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ZAPISNIK 
 

s 8. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja održane 26. studenog 2018. godine s 
početkom u 09,20 sati u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska Ulica 26, soba broj 25 (Veliki 
kabinet), prvi kat. 
 
Sjednici su bili nazočni: Nenad Vukušić-predsjednik Odbora, Ivana Krčelić-zamjenica 
predsjednika,  Ivan Mlinarić, Marijan Medved i Darko Žak-članovi Odbora. 
 
Odsutnih nije bilo. 
 
Ostali nazočni: Gordana Karapandža Prica-pročelnica Upravnog odjela za upravne, 
imovinsko pravne i opće poslove, Silvija Mužek-pročelnica Upravnog odjela za proračun i 
financije, Petar Lerotić-pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav, Goran 
Grgurač-pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno 
društvo, Marija Medved-voditeljica Odsjeka unutarnje revizije i Domagoj Orlić-službenik 
zaposlen u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
 
Sjednicom je predsjedavao predsjednik, gospodin Nenad Vukušić koji je utvrdio da su 
sjednici nazočni svi članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja, odnosno 5 članova Odbora 
te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik je predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
2. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Siska za 2017. godinu, 
3. Prijedlog odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja, 
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za 
razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine, 
5. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2018. godinu, 
6. a) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2018. godinu, 
b) Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u Gradu Sisku u 2018. godini, 
c) Prijedlog programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Siska za 2018. godinu, 
d) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2018. 
godini, 
e) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska 
u 2018. godini, 
f) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2018. 
godinu, 
g) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada 
Siska u 2018. godini, 
h) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2018. 
godini, 
i) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade 
Grada Siska u 2018. godini, 
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7. a) Prijedlog proračuna Grada Siska za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, 
b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu, 
c) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2019. godini, 
d) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Siska za 2019. godinu, 
e) Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2019. godini, 
f) Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2019. godini, 
g) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. godinu, 
h) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2019. godini, 
i) Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2019. 
godini, 
j) Prijedlog programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 
2019. godini, 
k) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2019. godini, 
8. Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 
uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, 
9. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka na području 
Grada Siska-Smanjenje koncentracija benzena, 
10. Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2019. 
godinu, 
11. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, 
12. Prijedlog programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu, 
13. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika 
nacionalnih manjina u Gradu Sisku za 2019. godinu, 
14. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja Stanice Novska na području Grada Siska, 
15. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite Grada 
Siska, 
16. Prijedlog odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Siska,  
17. Prijedlog odluke o davanju pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode 
olujni i orkanski vjetar od 04. rujna 2018. godinu, 
18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ukidanju RO Centar za predškolski odgoj „Nada 
Dimić i Milanka Kljaić“ i osnivanju Dječjeg vrtića „Sisak Stari“ i Dječjeg vrtića „Sisak 
Novi“, 
19. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne 
škole „Braća Bobetko“, 
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 
Braća Ribar, 
c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 
Budaševo-Topolovac-Gušće, 
d) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 
Galdovo,  
e) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 
Komarevo, 
f) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 
Sela, 
g) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 
Viktorovac, 
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20. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih 
zamjenika Grada Siska. 
 
Dnevni red je usvojen jednoglasno s 5 glasova za. 
 

TOČKA 1. 
Gospodin Ivan Mlinarić je iznio primjedbu na prijedlog teksta zapisnika s 8. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Siska održane 31. kolovoza 2018. godine i nastavka iste sjednice 
održanog 17. rujna 2018. godine tako da se u točki 1. mijenja tekst obrazloženja i glasi: 
„Obrazloženje: tada su bili oporba i podržavali restrukturiranje trgovačkih društava u 
vlasništvu i suvlasništvu Grada Siska, a nisu bili „vladajuća garnitura“ kako je navedeno u 
zapisniku“ 
 
Prijedlog je usvojen jednoglasno s 5 glasova za te će se u zapisniku izvršiti odgovarajuća 
izmjena. 
 
Prijedlog teksta zapisnika s 8. sjednice gradskog vijeća Grada Siska jednoglasno je uutvrđen i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 2. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, sa 4 glasa za i jednim glasom 
protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja 
Grada Siska za 2017. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, jednoglasno s 5 glasova za, 
utvrđen je Prijedlog odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja i proslijeđen Gradskom vijeću 
na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, sa 4 glasa za i 
jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog zaključka o prihvaćanju 
polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, sa 4 glasa za i jednim glasom 
suzdržanim, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Grada Siska za 2018. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
a) Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, jednoglasno sa 4 glasa za i 
jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog izmjena i dopuna 
Proračuna Grada Siska za 2018. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
 
b) Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Petra Lerotića, sa 4 glasa za i jednim 
glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o izmjenama i 
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dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2018. godini i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
 
c) Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, sa 4 glasa za i jednim 
glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o izmjenama Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2018. godinu 
i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
d) Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, sa 4 glasa za i jednim 
glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o izmjenama Programa 
javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2018. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 
e) Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, sa 4 glasa za i jednim 
glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa 
javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2018. godini i proslijeđen Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
f) Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, sa 4 glasa za i jednim 
glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa 
javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2018. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 
g) Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, sa 4 glasa za i jednim 
glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa 
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2018. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
h) Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, sa 4 glasa za i jednim 
glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa 
javnih potreba u sportu Grada Siska u 2018. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 
i) Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, sa 4 glasa za i jednim 
glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa 
javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2018. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 7. 

a) Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospodina Petra Lerotića, 
gospodina Gorana Grgurača, gospođe Gordane Karapandža Prica i gospodina Domagoja 
Orlića, gospođa Ivana Krčelić je upitala kada će biti raspisani natječaji za članove Kulturnih 
vijeća? 
 
Gospodin Goran Grgurač je odgovorio da će natječaji biti raspisani sljedeći tjedan. 
 
Nakon rasprave, sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je 
Prijedlog proračuna Grada Siska za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
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b) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 
c) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2019. godini i proslijeđen Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
d) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2019. godinu 
i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
e) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 
f) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
g) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranj i usvajanje. 
 
h) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u sportu Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 
i) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
j) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
k) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen Gradskom vijeću 
na razmatranje i usvajanje. 
 
Nakon prethodne točke dnevnog reda, sjednicu je u 09,50 sati privremeno napustio gospodin 
Darko Žak te je u odlučivanju sudjelovalo 4 člana Odbora. 
 

TOČKA 8. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Domagoja Orlića, jednoglasno sa 4 glasa 
za, utvrđen je Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 
mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
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Sjednici je u 09,53 sata pristupio član Odbora, gospodin Darko Žak te je u odlučivanju 
sudjelovalo 5 članova Odbora. 
 

TOČKA 9. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Domagoja Orlića, sa 4 glasa za i jednim 
glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog 
plana poboljšanja kvalitete zraka na području Grada Siska-Smanjenje koncentracija benzena i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 10. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, sa 4 glasa za i 
jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog plana upravljanja i 
raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 11. 
Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u 
općoj uporabi i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 12. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, jednoglasno s 5 glasova za,  
utvrđen je Prijedlog programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 13. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, sa 4 glasa za i 
jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o načinu 
financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Sisku za 
2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na rtazmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 14. 
U uvodnom dijelu, gospođa Gordana Karapandža Prica je izvijestila kako će se na sjednici 
Vijeća amandmanom morati uskladiti završna odredba Prijedloga programa javnih potreba za 
obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Novska na području Grada 
Siska jer je posljednjim člankom pogrešno utvrđeno: Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“, a potrebno je propisati 
sljedeće: Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Sisačko-moslavačke županije.“ 
 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja, jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog 
programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice 
Novska na području Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 15. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 
Civilne zaštite Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

TOČKA 16. 
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Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene 
Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 17. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju pomoći za ublažavanje posljedica 
elementarne nepogode olujni i orkanski vjetar od 04. rujna 2018. godinu i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 18. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno s 5 glasova 
za, utvrđen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ukidanju RO Centar za predškolski odgoj 
„Nada Dimić i Milanka Kljaić“ i osnivanju Dječjeg vrtića „Sisak Stari“ i Dječjeg vrtića 
„Sisak Novi“ i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 19. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, gospodin Darko Žak je 
rekao kako ne vidi nekakvu vezu s članstvom gospodina Zvonka Marincelja u Školskom 
odboru Osnovne škole u Selima jer on stanuje na sasvim drugom kraju Grada na Viktorovcu. 
 
a) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je  Prijedlog odluke o 
izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Braća Bobetko“ i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
b) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o 
izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Braća Ribar i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
c) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o 
izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Budaševo-Topolovac-
Gušće i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
d) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o 
izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Galdovo i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
e) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o 
izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Komarevo i 
proslijeđen Gradskom vijeću na ramatranje i usvajanje. 
 
f) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o 
izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Sela i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
g) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o 
izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Viktorovac i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 20. 
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Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o pokretanju postupka izbora članova 
Savjeta mladih i njihovih zamjenika Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 
 
8. sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja je završena u 10,15 sati. 
 
 
 
 
     ZAPISNIČAR                                                                                      PREDSJEDNIK 
 
 
      Silvio Baljak                                                                                         Nenad Vukušić 
 
 
 
 

 
 


