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ZAPISNIK 
s 5. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja održane 16. travnja 2018. godine s početkom 
u 09,05 sati u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska Ulica 26, soba broj 25 (veliki kabinet), prvi 
kat. 
 
Sjednici su bili nazočni: Nenad Vukušić-predsjednik Odbora, Ivana Krčelić-zamjenica 
predsjednika,  Ivan Mlinarić, Marijan Medved i Darko Žak-članovi Odbora. 
 
Odsutnih nije bilo. 
 
Ostali nazočni: Gordana Karapandža Prica-pročelnica Upravnog odjela za upravne, 
imovinsko pravne i opće poslove, Marijan Kos-službenik u Upravnom odjelu za obrazovanje, 
kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, Anja Božić-službenica u Upravnom odjelu za 
proračun i financije, Petar Lerotić-pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni 
sustav i Andrea Zlonoga-pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitru okoliša. 
 
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Odbora, gospodin Nenad Vukušić koji je utvrdio da je 
sjednici nazočno 5 članova Odbora te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik, gospodin Nenad Vukušić je predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja,  
2. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
3. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada     
    Siska,     
4. a) Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Siska za životno djelo Ivanu Saboliću Stricu-   
    posthumno,     
    b) Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Siska za životno djelo Borislavu Bori  
    Stamboliji-posthumno,     
    c) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2017. godinu Ankici  
    Vujnović-Tonković,     
    d) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2017. godinu Ani Alapić,     
    e) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2017. godinu Udruzi  
    Kult.com, Dahni Prskalo Peco i Almi Trauber,      
    f) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Hrvačkom klubu Sisak,     
    g) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Međunarodnoj udruzi „Međunarodna 
    izložba karikature Sisak“, MIKS,     
    h) Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Đuri Tadiću,    
5. Prijedlog akcijskog plana Grada Siska za provedbu nacionalne strategije za uključivanje  
    Roma za razdoblje 2018.-2020. godine,     
6. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Programa mjera za razvoj seoskog područja 
    Grada Siska u razdoblju 2016.-2020. godine,     
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Siska kod Hrvatske banke    
    za obnovu i razvitak,     
8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada  
    Siska,     
9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica,        

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za  
    razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine, 
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11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja 

    nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2017. godinu,     
12. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne  

    infrastrukture u Gradu Sisku u 2017. godini,     
13. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  
      komunalne infrastrukture  na području Grada Siska za 2017. godinu,       
14. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada 
      Siska za 2017. godinu,       
15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o oslobađanju plaćanja komunalne naknade u  
      razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine,       
16. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta 
      Dječjeg vrtića Sisak Stari,       
17. Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Sisak Stari, 
18. Ostala pitanja. 
 
Dnevni red je usvojen jednoglasno s 5 glasova za. 
 

TOČKA 1. 
Zapisnik sa 4. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja je usvojen jednoglasno s 5 glasova 
za. 
 

TOČKA 2. 
U ovoj točki, gospodin Darko Žak je rekao kako je zapisnikom ispravno utvrđeno njegovo 
vijećničko pitanje, zatim da je izrazio nezadovoljstvo dobivenim odgovorom i zatražio pisani 
odgovor na svoje pitanje, ali da odgovor nije dobio. 
 
Zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska je usvojen jednoglasno s 5 glasova za i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 3. 
Nakon svog usmenog obrazloženja, gospođa Gordana Karapandža Prica je rekla da će se u 
članku 4. stavku 2. Prijedloga poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Siska rečenica dopuniti riječju „se“  pa ista rečenica ispravno glasi: 
„Rok iz stavka 2. ovog članka može se skratiti, o čemu odlučuje Predsjedništvo Vijeća većinom 
glasova.“ 
 
Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog poslovničke 
odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospodin Marijan 
Medved i gospodin Darko Žak su rekli kako ne poznaju sve kandidate za dodjelu javnih 
priznanja Grada Siska, a o njima će morati glasovati na sjednici Vijeća. 
 
Gospođa Ivana Krčelić je predložila da predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja, 
gospodin Željko Đermanović u obrazloženju prijedloga pročita prijedloge predlagatelja u 
kojima je navedeno tko su i zbog čega se predlažu kandidati za dodjelu javnih priznanja Grada 
Siska. 
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  a) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog     
odluke o dodjeli Nagrade Grada Siska za životno djelo Ivanu Saboliću Stricu-posthumno i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
    
b) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
odluke o dodjeli Nagrade Grada Siska za životno djelo Borislavu Bori Stamboliji-posthumno i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
     
c) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2017. godinu Ankici Vujnović-Tonković i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
    
d) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2017. godinu Ani Alapić i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
  
e) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2017. godinu Udruzi Kult.com, Dahni 
Prskalo Peco i Almi Trauber i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.   
    
f) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Hrvačkom klubu Sisak i proslijeđen Gradskom vijeću 
na razmatranje i usvajanje. 
   
g) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Međunarodnoj udruzi „Međunarodna izložba karikature 
Sisak“, MIKS i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
h) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Đuri Tadiću i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospodin 
Marijan Medved je rekao da se društvo brine o pravima Roma, ali treba ih educirati kako bi 
preuzeli i svoje obveze.  
 
Gospodin Darko Žak je rekao da smo sami krivi za situaciju u romskom naselju Capraške 
Poljane. Silni novci su potrošeni za čišćenje tog naselja i zbrinjavanje otpada, a već par dana 
nakon toga, opet se nalaze hrpe smeća i glomaznog otpada.  
 
Gospodin Nenad Vukušić je predložio održavanje zajedničkog sastanka članova Vijeća za 
prevenciju Grada Siska, članova Vijeća Mjesnog dobora „Braća Bobetko“ Crnac i članova 
Vijeća Mjesnog odbora Capraške Poljane kako bi se pronašla mogućnost razgovora i 
dogovora s Romima. 
Prijedlog je usvojen jednoglasno s 5 glasova za. 
 
Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog akcijskog plana Grada Siska za provedbu 
nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2018.-2020. godine i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.  
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TOČKA 6. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, gospodin Darko Žak je 
rekao da neće glasovati za prijedlog jer Grad Sisak već 5 godina ne vodi brigu o razvoju 
seoskog područja. Selo dobiva sramotno malo. 
 
Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka utvrđen je Prijedlog odluke o 
donošenju Izmjena i dopuna Programa mjera za razvoj seoskog područja Grada Siska u 
razdoblju 2016.-2020. godine i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 7. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Anje Božić, jednoglasno s 5 glasova za, 
utvrđen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Siska kod 
Hrvatske banke za obnovu i razvitak i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 8. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o gospodarenju nekretninama u 
vlasništvu Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 9. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospođa Ivana 
Krčelić je predložila ispravak pogreške u pisanju tako da se u članku 1. stavku 1. Prijedloga 
odluke o izmjenama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica, riječ „se“ zamjenjuje 
riječju „su“. 
 
Nakon prethodne rasprave sjednicu je privremeno napustio član Odbora, gospodin Darko Žak 
te je u odlučivanju sudjelovalo 4 člana Odbora. 
 
Jednoglasno sa 4 glasa za, utvrđen je  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o trgovini na 
malo izvan prodavaonica i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 10. 
Kod odlučivanja u ovoj točki dnevnog reda, sjednici je pristupio član Odbora, gospodin Darko 
Žak te je u odlučivanju sudjelovalo 5 članova Odbora. 
 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, sa 4 glasa za i     
jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog zaključka o prihvaćanju 
polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 11. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, sa 4 glasa za i 
jednim glasom suzdržanim, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog zaključka o 
prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu 
Grada Siska za 2017. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

TOČKA 12. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, gospodin Marijan Medved 
je upitao tko održava područje Lonjskog Polja? Dabrovi su devastirali Lonjsko Polje, a stabla 
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i granje koje dabrovi sasjeku smanjuje protok vode na ustavi Trebež što stvara dodatni 
problem prilikom poplavljivanja dijelova područja Grada Siska. 

 
Nakon rasprave, jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju 
Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2017. 
godini i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 13. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, jednoglasno s 5 glasova za, 
utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture  na području Grada Siska za 2017. godinu i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.    

 
TOČKA 14. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga i rasprave u kojoj je 
sudjelovao gospodin Darko Žak, sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, 
utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
Grada Siska za 2017. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 15. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, jednoglasno s 5 glasova za, 
utvrđen je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o oslobađanju plaćanja komunalne 
naknade u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 16. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Marijana Kosa, jednoglasno s 5 glasova za, 
utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni 
Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 17. 

Nakon uvodnog obrazloženja gospodina Marijana Kosa, jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen 
je Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Sisak Stari i proslijeđen Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 18. 

U ovoj točki nije bilo primjedbi pa niti rasprave. 
 

5. sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja je završena u 10,35 sati. 
 

 
   ZAPISNIČAR                                                                                  PREDSJEDNIK 
 
 
    Silvio Baljak                                                                                     Nenad Vukušić 


