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REPUBLIKA HRVATSKA
srsaČro - MosLAVAČra Žup,ltilra

GRAD SISAK
GRADsKo u"lnĆn

KLASA: 023-05/21-0114
URBROJ: 217 6105-02-21-2

Sisak, 28. lipnja 2021.

Gradsko vijeće Grada Siska na temelju članka 38. Zakonao lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (,,Narodne novine", broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje' 1z9l05, lo9l07,
125/08,36109, l50lII, l44l12, 19/13-pročišćeni tekst, I37ll5, 123117, g8l1g i 144120),
članka 15. Stafuta Grada Siska (,'SluŽbeni glasnik Sisačko-moslavačke Županije", broj 12lO9,
16/|0,9llI, |8l12, 4l13,6/l3-pročišćeni tekst, I4l|4,9lI5, rcl16, 6l18, 18/18-pročišćeni
tekst,4120 i8l2l) i članka 15. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska (,'SluŽbeni glasnik
Sisačko-moslavačke Župan|je", broj 12/09, 2OlO9, 9l|O, 4lL3,6/13-pročišćeni tekst, llll3,
|3/13, 20/|7 , 13/18, 1 8/l8-pročišćeni tekst, 4120 i 8/2l) na l . sjednici donosi

ODLUKU
osnivanju odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada siska

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska (u
daljnjem tekstu: Odbor).

Članak 2.
odbor ima pet članova, od toga, predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Čtanak 3.
U Odbor se biraju:

1. Ivica Rendulić, predsjednik
2. Sonja Borić, zamjenica predsjednika
3. Zvotko Marincelj' član
4. Robert Grubec, član
5. Darjan Vlahov, član'

Clanak 4.
Način rada odbora je određen Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Siska.
Djelokrug rada Odbora je:
-pripremanje i predlaganje Gradskom vijeću akata gospodarskog, ekonomskog i financijskog
sadrŽaja te sudjelovanje u izrađivanju i pnpremanju ove vrste akata kada ih predlažu drugi
ovlašteni predlagatelji



-razmatranJe gospodarske, ekonomske i financijske problematike prijedloga odluka i drugih
akata koje donosi Gradsko vijeće i izvješćuje Gradsko vijeće đ i*to*", traŽi i razmatra
izvješća i podatke gospodarskog, ekonomskog i financrjskog sadrŽaja koje podnosi
gradonačelnik i gradska uprava te daje Gradskom vijeću mišljenja o istome
-raspravlja o gospodarskim, ekonomskim i financijskim pitanjima o kojima se rješava u
Gradskom vijeću te usklađivanje stavova i davanje mišljenja i izvješćivanje Gradskog vijeća o
svim pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća od vaŽnosti za gospodarsku politiku i
ekonomsko-fi nancij sko po slovanje Grada S iska.

Članak 5.
Članovi odbora mogu predloŽiti odluku o privremenom financiranju.

Članak 6.
ova odluka sfupa na Snagu danom donošenja.
Sturpanjem na Snagu ove odluke prestaje vaŽiti odluka o osnivanju odbora za financije i
gospodarenje imovinom Grada Siska, KLASA: 023-05/17-Oll03, URBROJ:2176105-02-17-2,
ođ 23 . Iipnja 2017 . godine.
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