbor Oskara Skerbeca za predsjednika Gradskog vijeća dodatno je 

usmeno obrazložila izvjestiteljica predlagatelja, članica Vijeća Sandra Krpan. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Ana Trošelj, Andrej Briščik, Kristjan 

Staničić, Sandra Krpan, Ivona Milinović, Vojko Braut, dr.sc. Petra Karanikić i Duško 
Milovanović. 

 
Prijedloge za izbor predsjednika Gradskog vijeća predsjedavajuća Tea Mičić 

Badurina je stavila na glasovanje prema redoslijedu zaprimanja. 
 
Najprije je Gradsko vijeće glasovalo o prijedlogu da se za predsjednika Gradskog 

vijeća izabere Oskar Skerbec. 
Sa 15 glasova za i 21 glasom protiv taj prijedlog nije usvojen. 
 
Zatim je Gradsko vijeće glasovalo o prijedlogu da se za predsjednika Gradskog vijeća 

izabere Tihomir Čordašev. 
Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA (21 

za, 15 suzdržanih) donijelo odluku kojom je za predsjednika Gradskog vijeća Grada 
Rijeke izabralo Tihomira Čordaševa. 

 
Nakon glasovanja, predsjedavajuća Tea Mičić Badurina je utvrdila da je izborom 

predsjednika Gradskog vijeća konstituirano Gradsko vijeće Grada Rijeke te je pozvala 
predsjednika Gradskog vijeća Tihomira Čordaševa da nastavi predsjedati sjednicom 
Gradskog vijeća. 

 
Zatim je izvedena Himna Republike Hrvatske "Lijepa naša domovino" i svečana 

pjesma Grada Rijeke "Najdraža Rijeko". 
 
Nakon što se prigodnim riječima zahvalio na izboru, predsjednik Gradskog vijeća 

Tihomir Čordašev je stavio na glasovanje prijedlog da Gradsko vijeće za potpredsjednika 
Gradskog vijeća iz reda pripadnika nacionalnih manjina izabere Oskara Skerbeca. 
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Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (35 za) donijelo odluku kojom je za 
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke iz reda pripadnika nacionalnih manjina 
izabralo Oskara Skerbeca.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća zatim je stavio na glasovanje prijedlog da Vijeće za 

potpredsjednika Gradskog vijeća izabere Kristjana Staničića. 
 
Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA (34 

za, 2 suzdržana) za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke izabralo Kristjana 
Staničića.  

TOČKA 5. 
Izbor Odbora za Statut, Poslovnik i propise 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da je podnesen jedan 

pravovaljani Prijedlog za izbor Odbora za Statut, Poslovnik i propise, dostavljen od strane 
predlagatelja sedam članova Gradskog vijeća nakon čega je odredio kratku pauzu radi 
usuglašavanja stavova i postizanja dogovora oko tog prijedloga. 

 
Prijedlog je dodatno usmeno obrazložio izvjestitelj predlagatelja, član Vijeća Danko 

Švorinić. 
 
U raspravi je sudjelovala članica Vijeća Sandra Krpan. 
 
Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (20 za, 15 protiv) donijelo sljedeću  
 

O  D  L  U  K  U  
o izboru predsjednice, potpredsjednice i članova 

Odbora za Statut, Poslovnik i propise  
Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 
I. 

 U Odbor za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se: 
- za predsjednicu 

Petra Mandić 
- za potpredsjednicu 

Ivona Milinović 
- za članove 

Danijela Kuzmin Štimac 
Predrag Miletić 
Andrej Poropat. 

II. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

 Sjednica je zaključena u 12,10 sati.  
 
 

 
   Tajnica               Predsjednik 

Gradskog vijeća             Gradskog vijeća 
Mirna Pavlović - Vodinelić, v.r.      Tihomir Čordašev, v.r. 
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