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Sisako 17. veljače 2021.

Gradsko vijeće Grada Siska, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine", broj 3310I, 6010I, l29l}5, l09lo7, I2S!OB,
36109, 150l1l, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 13711S-ispravak,l23l17,98l19 i I44l20) i
članka 15. Statuta Grada Siska (,,SluŽbeni glasnik Sisačko-moslavačke župarije",broj 12lO9,
16ll0,9l1I, I8l12,4l13,6/13-pročišćeni tekst, I4l14,9/15, 1Ol16,6l18, 18/18-pročišćeni
tekst i al20) jena20' sjednici održanoj 17. veljače 202I. godine' donijelo

POSLOVNICKU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska

članak 1.
U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Siska (<Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije>
broj I2l09,2019,9ll0,4lI3,IIlI3, I3lI3,20lI],l3ll8, 18/18- pročišćeni tekst i 4/20) u
članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

,,Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove
predstavničkog tijela ili službenik kojeg on ovlasti. Ako nije imenovan pročelnik upravnog
tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik ovlašten za obav|janje poslova
tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela drŽavne uprave nad|ežnog za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti."

članak 2.
U članku 26. stavku 1. riječ: "zamjenici" zamjenjuje se riječju: "zamjenik".

članak 3.
U članku 28. riječi: "njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim" zamjenjuje se
riječima: "njegovog zamjenika koji je izabranzajedno s njim".

članak 4.
U članku 51.a. stavku 1. riječi: "i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s njima."
zamjenjuju se riječima: "i njegovog zamjenika koji je izabranzajedno s njim."

članak 5.
Izačlanka 51a. dodaje se članak 5l.b' i glasi:



,,Ako Vijeće ne donese Proračun prije početka proračunske godine, privremeno Se' a najduže
Za pwa tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju'
nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa upravnih tijela Grada i drugih
proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovog članka donosi do 31. prosinca Vijeće u
skladu s posebnim zakonom na prijedlog gradonačelnika ili povjerenika Vlade Republike
Hrvatske te radnog tijela Vijeća nadleŽnog zaftnancije."

U članku 53. stavku 1. riječi:
"zamj eniku gradonačelnika' "
U stavku 8. riječi: ,,zamjenici
gradonačelnika".

članak 6.
"zamjenicima građonačelnika" zamjenjuju se riječima

gradonačelnika" zamjenjuju se riječima;,,zamjenik

Clanak 7.
U članku 54. stavku l. riječ: "zamjenicima'' zamjenjuje se riječju: ,,zamjeniku"

Clanak 8.
U članku 64. stavku 2. riječi: "njegovim zamjenicima" zamjenjuje se riječima: "njegovom
zamjeniku".

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. i glasi:
,,U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje
koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava
pravni poredak, život, zdravlje ili sigumost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za
vrijeme ttajanja posebnih okolnosti sjednice Vijeća iznimno Se mogu održavati elektroničkim
putem."

U članku 74. stavku 1

prijavom vijećnika.''

čhnak 9.
briše se točka te se dodaju riječi: ,,prozivkom ili elektronskom

PRIJELAZNE I ZAYRŠNE oDREDBE

Clanak 10.
Članovi Vijeća zatečeni na duŽnosti u trenutku stupanja na snagu ove Poslovničke odluke
nastavljaju s obavljanjem duŽnosti do isteka tekućeg mandata.

Clanak 11.
ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u <Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke Županije", osim članaka 2,3', 4., 6.,7' i 8. stavak 1., koji stupaju na
snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih redovnih lokalnih
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te
općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
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