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GRADSKo VIJEĆE GRADA sIsKA

PREDMET: Materijal za sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska,
- dostavlja se.

Sukladno članku 16. i 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska (,,Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj I2l09, 20109, 9/I0, 4lI3,6/13-pročišćeni tekst,
|I/I3,I3/l3,20lI7,13/18, l8/18-pročišćenitekst,4120i8/21)),dostavljaseGradskomvijeću
Grada Siska na razmatranje i usvajanje:

l. Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za frnancije i gospodarenje imovinom
Grada Siska

2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, obrazloženje'

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Sertić

S,TI



PRIJEDLOG

Gradsko vijeće Grada Siska na temelju članka 38. Zakonao lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (,,Narodne novine", broj 33/01' 60/01-vjerodostojno tumačenje, l29l05,I09l07,
l25l08,36/09, 150/l1, 744ll2, 19/13-pročišćeni tekst, I37/l5, l23l1'7,98119 i 144/20),
članka 15. Statuta Grada Siska (,,SluŽbeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 12109,
16/10,9lIl, I8l12, 4l13,6/13-pročišćeni tekst, l4l14,9115, rcll6, 6/18, 18/1S-pročišćeni
tekst, 4120 i 8/2l) i članka 15. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska (,,Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke Župan7je", broj 12/09, 20109, 9/l0, 4/I3, 6/13-pročišćeni tekst, IIl13,
13/13,20/17 , l3l18, 18/18-pročišćeni tekst, 4/20 i 8121) na 1' 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.

članak 3.

U Odbor se biraju:

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

članak 4.

Način rada odbora je određen Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Siska.
Djelokrug rada Odbora je:
-pripremanje i predlaganje Gradskom vijeću akata gospođarskog, ekonomskog i financijskog
sadržaja te sudjelovanj e u izradivanju i pripremanju 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 o istome, traŽi i razmatra
izvješća i podatke gospodarskog, ekonomskog i financijskog 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-financij sko poslovanje Grada Siska.

Članak 5.

odbor moŽe, nakon razmatranja Izvješća gradonačelnika o izvršenju Proračuna, dati
Gradskom vijeću svoje mišljenje glede sigurnosti, pouzdanosti, ekonomičnosti, djelotvornosti
i svrsishodnosti uporabe sredstava Gradskog proračuna.

članak 6.

Članovi odbora mogu predloŽiti odluku o privremenom financiranju.

Članak 7.

Pročelnik upravnog odjela nadleŽnog za ftnanc|je dlžan je, na zahtjev odbora' omogućiti
članovima odbora uvid u svu dokumentaciju financijskog poslovanja Grada Siska

članak 8.

ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti odluka o osnivanju odbora za financije i
gospodarenje imovinom Grada Siska, KLASA: 023-05117-01/03, URBROJ:2176105-02-17-2,
ođ 23. lipnja 2017. godine.

KLASA:
URBROJ:

Sisak,

GRADSKo VIJEĆE
GRADA SISKA

PREDSJEDNIK

Bojan Dadasović, v. r.



PRAVNI TEMELJ

Pravni temelj za donošenje odluke je članak 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (,,Narodne novine", broj 33/01, 6010l- vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07,
725/08,36/09, 150/11, l44ll2, 19/13-pročišćeni tekst, |37lI5, I23/I7,98ll9 i 144/20),
članak 15. Statuta Grada Siska (,,Službeni glasnik Sisačko-moslavačke Žlpanije",broj I2l09,
16/10, 911I, 78l12, 4113, 6/13-pročišćeni tekst, I4ll4, 9/15, l0l16, 6lI8, 18/18-pročišćeni
tekst,4/20 i8/2I) i članak 15. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska (,,SluŽbeni glasnik
Sisačko-moslavačke žlpanije", broj 72109, 20109, 9lI0, 4/l3, 6/13-pročišćeni tekst, I1l13,
l3/|3,20l17, I3l18, 18/lS-pročišćeni tekst, 4/20 i 8/2l).

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTV A ZA PROVEDBU AKTA

Potrebna financijska sredstva za naknade zarad članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća
Grada Siska osigurana su u Proračunu Grada Siska.

oBRAZLoŽnN"rn

Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Siska utvrđena su stalna radna tijela Gradskog vijeća
Grada Siska.
S obzirom da odbor za financlje i gospodarenje imovinom Grada Siska priprema i predlaže
Gradskom vijeću akte gospodarskog, ekonomskog i financijskog sadržaja te sudjeluje u
izrađivanju i pripremanju ove vrste akata kada ih predlaŽu drugi ovlašteni predlagatelji,
razmatra gospodarsku, ekonomsku i financijsku problematiku prijedloga odluka i drugih akata
koje donosi Gradsko vijeće i izvješćuje Gradsko vijeće o istome, traŽi i razmatra izvješća i
podatke gospodarskog, ekonomskog i financijskog sadrtaja koje podnosi gradonačelnik i
gradska uprava te đaje Gradskom vijeću mišljenja o istome, raspravlja o gospodarskim,
ekonomskim i financijskim pitanjima o kojima se rješava u Gradskom vijeću te usklađuje
stavove i daje mišljenja i izvješćuje Gradsko vijeće o svim pitanjima iz djelokruga rada
Gradskog vijeća od vaŽnosti za gospodarsku politiku i ekonomsko-financijsko poslovanje
Grada Siska, predlaŽe se donošenje odluke kao u prijedlogu.



REPUBLIKA HRVATSKA
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KLASA: AB-05117-01103
URBROJ : 217 6 I 05-02-17 -2

Sisak, 23. lipnja 2017.

Temeljem članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne
novine", broj 33/01 ,60l01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109107,125/08,36109,750/11,
144112,9/13-pročišćeni tekst i l37/15), članka 15. Stafuta Grada Siska (,,Službeni glasnik 

_
sisačko-moslavačke Županije; broj 12109, 76110, 9177, I8l12, 4/13, 6/73-pročišćeni tekst,
l4l14,9115 i 10116) i članka l5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska (,,SluŽbeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije", broj 12109,20/09, 9ll0, 4113, 6/13-pročišćeni tekst 11/13 i
|3113), Gradsko vijeće Grada Siska je na 1., konstituirajućoj sjednici održanoj 23. liprya
201'7 . godine, donijelo

ODLUKU
o osnivanju odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada siska

Clanak 1.
Ovom Odlukom se osniva Odbor za ftnancije i gospodarenje imovinom Grada Siska (u
đaljnjem tekstu: odbor).

Čtanak 2.
odbor ima pet članova' od toga jednog predsjednika, jednog zamjenika predsjednika i tri
č1ana.

Članak 3.
U Odbor se biraju:

l-. Ivan Jurić, predsjednik
2. Ivan Mlinarić, zamjenik predsjednika
3' Ivana Krčelić, članica
4. Ivica Grgurić, član
5. Vesna Stengl' članica'



članak 4.
Način rađa odbora je određen Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Siska.
Djelokrug rada Odbora je:
-pripremanje i predlaganje Gradskom vijeću akata gospodarskog, ekonomskog i financijskog
sadrža1a te sudjelovanje u izrađivanju i pripremanju ove vrste akata kađa ih predlažu drugi
ovlašteni predlagatelji
-razmatranje gospodarske, ekonomske i financijske problematike prijedloga odluka i drugih
akata koje donosi Građsko vijeće i izvješćuje Vijeće o istome, traŽi i razmatra izvješća i
podatke gospodarskog, ekonomskog i financijskog 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 poslovanj e Grada Si ska.

članak 5.
odbor moŽe, nakon ruzmatranja izvješća gradonačelnika o izvršenju proračuna, dati
Gradskom vijeću svoje mišljenje glede sigumosti, pouzdanosti, ekonomičnosti, djelotvornosti
i svrsishodnosti uporabe sredstava gradskog proračuna.

Clanak 6.
Članovi odbora mogu predloŽiti odluku o privremenom financiranju.

Clanak 7.
Pročelnik upravnog odjela nadležnog za flnancije je duŽan, na zahtjev Odbora, omogućiti
članovima Odbora uvid u svu dokumentaciju financijskog poslovanja Grada Siska.

članak 8.
ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na Snagu ove Odluke prestaje važiti odluka o osnivanju odbora za financlje i
gospodarenje imovinom Grada Siska, KLASA: 0T-A5n3-Aln3,URBROJ: 2116105-02-13-2,
od 26. lipnja 2013. godine.
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