
ZAPISNIK
s 1. elektroničke sjednice odbora za ftnanc|je i gospodarenje imovinom održane putem e-
mail_a dana 30' kolovoza 202L godine s početkom glasovanja u 8,00 sati i završetkom u
14,00 sati.

U radu sjednice odbora zaftnancije i gospodarenje imovinom sudjelovali su članovi i to
- Ivica Rendulić - predsjednik odbora
- Zvonko Marincelj - član odbora
- Robert Grubec - član odbora

U radu sjednice nisu sudjelovali: Sonja Borić - zamjenica predsjednika odbora
Darjan Vlahov - član odbora.

Za elektroničku sjednicu predloŽen je sljedeći:

DNE\TNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 1' sjednice Gradskog vijeća Grada Siska
2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za
r azdoblje srpanj -pros inac 2020. godine
3. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Grada Siska za2020. godinu
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i
mjerilima zafinanciranje rashoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u202I. godini.

Dnevni red je usvojen jednoglasno s 3 glasa ZA.
Svi članovi odbora uz poziv za sjednicu, zapimlli su i sve prijedloge akata za sjednicu
Gradskog vijeća.
Sukladno zaprimljenim prijedlozima, članovi odbora izjasnili su se kako slijedi:

TočKA 1.

Jednoglasno, s 3 glasaZA, utvrđen je zapisnik s 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska i
proslijeđen Gradskom vijeĆu Grada Siska narazmatranje i usvajanje.

TOCKA 2.
Jednoglasno, s 3 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg
Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godine i proslijeđen
Gradskom vijeću Grada Siska natazmatranje i usvajanje.

TOCKA 3.
Jednoglasno, s 3 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju lzvješća o provedbi
Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2020. godinu i
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska natazmatranje i usvajanje.

TočKA 4.
Jednoglasno, s 3 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o izmjeni odluke o minimalnim
financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za ftnanciranje rashođa Javne vatrogasne
postrojbe Grada Siska u 202I. gođini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na
r azmatr atje i usvaj anj e.

Ispis teksta e-mailom o odlučivanju po ovim točkama dnevnog reda nalaze se u prilogu i
sastavni su dio ovog zapisnika.
ZAPISNICARKA PREDSJEDNIK
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ffirlv.M5 Ivica Rendulić



silvio.baliak@sisak.hr

From:
Sent:
To:

ivica rendulić <ivica1999@9mail.com>
30. kolovoza 2021. 10:33
silvio baljak
Odbor za financije i gospodarenje imovinom Grada SiskaSubject:

Poštovani,
sukladno uputi o glasovanju izjašnjavam se po točkama dnevnog reda L.,2.,3 i 6
zA.

lp,Rendulić
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silvio.baliak@sisa k.h r

From:
Sent:
To:

zvonko marincelj <zvonko.marincelj@gmai l.com >

30. kolovoza 2021. 12:00
ivicar999@gmail.com; sonja.b537@gmail.com; robert@alda.hr; darjan vlahov; silvio
baljak
odbor za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska (elektronska sjednica)Subject:

Prema predloženom dnevnom redu glasam kako slijedi

L. Zapisnik s 1. sjednice GV - GLASAM ZA
2. Prijedlog zaključka o usvajanju polugodišnjeg lzvješća o radu gradonačelnice za razdoblje srpanj-prosinac 2020.
godine - GLASAM ZA
3. Prijedlog zaključka o usvajanju lzvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada
Siska za 2020. godinu - GLASAM ZA
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijiima i mjerilima za financiranje
rashoda Javne vatrogasne postrojbe Grada siska u 2021. godini - GLASAM zA

Srdačan pozdrav
Zvonko Marincelj
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si lvio.ba lja k@sisa k.h r

From:
Sent:
To:
Subject:

Robert < robert@alda.hr>
30. kolovoza 2021. 13:39
si lvio. ba lja k@sisak. hr
Odbor za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska

Odbor za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska

Po točkama predloženog dnevnog reda: 1., 2.,3', i 6' GLASAM ZA

Srdačan pozdrav

Robert Grubec


