
TOČKA 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a) Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor članova 
Savjeta mladih Grada Rijeke javnim pozivom 
 b) I. Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za 
kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke 
     II. Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za 
zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke 
     III. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za 
nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 c) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i 
imenovanju članice Odbora za javna priznanja Grada Rijeke 

 
  



 

          
 R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
           GRAD RIJEKA          

   Gradsko vijeće 
Odbor za izbor, imenovanja  i razrješenja 
KLASA: 021-06/18-03/28 
URBROJ: 2170-01-16-00-18-11 
Rijeka, 21. 9. 2018. 
 
 
 
 

Gradsko vijeće Grada Rijeke 
n/r predsjednika Andreja Poropata 

 
 
 Na temelju članka 50. Poslovnika 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) Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja podnosi 
Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje: 
 a) Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Grada 
Rijeke javnim pozivom 
 b) I. Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za kulturu 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 
      II. Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za zdravstvo i 
socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke 
     III. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za nacionalne manjine 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 c) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i imenovanju članice 
Odbora za javna priznanja Grada Rijeke. 
 Za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke Odbor je odredio 
potpredsjednika Odbora Sandija Basića i člana Odbora Waltera Volka. 

 
 

 
 

 
          Potpredsjednik Odbora 

     Sandi Basić, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 



          
 R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
           GRAD RIJEKA         a) 

   Gradsko vijeće 
Odbor za izbor, imenovanja   i razrješenja 
KLASA: 021-06/18-03/28 
URBROJ: 2170-01-16-00-18-8 
Rijeka, 21. 9. 2018. 
 

 
GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 

         - predsjedniku 
 
 

Na temelju odredbe članka 50. i 82. stavka 5. Poslovnika 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), Odbor za izbor, 
imenovanja i razrješenja podnosi: 

 
Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor članova  

Savjeta mladih Grada Rijeke javnim pozivom 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Ured Grada dostavio je Odboru za izbor, imenovanja i razrješenja dopis kojim se 
predlaže da Gradskom vijeću predloži pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih 
javnim pozivom. 
  
 Temeljem Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke ("Službene novine Grada 
Rijeke" broj 8/14; u daljnjem tekstu Odluka) Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 26. 
studenog 2015. godine donijelo Odluku o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih 
Grada Rijeke u petom mandatu na vrijeme od tri godine. Konstituirajuća sjednica Savjeta 
mladih Grada Rijeke održana je 29. prosinca 2015. godine. 
 
 Savjet mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Grada Rijeke koje je osnovano s 
ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. 
 
 Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada 
Rijeke, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od 
navršenih 15 do navršenih 30 godina života.  
 
 Člankom 5. Odluke utvrđeno je da postupak izbora članova i njihovih zamjenika 
pokreće Gradsko vijeće javnim pozivom za isticanje kandidatura. 
 
 Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike ističu udruge, koje su 
sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za 
mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci, 
pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i 
neformalne skupine mladih (neformalnu skupinu mora sačinjavati najmanje 40 mladih). 
 
 Sukladno članku 7. stavku 3. Odluke, ovlašteni predlagatelj dužan je prilikom isticanja 
kandidature za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana 
Savjeta mladih.  
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 Člankom 8. Odluke utvrđeno je da se prijedlozi kandidatura za članove i zamjenike 
članova Savjeta mladih podnose u pisanom obliku Odboru za izbor, imenovanja i razrješenja 
Gradskog vijeća Grada Rijeke u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u lokalnom 
dnevnom tisku i na web stranici Grada Rijeke. 
  
 Kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta mladih obavezno sadrži sljedeće 
podatke: 

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 
- podatke o kandidatu za člana i zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina 

rođenja, prebivalište odnosno boravište) i 
- obrazloženje kandidature. 

 
 Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih (najmanje 40 mladih), 
kandidatura sadržava i podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu 
rođenja te prebivalište odnosno boravište). 
  
 Nakon zaprimanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor 
obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka 
roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis 
važećih kandidatura. 
  
 Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor dostavlja 
Gradskom vijeću te ih objavljuje na web stranicama Grada Rijeke. 
  
 Popis važećih kandidatura se utvrđuje na način da se ime i prezime kandidata za člana 
i zamjenika člana na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga. Popis važećih 
kandidatura sadrži naziv predlagatelja, ime i prezime kandidata za člana i zamjenika člana te 
datum i godinu rođenja kandidata za člana i zamjenika člana. 
 
 Gradsko vijeće, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, raspravlja 
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura, tajnim glasovanjem, bira 
članove i zamjenike članova Savjeta mladih. 
 
 Slijedom navedenog, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, temeljem zaključka sa 
sjednice održane 21. rujna 2018. godine, predlaže Gradskom vijeću Grada Rijeke da donese 
sljedeći 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 1. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom. 

2. Javni poziv će se objaviti u lokalnom dnevnom tisku i na web stranicama 
Grada Rijeke dana 1. listopada 2018. godine. 

3. Tekst javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova 
Savjeta mladih Grada Rijeke čini sastavni dio ovoga zaključka.  

 
 
 
 

Potpredsjednik Odbora 
Sandi Basić, v.r. 
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 Na temelju odredbe članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke 
("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14) i zaključka Gradskog vijeća Grada Rijeke 
(KLASA:      URBROJ:         ) od _____________2018. godine, Gradsko vijeće Grada Rijeke 
objavljuje 
 

JAVNI POZIV 
za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova  

Savjeta mladih Grada Rijeke 
 

I. 
 

 Savjet mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Grada Rijeke koje se osniva u cilju 
promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. 
 

II. 
 

 Savjet mladih Grada Rijeke broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika 
predsjednika. 
 U Savjet mladih Grada Rijeke mogu biti birane osobe s prebivalištem ili 
boravištem na području grada Rijeke, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u 
Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.  
 

III. 
 

Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada 
Rijeke imaju udruge, koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene 
za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi Sveučilišta i 
Veleučilišta u Rijeci, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u 
Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. 
 Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora 
sačinjavati najmanje 40 mladih. 

IV. 
 

Ovlašteni predlagatelj iz članka III. ovog javnog poziva, dužan je prilikom isticanja 
kandidature za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana 
Savjeta mladih. 

 
V. 
 

 Prijedlozi kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke 
podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže sljedeće podatke: 

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 
- podatke o kandidatu za člana i zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina 

rođenja, prebivalište odnosno boravište) i 
- obrazloženje kandidature. 

 Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren 
pečatom. 
 Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih iz točke III. ovog javnog 
poziva, kandidatura mora dodatno sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime i 
prezime, datum i godinu rođenja te prebivalište odnosno boravište). 

 
VI. 

 
Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti: 
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• dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati za člana i zamjenika člana ispunjavaju 
uvjete iz točke II. ovog poziva (potvrdu Policijske uprave o prebivalištu, odnosno 
boravištu  kandidata, ne stariju od tri mjeseca te presliku rodnog lista ili domovnice 
kandidata), 

• dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovog 
poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od tri mjeseca). 

• Preslike osobnih iskaznica za sve predlagatelje kada je predlagatelj neformalna 
skupina mladih. 

 
VII. 

 
 Nepravovremene i nepotpune kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta 
mladih Grada Rijeke neće se uzeti u razmatranje. 
 

VIII. 
 
 Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke 
dostavljaju se na adresu: Grad Rijeka, Gradsko vijeće, Odbor za izbor, imenovanja i 
razrješenja, putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3, s naznakom "Prijedlog 
kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Rijeke" 
najkasnije do 16. listopada 2018. godine. 
 

IX. 
 
 Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada 
Rijeke, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke obavlja 
provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za 
podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih 
kandidatura. 

X. 
 
 Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor za izbor, 
imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke dostavlja Gradskom vijeću Grada 
Rijeke te ih objavljuje na web stranicama Grada Rijeke. 
 Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata za 
člana i zamjenika člana na popisu navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.  
 Popis važećih kandidatura sadrži: 

- naziv predlagatelja,  
- ime i prezime kandidata za člana i zamjenika člana 
- datum i godinu rođenja kandidata za člana i zamjenika člana. 

 
XI. 

 
 Gradsko vijeće Grada Rijeke, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih 
kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke, raspravlja Izvješće 
o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova 
Savjeta mladih Grada Rijeke. 

XII. 
 
 Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke 
objavljuju se na web stranicama Grada Rijeke. 
 
 
  
 
 



 

          
 R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
           GRAD RIJEKA         b) 

   Gradsko vijeće 
Odbor za izbor, imenovanja   i razrješenja 
KLASA: 021-06/18-03/28 
URBROJ: 2170-01-16-00-18-9 
Rijeka, 21. 9. 2018. 
 
 

GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
         - predsjedniku 

 
 
 

Na temelju odredbe članka 50. i 82. stavka 5. Poslovnika 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), Odbor za izbor, 
imenovanja i razrješenja podnosi 

 
I. Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za kulturu 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 
II. Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za zdravstvo 
i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke 
III. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za nacionalne 
manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 
 

O b  r a z l o ž e n j e 
 

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. rujna 2017. godine, na temelju prijedloga 
političke stranke Lista za Rijeku za članicu Odbora za kulturu, iz reda znanstvenih, stručnih i 
javnih djelatnika, izabrana je Laura Marchig. 

Na sjednici Gradskog vijeća 27. veljače 2018. godine, na temelju prijedloga Liste za 
Rijeku, za članicu Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, iz reda znanstvenih, stručnih i javnih 
djelatnika, izabrana je Henriet Bilandžić. 

Lista za Rijeku dostavila je Odboru prijedlog da se Laura Marchig razriješi dužnosti 
članice Odbora, a da se umjesto nje za člana Odbora za kulturu izabere Lucio Slama, iz 
Rijeke, član Talijanske drame HNK Ivana Pl. Zajca, aktivan u kulturnoj djelatnosti Zajednice 
Talijana u Rijeci. 

Lista za Rijeku dostavila je i prijedlog da se Henriet Bilandžić razriješi dužnosti članice 
Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, a da se umjesto nje za člana Odbora izabere Alen 
Kulundžić Juranić, iz Rijeke, SSS, zaposlen kao CNC programer i CNC tokar, aktivan u 
humanitarnom radu Caritasa riječke nadbiskupije.  

Odredbom članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća propisano je da Odbor za kulturu 
ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana, koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda 
znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.  

Odredbom članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća propisano je da Odbor za 
zdravstvo i socijalnu skrb ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana, koji se biraju iz reda 
članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.  
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Na prijedlog političke stranke Socijaldemokratska partija Hrvatske, na sjednici 
Gradskog vijeća 21. rujna 2017. godine za člana Odbora za nacionalne manjine, iz reda 
članova Gradskog vijeća, izabran je Čedomir Salević. 

Socijaldemokratska partija Hrvatske je dostavila Odboru prijedlog da se Čedomir 
Salević, obzirom da više nije član Gradskog vijeća, razriješi dužnosti člana Odbora za 
nacionalne manjine, a da se umjesto njega za člana tog Odbora izabere Vuk Prica, član 
Gradskog vijeća. 
 Odredbom članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća propisano je da Odbor za 
nacionalne manjine ima predsjednika, potpredsjednika i pet članova. Predsjednik i tri člana 
Odbora biraju se iz reda članova Vijeća, a potpredsjednik i dva člana Odbora biraju se iz 
reda pripadnika nacionalnih manjina. Prijedloge za izbor potpredsjednika i dva člana Odbora 
iz reda pripadnika nacionalnih manjina podnose vijeća i predstavnici nacionalnih manjina. 
 

Na sjednici održanoj 21. rujna 2018. godine Odbor je prihvatio prijedlog da se Laura 
Marchig razriješi dužnosti članice Odbora za kulturu, a da se umjesto nje izabere Lucio 
Slama, da se Henriet Bilandžić razriješi dužnosti članice Odbora za zdravstvo i socijalnu 
skrb, a da se umjesto nje izabere Alen Kulundžić Juranić i da se Čedomir Salević razriješi 
dužnosti člana Odbora za nacionalne manjine, a da se umjesto njega u Odbor izabere Vuk 
Prica.  

 
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. 

 
 
 
 

Potpredsjednik Odbor     
       Sandi Basić, v.r. 
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I. 
 

 
Na temelju 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, 7/16 – 
pročišćeni tekst, 12/17 i 9/18) i članka 75. stavka 2. Poslovnika 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), Gradsko vijeće Grada 
Rijeke, na sjednici _____________2018. godine, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o razrješenju članice i izboru člana Odbora za kulturu  

Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

 
I. 
 

 Razrješuje se Laura Marchig dužnosti članice Odbora za kulturu Gradskog vijeća 
Grada Rijeke. 
 

II. 
 

 Za člana Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Lucio Slama.  
 

III. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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II. 
 

Na temelju 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, 7/16 – 
pročišćeni tekst, 12/17 i 9/18) i članka 75. stavka 2. Poslovnika 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), Gradsko vijeće Grada 
Rijeke, na sjednici _____________2018. godine, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o razrješenju članice i izboru člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb  

Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

 
I. 
 

 Razrješuje se Henriet Bilandžić dužnosti članice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb  
Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
 

II. 
 

 Za člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se 
Alen Kulundžić Juranić.  
 

III. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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III. 
 

Na temelju 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, 7/16 – 
pročišćeni tekst, 12/17 i 9/18) i članka 75. stavka 2. Poslovnika 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), Gradsko vijeće Grada 
Rijeke, na sjednici _____________2018. godine, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o razrješenju i izboru člana Odbora za nacionalne manjine  

Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 
 

I. 
 

 Razrješuje se Čedomir Salević dužnosti člana Odbora za nacionalne manjine  
Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
 

II. 
 

 Za člana Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Vuk 
Prica.  
 

III. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
  



 
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
           GRAD RIJEKA         c) 

   Gradsko vijeće 
Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja 
KLASA: 021-06/18-03/28 
URBROJ: 2170-01-16-00-18-10 
Rijeka, 21. 9. 2018. 
 
 
 

GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
n/r predsjedniku 
 
 

Na temelju odredbe članka 50. i 82. stavka 5. Poslovnika 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), Odbor za izbor, 
imenovanja i razrješenja podnosi 

 
Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i imenovanju članice 

Odbora za javna priznanja Grada Rijeke 
 
 
                                          O b r a z l o ž e n j e 
 
Odredbama Statuta Grada Rijeke i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke Odbor 

za javna priznanja utvrđen je kao stalno radno tijelo Gradskog vijeća Grada Rijeke, a mandat 
predsjednika i članova traje do isteka redovitog četverogodišnjeg mandata Vijeća. 

Člankom 33. Poslovnika propisano je da se sastav, broj članova, djelokrug i način 
rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke utvrđuje odlukom Vijeća kojom se uređuju 
javna priznanja. 

Temeljem članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 14/13) Odbor za javna priznanja ima predsjednika i 
određeni broj članova. Predsjednik Gradskog vijeća po položaju je predsjednik Odbora. Po 
jednog člana Odbora Gradsko vijeće imenuje iz redova predstavnika klubova članova u 
Gradskom vijeću, jednog člana iz reda predstavnika članova Gradskog vijeća koji nisu 
članovi niti jednog kluba u Gradskom vijeću i tri člana iz reda dobitnika javnih priznanja 
Grada Rijeke i to: jednog člana iz reda dobitnika Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, 
jednog člana iz reda dobitnika Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" i jednog člana iz reda 
dobitnika Godišnje nagrade Grada Rijeke. 

 
Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donijelo 

je Odluku o imenovanju predsjednika i članova Odbora za javna priznanja. Za predsjednika 
Odbora po položaju imenovan je Tihomir Čordašev, kao predsjednik Gradskog vijeća. 
 Obzirom da je u međuvremenu Tihomir Čordašev razriješen dužnosti predsjednika 
Gradskog vijeća te je umjesto njega izabran Andrej Poropat, Odbor predlaže Gradskom 
vijeću razrješenje Tihomira Čordaševa dužnosti predsjednika Odbora za javna priznanja 
Grada Rijeka i imenovanje Andreja Poropata na tu dužnost. 
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 Nadalje, Klub HNS, koji do sada nije imao predstavnika u Odboru za javna priznanja, 
dostavio je ovome Odboru prijedlog da se kao predstavnica tog Kluba u Odbor za javna 
priznanja imenuje Morana Jokić. 
 

Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja je, na sjednici održanoj 21. rujna 2018. 
godine, utvrdio Prijedlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i imenovanje članice 
Odbora za javna priznanja Grada Rijeke te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na 
razmatranje i usvajanje. 

 
Odredbom članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća propisano je da se o 

imenovanju odlučuje odlukom.  
 
 
 
 
 

Potpredsjednik Odbora 
         Sandi Basić, v.r. 
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Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene novine 

Primorsko-goranske županije" broj 14/13), 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 i 7/16 – pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika 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) Gradsko vijeće 
Grada Rijeke, na sjednici _________2017. godine, donijelo je 

 
 

O  D  L  U  K  U 
o razrješenju i imenovanju predsjednika i imenovanju članice Odbora 

za javna priznanja Grada Rijeke 
 
 

I. 
 
 Razrješuje se Tihomir Čordašev dužnosti predsjednika Odbora za javna priznanja 
Grada Rijeke. 
 

II. 
 Za predsjednika Odbora za javna priznanja Grada Rijeke imenuje se Andrej Poropat. 
 

III. 
 

 Za članicu Odbora za javna priznanja imenuje se Morana Jokić. 
 

IV. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
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