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Izbori i imenovanja 
Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i izboru 

potpredsjednice Odbora za proračun i financije  
Gradskog vijeća 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 
 
 

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 

 
Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice 

Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 Na sjednicama Gradskog vijeća 2. srpnja 2009. godine i 14. srpnja 2011. godine 
Gradsko vijeće izabralo je predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za proračun i 
financije Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

U Odbor za proračun i financije izabrani su: 
za predsjednicu 
Ljiljana Mihić 
za potpredsjednika 
mr.sc. Branko Stošić 
za članove 
Mirjana Dvorny  
Mirjana Kovačić 
Bojana Dubroja. 

 
Politička stranka Hrvatska demokratska zajednica - HDZ, na temelju čijeg prijedloga 

je mr.sc. Branko STOŠIĆ izabran za potpredsjednika Odbora za proračun i financije, 
dostavila je Odboru prijedlog da se umjesto mr.sc. Branka Stošića, koji je iz osobnih razloga 
podnio ostavku na dužnost potpredsjednika Odbora, na tu dužnost izabere mr.sc. Vesna 
BUTERIN. 

Na sjednici održanoj 29. siječnja 2013. godine Odbor za izbor, imenovanja i 
razrješenja razmatrao je prijedlog te je utvrdio da, sukladno odredbi članka 36. Poslovnika 
Gradskog vijeća, radno tijelo Gradskog vijeća 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.  

Člankom 53. Poslovnika Gradskog vijeća utvrđeno je da Odbor za proračun i financije 
ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda 
javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.  

Odbor je prihvatio prijedlog da se mr.sc. Branka Stošića razriješi dužnosti 
potpredsjednika Odbora za proračun i financije, te da se umjesto njega za potpredsjednicu 
Odbora izabere mr.sc. Vesna Buterin, članica Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

 
 Odredbom članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća propisano je da se o 
razrješenju i izboru odlučuje odlukom. Prijedlog odluke prosljeđuje se Gradskom vijeću 
Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. 
 

Predsjednik Odbora 
      Ivan Ivaniš, v.r. 
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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 _____________ 2013. godine, donijelo je 
 
 

O  D  L  U  K  U 

o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za proračun i financije 
Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 
 

I. 
 

 Razrješuje se mr.sc. Branko STOŠIĆ dužnosti potpredsjednika Odbora za proračun i 
financije Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
 

II. 
 

 Za potpredsjednicu Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se 
mr.sc. Vesna BUTERIN. 

III. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice

Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke



Na sjednicama Gradskog vijeća 2. srpnja 2009. godine i 14. srpnja 2011. godine Gradsko vijeće izabralo je predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke.


U Odbor za proračun i financije izabrani su:

za predsjednicu

Ljiljana Mihić

za potpredsjednika


mr.sc. Branko Stošić

za članove

Mirjana Dvorny 

Mirjana Kovačić

Bojana Dubroja.

Politička stranka Hrvatska demokratska zajednica - HDZ, na temelju čijeg prijedloga je mr.sc. Branko STOŠIĆ izabran za potpredsjednika Odbora za proračun i financije, dostavila je Odboru prijedlog da se umjesto mr.sc. Branka Stošića, koji je iz osobnih razloga podnio ostavku na dužnost potpredsjednika Odbora, na tu dužnost izabere mr.sc. Vesna BUTERIN.
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Člankom 53. Poslovnika Gradskog vijeća utvrđeno je da Odbor za proračun i financije ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 


Odbor je prihvatio prijedlog da se mr.sc. Branka Stošića razriješi dužnosti potpredsjednika Odbora za proračun i financije, te da se umjesto njega za potpredsjednicu Odbora izabere mr.sc. Vesna Buterin, članica Gradskog vijeća Grada Rijeke.


Odredbom članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća propisano je da se o razrješenju i izboru odlučuje odlukom. Prijedlog odluke prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Predsjednik Odbora

      Ivan Ivaniš, v.r.

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 _____________ 2013. godine, donijelo je


O  D  L  U  K  U


o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za proračun i financije


Gradskog vijeća Grada Rijeke


I.



Razrješuje se mr.sc. Branko STOŠIĆ dužnosti potpredsjednika Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke.


II.



Za potpredsjednicu Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se mr.sc. Vesna BUTERIN.


III.



Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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