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

Sukladno õlanku 36. Poslovnika Gradskog vijeóa Grada Siska (,,SluZbeni
glasnik Sisaðko-moslavaðke ùuparijeo', broj 12109, 20109, 9110, 4113,6/13-proðiSóeni tekst,
lll13, 13113,20117,13118,18/18-proðiSóeni tekst,4l2} i8l2l), dostavlja se:

1. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Etiðkog odbora Gradskog vijeóa Grada
Siska

2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, obrazloùenje.

S po5tovanjem,

A



PzuJEDLOG
Gradsko vijeóe Grada Siska na temelju ðlanka 15. Statuta Grada Siska (,,SluZbeni glasnik
Sisaðko-moslavaðke ùupanije", broj 12109, 16lI0, 9lll, l8ll2, 4113,6/13-proðiSóeni tekst,
I4ll4, 9115, l0l16, 6118, 18/18-proði5óeni tekst, 4120 i Sl2I) i ðlanka 12. Etiðkog kodeksa
õlanova Gradskog vijeé,a Grada Siska (,,SluZbeni glasnik Grada Siska", broj 10122), donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Etiðkog odbora Gradskog vijeéa Grada Siska

Clanak 1.
Ovom Odlukom o osnivanju i imenovanju Etiðkog odbora Gradskog vijeóa Grada Siska
osniva se i imenuje Etiðki odbor Gradskog vijeóa Grada Siska (u daljnjem tekstu: Etiðki
odbor).

Clanak 2.
Etiðki odbor ðine predsjednik i dva ðlana.
Mandat predsjednika i ðlanova Etiðkog odbora traje do isteka mandata ðlanova Gradskog
vijeóa Grada Siska (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeóe)

ðhnak 3.
U Etiðki odbor imenuju se:

1. Korana Golió - za predsjednicu
2. Sreóko Telar - zaólana
3. MiSa Majkió Vukðevié, - za ðlanicu

Õtanak 4.
Naðin rada Etiðkog odbora odreden je Etiökim kodeksom ðlanova Gradskog vijeó,a Grada
Siska (u daljnjem tekstu: Etiðki kodeks).

Clanak 5.
Djelokrug rada Etiðkog odbora je:
- zaprimat4e prijava o kr5enju Etiðkog kodeksa,
- pokretanje postupaka na vlastitu inicijativu ili po zaprimljenoj prijavi,
- predlaganje Gradskom vijeóu dono5enje odluke po zaprimljenoj prijavi

Clanak 6.
Etiðki odbor donosi odluke na sjednici veóinom glasova svih ðlanova.
Etiðki odbor duZan je u roku od 60 dana od zaprimanjaprijave predloZiti Gradskom vijeóu
dono5enje odluke po zaprimljenoj prijavi.
Ako je prijava podnesena protiv ðlana Etiðkog odbora, taj ðlan ne sudjeluje u postupku po
prijavi i u odluðivanju o istoj.



ðtanak 7.
ðhnovi Etiðkog odbora koji su ðlanovi Gradskog vijeóa nemaju pravo na naknadu za rad,, a
predsjednica ima pravo na naknadu za rad iz Proraðuna Grada Siska po svakoj odrZanoj
sjednici u iznosu od 200,00 kuna neto te obraðun i uplatu poreza i doprinosa sukladno zakonu
od strane upravnog odjela nadleZnog za poslove financija.

ðtanak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,,SluZbenom glasniku Grada Siska".

KLASA:
URBROJ:

Sisak, 2022.

GRADSKO VIJEÓE
GRADA SISKA

PREDSJEDNIK

Bojan Dadasovión v.r.



PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj za dono5enje odluke je ðlanak 15. Statuta Grada Siska (,,SluZbeni glasnik
Sisaöko-moslavaðke ùupanije", broj 12109, 16110, 9lll, l8l12, 4113,6/13-proöiSóeni tekst,
l4ll4, 9115, 10116, 6118, 18/18-proðiSóeni tekst, 4120 i 8l2I) i ðlanak 12. Etiðkog kodeksa
ðlanova Gradskog vijeóa Grada Siska (,,SluZbeni glasnik Grada Siska", hlroj 10122).

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTV A ZA PROVEDBU AKTA
Sredstva za provodenje ove Odluke osigurana su u Proraðunu Grada Siska.

OBRAZLOZPNTP
Sukladno Zakonu o spreðavanju sukoba interesa (,,Narodne novine" Woj 143121), Gradsko
vijeóe Grada Siska donijelo je dana l6.svibnja 2022. godine Etiðki kodeks ðlanova Gradskog
vijeó,a Grada Siska (u daljnjem tekstu: Etiðki kodeks).
Etiðkim kodeksom odredeno je da su tijela nadleùna za praéenje primjene Etiðkog kodeksa
Etiðki odbor i Vijeóe ðasti.
Etiðki odbor pokreóe postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi ðlana Gradskog vijeóa, õlana

radnog tijela Gradskog vijeóa, gradonaðelnika i zamjenika gradonaðelnika, sluZbenika i
namje5tenika ili po prijavi gradana.
Etiðki odbor ðine predsjednik i dva ðlana.
Predsjednika i ðlanove Etiðkog odbora imenuje i razrje5uje Gradsko vijeóe.
Predsjednik Etiðkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj
zajednici.
Predsjednik Etiðkog odbora ne moZe biti nositelj politiðke duZnosti, niti ðlan politiðke stranke,

odnosno kandidat nezavisne liste grupe biraða zastupljene u Gradskom vijeóu.
Ölanovi Etiðkog odbora imenuju se iz reda vijeónika Gradskog vijeóa, jedan ölan iz vladajuóe
veóine i jedan oporbeni vijeónik.
Mandat predsjednika i ðlanova Etiðkog odbora traje do isteka mandata ölanova Gradskog
vijeóa.

Slijedom navedenog , predlaùe se dono5enje Odluke o osnivanju i imenovanju Etiðkog odbora

Gradskog vijeóa Grada Siska kao u prijedlogu.


