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Predmet:  Povjerenstvo za izradu analize kojom se utvrđuje opravdanost odabranog oblika  
                  stjecanja nekretnine - imenovanje 

 
Na temelju Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o 

primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 95/19) i članka 31. Statuta Grada Zaboka 
(„Služeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 9/13., 16/14. i 4/18.), Gradsko vijeće Grada 
Zaboka na svojoj 29. sjednici, održanoj dana 30. listopada 2019. godine, donijelo je  

 
R J E Š E NJ E 
o imenovanju 

Povjerenstva za izradu analize kojom se utvrđuje opravdanost odabranog  
oblika stjecanja nekretnine 

 
 I. U Povjerenstvo za izradu analize kojom se utvrđuje opravdanost odabranog  
oblika stjecanja nekretnine (dalje u tekstu: Povjerenstvo) za područje grada Zaboka imenuju se: 

1. Nenad Miletić, dipl. ing. - za člana 
Branko Juhar - za zamjenika 

2. Marija Sinković, mag. oec. - za članicu 
Tamara Loina, mag. oec. -  za zamjenicu  

3. Natalija Gretić, dipl. iur. - za članicu 
Kruno Čačko, dipl. iur, - za zamjenika  

             
II. Povjerenstvo u skladu s načelom dobrog gospodarenja i u svrhu učinkovitog 

raspolaganja imovinom i proračunskim sredstvima, prije stjecanja nekretnina treba: 
- izraditi analizu kojom bi se utvrdila ekonomska opravdanost odabranog oblika stjecanja 
nekretnine,  
- presliku analize za svaku pojedinu nekretninu koja je stečena u godini za koju se popunjava 
Upitnik o fiskalnoj odgovornosti – dostaviti Upravnom odjelu za financije. 
 III. Povjerenstvo odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako je na sjednici nazočna 
većina svih članova. 
 IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije“. 
  
                               PREDSJEDNIK 

                               Gradskog vijeća     
                 Žarko Ivančić, oec.  
 



 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Nenad Miletić, dipl. ing., ovdje, 
2. Branko Juhar, ovdje, 
3. Marija Sinković, mag. oec., ovdje, 
4. Tamara Loina, mag. oec., ovdje,  
5. Natalija Gretić, dipl. iur., ovdje, 
6. Kruno Čačko, dipl. iur, ovdje, 
7. Upravni odjel za financije, ovdje 
8. Za objavu, 
9. Za zbirku akata, 
10. Za prilog zapisniku, 
11. Pismohrana. 
 
 


