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ZAPISNIK 

sa 5. sjednice Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam, 
arhitekturu i graditeljstvo održane 27. kolovoza 2018. godine s početkom u 9,15 sati u 
Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, soba broj 25 (veliki kabinet), prvi kat. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
      -     Marijan Medved–  predsjednik Komisije  
      -     Predrag Sekulić  – zamjenik predsjednika 

- Zvonko Marincelj – član Komisije  
- Goranka Arthofer – član Komisije  
- Jure Šipuš             – član Komisije.  

 
Ostali nazočni: 

- Gordana Karapandža Prica - pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko 
pravne i opće poslove 

- Maja Del Vechio - pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i 
komunalni sustav 

 
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Komisije, gospodin Marijan Medved koji je utvrdio 
da su sjednici nazočni svi članovi Komisije, te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik je predložio sljedeći 
 
 DNEVNI RED 

1.  Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
2.  Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s       

             napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama 
3. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Sisak 
4. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

 
Dnevni red je  usvojen JEDNOGLASNO, s 5 glasova ZA. 
 
 

TOČKA 1. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 2. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Maje Del Vechio, gospodin Predrag Sekulić je 
zatražio da mu još pojasni odredbu članka 13. predložene Odluke, što mu je i obrazloženo. 
U raspravi je sudjelovao gospodin Zvonko Marincelj koji je rekao da u članku 25. Odluke je 
propisano da komunalni redar ima pravo ući u stan i upitao što to znači? 
Gospođa Maja Del Vechio pojasnila je navedenu odredbu i pročitala članak 80. Zakona o 
zaštiti životinja. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja 
kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim 
životinjama i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 3. 
JEDNOGLASNO, s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od 
velikih nesreća za Grad Sisak i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 
  

TOČKA 4. 
JEDNOGLASNO, s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog 
dobra u općoj uporabi i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 
 
Peta sjednica Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam, 
arhitekturu i graditeljstvo završena je u 9,30 sati. 
 
 
 
ZAPISNIČARKA                                                                           PREDSJEDNIK   
 
Nada Vračan                                                                                   Marijan  Medved 
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