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Temeljem članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 15. i 83. stavak 1. i 2. Statuta Grada Siska
( „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13pročišćeni tekst i 14/14), Gradsko vijeće Grada Siska je na 13. sjednici održanoj 18. ožujka
2015. godine, donijelo

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Siska
Članak 1.
U Statutu Grada Siska ( „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 16/10,
9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 14/14) u člancima 22., 25.,41., 42., 46., 54., 55., 57.,
58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65. i 66. iza riječi „mjesnog odbora“ u odgovarajućem broju i
padežu dodaju se riječi „i gradske četvrti“ u odgovarajućem broju i padežu.
Članak 2.
U članku 51., točki 8., iza riječi “Frankopanska ulica“ brišu se riječi „i Trg Republike“ te se
dodaje zarez i riječi „Trg Republike i javna površina Šetnica Slavoljuba Slave Striegla.“
U točki 10. iza riječi „Ulica braće Perković“ brišu se riječi „i Hercegovačka ulica“ te dodaje
zarez i riječi „Hercegovačka ulica, Neretvanska ulica i Trg dragovoljaca Domovinskog rata.“
U točki 11. iza riječi „Tomaša Goričanca“ brišu se riječi „i Ulica Božidara Špišića“ te dodaje
zarez i riječi „Ulica Božidara Špišića i Ulica Dubravka Pukšeca.“
U točki 39. iza riječi „Ulica Maka Dizdara“ brišu se riječi „i Ulica Ivane Brlić Mažuranić“ te
dodaje zarez i riječi „Ulica Ivane Brlić Mažuranić i Ulica dr. Svevlada Persoglie.“
U točki 42. iza riječi „Žumberačka ulica“ brišu se riječi „i Kalnička ulica“ te dodaje zarez i
riječi „Kalnička ulica i Ulica Davorina Pančića.“
Članak 3.
Iza članka 51. dodaje se novi članak 51.a koji glasi:
„Osnovani mjesni odbori na području Grada Siska mogu se teritorijalno preustrojiti u gradske
četvrti kao oblike mjesne samouprave.

Gradska četvrt je oblik mjesne samouprave koji predstavlja gradsku, gospodarsku i društvenu
cjelinu, a koji je povezan zajedničkim interesima građana.
Gradska četvrt je pravna osoba.“
Članak 4.
Iza članka 53. dodaje se novi članak 53.a koji glasi:
„Odluku o teritorijalnom preustroju osnovanih mjesnih odbora na području Grada Siska
donosi Gradsko vijeće.“
Članak 5.
U glavi VIII MJESNA SAMOUPRAVA, iza članka 53., u podnaslovu, iza riječi „ B TIJELA
MJESNOG ODBORA“ dodaju se riječi „I GRADSKE ČETVRTI“.
Iza članka 60., u podnaslovu, iza riječi „C PROGRAMI RADA MJESNIH ODBORA“
dodaju se riječi „I GRADSKIH ČETVRTI“.
Članak 6.
Članak 56. mijenja se i glasi:
„Vijeće gradske četvrti ima, uključujući i predsjednika, 7 članova.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, tri (3) ili pet (5) članova.
Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju birača na području mjesnog
odbora i to:
-tri (3) člana u mjesnim odborima do 850 birača
-pet (5) članova u mjesnim odborima s 851 i više birača.“
Članak 7.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije“.
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