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                                                      ZAPISNIK 
sa 4. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Grada Siska održane dana 19. veljače 2018. 
godine s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, soba broj 25 
(veliki kabinet), prvi kat. 
 
Sjednici su bili nazočni članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja Grada Siska: 

- Nenad Vukušić   – predsjednik Odbora 
- Ivana Krčelić       - zamjenica predsjednika Odbora 
- Ivan Mlinarić      – član Odbora 
- Marijan Medved – član Odbora 
- Darko Žak           – član Odbora. 

 
Ostali nazočni: 

- Marijana Klobučar Bobetko - pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije 
- Petar Lerotić –  pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav 
- Gordana Karapandža Prica - pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko 

pravne i opće poslove 
- Andrea Zlonoga – pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
- Goran Grgurač  – pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje 

i civilno društvo 
 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Odbora, gospodin Nenad Vukušić koji je utvrdio da su 
sjednici nazočni svi članovi Odbora, te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik je predložio slijedeći 
 
 DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
2. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Siska, 
3. Prijedlog programa „Sisački poduzetnik/ca 2018.“, 
4. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  
    otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Siska,  
5. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za područje    
    Komunalne zone u Sisku, 
6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u         
    vlasništvu Grada Siska, 
7. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje  
    redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2018. godini, 
8. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje poslova vatrogastva u 2018.  
    godini, 
9. Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2017. godinu, 
10. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2018. godinu, 
11. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na  području Grada  
      Siska za razdoblje 2018.-2021. godine, 
12. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
      osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2018. godini, 
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u  
      Gradskom vijeću Grada Siska i članova Gradskog vijeća Grada Siska izabranih s liste  
      grupe birača, 
14. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak. 
Dnevni red je  JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA usvojen. 
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TOČKA 1. 
Gordana Karapandža Prica, pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko pravne i opće 
poslove, utvrdila je nekoliko administrativnih pogrešaka u zapisniku sa 4. sjednice Gradskog 
vijeća za koje će se dati ispravak, te je JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen zapisnik s 
4. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 2. 
Nakon otvorene rasprave, Gordana Karapandža Prica, pročelnica Upravnog odjela za upravne, 
imovinsko pravne i opće poslove je rekla da je Hrvatski sabor donio Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te da su sve jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s 
odredbama Zakona. 
Gospodin Darko Žak je upitao da li je zakonom propisan kakav rok, a gospođa Gordana 
Karapandža Prica je odgovorila da je prijedlog upućen u zakonskom roku na Gradsko vijeće. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 3. 
Nakon otvorene rasprave, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, Marijana 
Klobučar Bobetko je rekla da se već treću godinu provodi Program „Sisački poduzetnik“ s 
kojim je jednostavniji, jeftiniji i brži dolazak do kredita, a ove godine je proširen na žene 
poduzetnice i startup kredite. Banke osiguravaju kredite, a kamatna stopa ne smije prelaziti 
5%.  
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog programa „Sisački poduzetnik/ca 
2018.“ i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
Nakon otvorene rasprave u kojoj su sudjelovali gospodin Darko Žak i gospođa Ivana Krčelić, 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
U otvorenoj raspravi, gospođa Ivana Krčelić je predložila da se u članku 22. stavku 1. drugoj 
alineji riječ „poželjno“ briše. Riječ je potrebno izbrisati iz razloga da ostane obveza sadnje 
zelenila.   
S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka utvrđen je Prijedlog odluke o 
donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za područje  Komunalne zone u Sisku 
i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 6. 

S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke 
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 7. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog odluke o minimalnim financijskim 
standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Siska u 2018. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 8. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za 
financiranje poslova vatrogastva u 2018. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 9. 
U otvornoj raspravi u kojoj je sudjelovao gospodin Ivan Mlinarić, gospodin Nenad Vukušić je 
rekao da se mogu dogovoriti da se napravi jedno izvješće o stanju skloništa, 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na 
području Grada Siska za 2017. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 10. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području Grada Siska za 2018. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
 

 
TOČKA 11. 

JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj 
sustava civilne zaštite na  području Grada  Siska za razdoblje 2018.-2021. godine i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 12. 
U otvorenoj raspravi, gospodin Goran Grgurač je rekao da svi gradovi koji su preuzeli 
financiranje dijela javnih potreba u školstvu donose svoje odluke o kriterijima, mjerilima i 
načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u okviru bilanciranih prava, 
a koja obveza je propisana Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava 
za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. 
godini. Odlukom je utvrđen način raspodjele sredstava i dodao je da će se u svih 9 osnovnih 
škola urediti i opremiti informatičke učionice do početka školske godine koje će imati 
kapacitet 25 do 30 učenika za što je predviđeno oko 1,3 mil. kuna. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2018. godini i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

                                                           TOČKA 13. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o financiranju 
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Siska i članova Gradskog vijeća 
Grada Siska izabranih s liste grupe birača i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 14. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača i rasprave u kojoj je 
sudjelovao gospodin Darko Žak i gospođa Ivana Krčelić s 4 glasa ZA i jednim glasom 
SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka utvrđen je Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja 
Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
 
 
Četvrta sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja Grada Siska završena je u 10,00 sati. 
 
 
 
ZAPISNIČARKA                                                                           PREDSJEDNIK   
 
 
Nada Vračan  Nenad Vukušić 
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