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                                                      ZAPISNIK 
s 7. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Grada Siska održane dana 27. kolovoza 
2018. godine s početkom u 8,00 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: 

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

- Goran Grgurač  – pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje 
i civilno društvo 

- Marija Medved – privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije 
- Maja Del Vechio – pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i 

komunalni sustav 
- Andrea Zlonoga – pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
 

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 6. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja, 
2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
3. a)  Prijedlog  odluke o  dodjeli  Plakete  Marijan  Celjak- junak  obrane  Grada  Siska       

    u  Domovinskom ratu Nikoli Furlanu, natporučniku,  
b)    Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu 101. brigadi Zagreb  
c)    Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Draženu Štrbencu, stožernom naredniku 
d)    Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Saši Smiljaniću, brigadiru 
e)    Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Osmanu Muratagiću-posthumno, časničkom namjesniku 
f)    Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Željku Franiću, satniku 
g)    Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Milanu Ivaniševiću, satniku-bojniku 
h)    Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Boži Budimiru, general- bojniku 
i)    Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Ivici Pandži Orkanu, pukovniku 
 4.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Gradska          
    tržnica Sisak d.o.o., Sisak, za kreditno zaduženje kod OTP banka d.d. Zadar 
5. Prijedlog odluke o prodaji poslovnog udjela Grada Siska pod rednim brojem 4. u društvu       
    Radio Sisak d.o.o. za proizvodnju prijenos i odašiljanje radijskih programa, 
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6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s       
    napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama 
7. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na  Odluku o izmjeni Statuta Gradske  
    galerije Striegl 
8. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Sisak 
9. Prijedlog odluke o imenovanju tima stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od požara i     
    tehnološke eksplozije za Grad Sisak 

10. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
11. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova opskrbe       
      električnom energijom za javnu rasvjetu i semafore na području Grada Siska na temelju   
      ugovora 

 
Dnevni red je  JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA usvojen. 
 
 

TOČKA 1. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA usvojen je zapisnik sa 6. sjednice Odbora za statutarno-
pravna pitanja. 
 

TOČKA 2. 
U primjedbi na zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska gospodin Ivan Mlinarić je 
rekao da u točci 4. zapisnika umjesto riječi: „vladajuća garnitura“ treba stajati riječ: „oporba“ 
te da se  briše riječ: „industrijalizacija“. 
Gospođa Ivana Krčelić je rekla da je na stranici broj 12. zapisnika potrebno promijeniti broj 
vijećnika. Utvrđeno je da je na sjednici prisutno 20 vijećnika, a napisano je 21, tako da se broj 
„21“ treba zamijeniti brojem“20“.  
 
Zapisnik s izrečenim primjedbama je JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 3. 
Nakon otvorene rasprave, gospodin Darko Žak je rekao da nisu utvrđeni kriteriji za dodjelu 
Plakete Marijan Celjak- junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu i da nije dobio 
materijale koji su kandidati predloženi. 
Predloženi su Marijan Šokčević i Berislav Pavičić i zanima ga zašto su odbijeni? To su ljudi 
koji su izgubili svoje živote. 
Gospođa Ivana Krčelić je odgovorila gospodinu Žaku, da je gospođa Vlatka Vukelić članica 
Odbora te da iako nije bila na sjednici Odbora mogla mu je dostaviti materijale.  
Gospodin Nenad Vukušić je rekao da se već više puta o tome razgovaralo i da je on tražio od 
gradskog muzeja da se dostavi popis postrojbi, te da Odbor za statutarno-pravna pitanja treba 
raspravljati o materijalima koje je Odbor za javna priznanja dostavio i da pitanja gospodin 
Žak može postaviti na Gradskom vijeću unutar rasprave. 
Gospodin Marijan Medved je rekao problem u lošoj koordinaciji i da ima postrojbi i vojnika o 
kojima se nitko ne brine, koji su iznijeli teret obrane, a nisu ni u jednoj udruzi. 
S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog  odluke 
o  dodjeli  Plakete  Marijan  Celjak- junak  obrane  Grada  Siska  u Domovinskom ratu od 
točke a) do točke i) i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 4. 
U uvodnom usmenom izlaganju, privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun i 
financije, Marija Medved je rekla da je Gradska tržnica Sisak podnijela zahtjev za produžetak 
kredita do 2022. godine uz manje kamate. Gradsko vijeće je 2014. godine dalo Gradskoj 
tržnici suglasnost za kreditno zaduženje. Potrebno je izmijeniti Odluku o davanju suglasnosti 
gdje se mijenja kamatna stopa i rok otplate. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju 
suglasnosti trgovačkom društvu Gradska tržnica Sisak d.o.o., Sisak, za kreditno zaduženje 
kod OTP banka d.d. Zadar i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o prodaji poslovnog udjela 
Grada Siska pod rednim brojem 4. u društvu Radio Sisak d.o.o. za proizvodnju prijenos i 
odašiljanje radijskih programa i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
U otvorenoj raspravi, gospodin Marijan Medved je rekao da se Odluka odnosi samo na pse i 
mačke, a što je s drugim životinjama, kao npr. zmijama, gušterima, tarantulama i sl. koje drže 
ljudi u stanovima? Ljudi nabave egzotične životinje, a kad im dosade puste ih u prirodu. 
Trebalo bi propisati da se takve životinje ne mogu držati. 
Gospođa Maja Del Vechio je odgovorila da to nisu kućni ljubimci, već divlje životinje i u tom 
slučaju brigu preuzimaju skloništa ukoliko se životinja ne može vratiti u prirodno stanište ili 
se  ne može primiti u zoološki vrt.  
Gospodin Ivan Mlinarić je predložio izmjenu u članku 14. Odluke na način da se izmijeni 
dužina na koju se veže pas, odnosno s 3 metra na 5 metara. 
Gospođa Ivana Krčelić je rekla da su u članku 29. Odluke kazne za prekršaje i upitala što je s 
ljudima koji nisu prijavili ljubimce? 
Gospođa Maja Del Vechio je rekla da će komunalni redari imati čitače čipova za pse.  
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. 

 
TOČKA 7. 

Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospodina Gorana Grgurača, JEDNOGLASNO s 5 
glasova ZA utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na  Odluku o izmjeni 
Statuta Gradske galerije Striegl i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 8. 
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 9. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog odluke o imenovanju tima stručnjaka 
za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Sisak  i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 10. 
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. 
 
 

TOČKA 11. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj će se 
povjeriti obavljanje poslova opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu i semafore na 
području Grada Siska na temelju ugovora i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 

 
 

 
 
Sedma sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja Grada Siska završena je u 8,42 sati. 
 
 
 
ZAPISNIČARKA                                                                           PREDSJEDNIK   
 
 
Nada Vračan  Nenad Vukušić 
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