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 b) 
 

Na temelju odredbe članka 50. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09,14/13 i 22/13 – ispr.), Odbor za izbor, 
imenovanja i razrješenja podnosi 

 
Prijedlog odluke o razrješenju i izboru potpredsjednice i razrješenju i izboru članice 

Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednicama 27. lipnja i 25. srpnja 2013. godine 
izabralo predsjednika, potpredsjednicu i članove Odbora za ravnopravnost spolova. 

U Odbor su izabrani: 
za predsjednika 
Teo Božanić 

 za potpredsjednicu 
 Any Velnić Perkić 
 za članove 
 Snježana Petrinić 
 Tanija Čaušević 
 Andrej Briščik. 
 

Politička stranka Hrvatski laburisti – Stranka rada, na temelju čijeg prijedloga su 
izabrane Any Velnić Perkić za potpredsjednicu i Snježana Petrinić za članicu predložila je da 
se Any Velnić Perkić razriješi dužnosti potpredsjednice, a da se umjesto nje na tu dužnost 
izabere Snježana Petrinić, te da se Snježana Petrinić razriješi dužnosti članice, a da se 
umjesto nje na tu dužnost izabere Nikolina Milčić, članica Vijeća. 

Odredbom članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća propisano je da Odbor za 
ravnopravnost spolova ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana koji se biraju iz reda 
članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih osoba. 

Na sjednici održanoj 9. lipnja 2015. godine Odbor je utvrdio prijedlog da se Any 
Velnić Perkić razriješi dužnosti potpredsjednice, a da se za potpredsjednicu tog Odbora 
izabere Snježana Petrinić, iz Rijeke, SSS, ekonomski .tehničar, obrtnica, te da se Snježana 
Petrinić razriješi dužnosti članice, a da se za članicu tog Odbora izabere Nikolina Milčić, 
članica Vijeća. 

 
Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke 

na razmatranje i usvajanje Prijedlog odluke o razrješenju i izboru potpredsjednice i 
razrješenju i izboru članice Odbora za ravnopravnost spolova  Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

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

razrješenju i izboru odlučuje odlukom. 
 
 
 

Predsjednik Odbora 
       Ivan Ivaniš, v.r.
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 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - 
pročišćeni tekst), 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) te 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) Gradsko vijeće Grada 
Rijeke, na sjednici ________ 2015. godine, donijelo je  
 
 

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

ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 
 

I. 
 

 Razrješuje se Any Velnić Perkić dužnosti potpredsjednice Odbora za ravnopravnost 
spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
 

II. 
 

 Za potpredsjednicu Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke bira 
se Snježana Petrinić. 

III. 
 

Razrješuje se Snježana Petrinić dužnosti članice Odbora za ravnopravnost spolova 
Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
 

IV. 
 

 Za članicu Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se 
Nikolina Milčić. 

V. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
  

 


