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Sisak, 11. veljače 2019.  
 
 
 
 
                                                                                        GRADSKO VIJEĆE 
                                                                                            GRADA SISKA 
 
 
PREDMET: Materijal za sjednicu 
                     - dostavlja se 
 
 
Sukladno članku 36. i 38 Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska (“Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije” broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 11/13, 
13/13,  20/17 i 18/18- pročišćeni tekst) dostavlja se: 
 

1.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju tima stručnjaka  za izradu Procjene 
ugroženosti od požara i tehničke eksplozije za Grad Sisak. 

 
2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta i obrazloženje. 

 
   3.   Prilog: Tekst odredaba važećeg akta koji se mjenja. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   GRADONAČELNICA 
 
 
                                                                                                     Kristina Ikić Baniček 

 
 



 
 
 

Prijedlog 
 

Gradsko vijeće Grada Siska na temelju članka 9. Pravilnika o izradi procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05 i 28/10) i 
članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 12/09, 
16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14  9/15, 10/16, 6/18 i 18/18- pročišćeni 
tekst), na ___. sjednici održanoj ___. ______ 2019. godine, donosi 

 
 
 
                                                       ODLUKU 

o izmjeni Odluke o imenovanju tima stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od 
požara i tehničke eksplozije za Grad Sisak 

 
 Članak 1. 

 
U Odluci  o imenovanju tima stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehničke 
 eksplozije za Grad Sisak, KLASA: 810-01/18-01/4, URBROJ: 2176/05-02-18-2 od 17.  rujna 
2018. godine ( u daljnjem tekstu: Odluka ) mijenja se naziv Odluke i glasi: „Odluka o 
imenovanju tima stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 
za Grad Sisak“. 
                                                                     Članak 2. 
 
U Odluci u članku 1. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi: „ -  Nenad Rajković, ing. građ.  
 
 
                                                                    Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Sisak,                                                             
                                                                   GRAD SISAK 
                                                              GRADSKO VIJEĆE 
 
                                                                                                                        PREDSJEDNICA 
 
 
                                                                                                                                   Ivana Krčelić, v.r. 



 
 
 
 
PRAVNI TEMELJ 
 
Na temelju članka 9. Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94,110/05 i 28/10 i članka 15. Statuta Grada Siska 
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – 
pročišćeni tekst, 14/14  9/15, 10/16, 6/18 i 18/18- pročišćeni tekst),                                                                                                                                              
 
 
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA 
 
 Za provođenje ove odluke nisu potrebna financijska sredstva u Proračunu Grada Siska. 
 
 
OBRAZLOŽENJE 
 
Odlukom o imenovanju tima stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehničke 
eksplozije za Grad Sisak, KLASA: 810-01/18-01/4, URBROJ: 2176/05-02-18-2  koje je 
Gradsko vijeće donijelo dana 17. rujna 2018. godine, imenovan je tim stručnjaka za izradu 
Procjene ugroženosti od požara i tehničke eksplozije za Grad Sisak. 
 
Umjesto Đurđice Franić,dipl.ing.građ., u tim stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od 
požara i tehniloške eksplozije za Grad Sisak predlaže se Nenad Rajković ing.građ. stručni 
suradnik za održavanje komunalne infrastrukture u Upravnom odjelu za gospodarstvo i 
komunalni sustav Grada Siska koji ispunjava sve uvjete za člana tima stručnjaka s obzirom da 
ima položen stručni ispit. 
 
Slijedom navedenog, predlaže, se donošenje Odluke kao u prijedlogu. 
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