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ZAPISNIK  
s 9. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja održane 18. veljače 2019. godine s 
početkom 9,35 sati u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, soba broj 25 (Veliki 
kabinet), prvi kat. 
 
Sjednici su bili prisutni: Nenad Vukušić-predsjednik Odbora, Ivana Krčelić-zamjenica 
predsjednika Odbora, Ivan Mlinarić, Marijan Medved i Darko Žak-članovi Odbora. 
 
Odsutnih nije bilo. 
 
Ostali prisutni: Gordana Karapandža Prica-pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko 
pravne i opće poslove, Silvija Mužek-pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, 
Goran Grgurač-pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno 
društvo, Andrea Zlonoga-pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i 
Maja Del Vechio-privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni 
sustav. 
 
Predsjednik, gospodin Nenad Vukušić je utvrdio da je sjednici prisutno 5 članova Odbora te 
se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik je predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja 
2. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
3. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i 
smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, 
4. Prijedlog programa „Sisački poduzetnik/ca  2019.“, 
5. Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Siska, 
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu projektnih aktivnosti na projektu 
„Izgradnja i opremanje multifunkcionalnog sportskog igrališta – Hrastelnica“, 
7. Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Siska, 
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u 
vlasništvu Grada Siska sadašnjim zakupnicima i korisnicima, 
9. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2019. godini, 
10. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u 
2019. godini u Gradu Sisku, 
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju tima stručnjaka za izradu Procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Sisak, 
12. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja Stanice Novska na području Grada Siska u 2019. godini, 
13. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Studije i strategije razvoja zelene             
infrastrukture Grada Siska, 
14. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole 
„Braća Bobetko“, 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Braća 
Ribar, 
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole 
Budaševo-Topolovac-Gušće,  
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d) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole 22. 
lipnja, 
e) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole 
Galdovo,  
f) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Ivana 
Kukuljevića 
g) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole 
Komarevo, 
h) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Sela, 
i) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole 
Viktorovac,  
15. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2019. godini, 
16. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Športsko 
rekreacijskog centra Sisak, 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na promjenu djelatnosti Športsko 
rekreacijskog centra Sisak, 
17. Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak, 
18. Prijedlog odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Siska, 
19. Ostala pitanja. 
 

TOČKA 1. 
Zapisnik s 8. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja je usvojen jednoglasno sa 5 
glasova za. 
 

TOČKA 2. 
Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska je utvrđen jednoglasno s 5 glasova za i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospodin Ivan Mlinarić je 
rekao da će se ova odluka vjerojatno morati dopunjavati jer obuhvaća samo kapacitete na 
području Grada Siska, a kasnije će se morati dopuniti odredbama zakona. 
 
Gospođa Ivana Krčelić je utvrdila kako odluka neće imati učinka jer je zakonom propisano da 
se odluka mora donijeti do 1. siječnja pa će paušal na području Grada Siska iznositi 750,00 
kuna. 
 
Nakon rasprave, jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o visini paušalnog 
poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za 
robinzonski smještaj i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, jednoglasno s 5 glasova za, 
utvrđen je Prijedlog programa „Sisački poduzetnik/ca  2019. i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 5. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, gospođa Ivana Krčelić je 
zatražila ispravak jer u članku 7. posljednji stavak započinje malim slovom te je potrebno 
napisati veliko slovo. 
 
Nakon primjedbe gospođe Ivane Krčelić, jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog 
odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću 
na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, jednoglasno s 5 glasova za, 
utvrđen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu projektnih aktivnosti na 
projektu „Izgradnja i opremanje multifunkcionalnog sportskog igrališta–Hrastelnica“ i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 7. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, sa 4 glasa za i 
jednim glasom suzdržanim, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju u 
zakup poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 8. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospođa Ivana 
Krčelić je dala primjedbu na tiskarsku pogrešku u članku 1., u prvoj rečenici, jedno slovo o je 
potrebno izbrisati. 
 
Nakon rasprave, sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u 
vlasništvu Grada Siska sadašnjim zakupnicima i korisnicima i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 9. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za obavljanje 
djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 10. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje 
djelatnosti vatrogastva u 2019. godini u Gradu Sisku i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 11. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju tima stručnjaka za 
izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Sisak i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 12. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospođa Ivana 
Krčelić je rekla kako u materijalu vezanom uz Prijedlog programa javnih potreba za 
obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Novska na području Grada 
Siska u 2019. godini nije objavljen prilog na službenoj stranici Grada Siska, odnosno nije 
objavljen Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja 
Stanice Novska na području Grada pa ga treba objaviti. 
 
Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje 
djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Novska i proslijeđen Gradskom vijeću 
na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 13. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga, gospodin Darko Žak je 
rekao kako u prigradskim naseljima vegetacija buja i ne održavaju se ta područja, a u 
urbanom dijelu se režu drveća.  
 
Gospođa Ivana Krčelić je objasnila kako je Studija i strategija razvoja zelene infrastrukture 
Grada Siska podloga za apliciranje prema EU fondovima, odnosno temelj da bi se osigurala 
određena novčana sredstva. 
 
Nakon rasprave, sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je 
Prijedlog zaključka o primanju na znanje Studije i strategije razvoja zelene             
infrastrukture Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 14. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, 
 
a) Jednoglasno sa 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti 
na Prijedlog statuta Osnovne škole „Braća Bobetko“ i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
b) Jednoglasno sa 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti 
na Prijedlog statuta Osnovne škole Braća Ribar i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje 
i usvajanje. 
c) Jednoglasno sa 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti 
na Prijedlog statuta Osnovne škole Budaševo-Topolovac-Gušće i proslijeđen Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje. 
d) Jednoglasno sa 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti 
na Prijedlog statuta Osnovne škole 22. lipnja i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
e) Jednoglasno sa 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti 
na Prijedlog statuta Osnovne škole Galdovo i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
f) Jednoglasno sa 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti 
na Prijedlog statuta Osnovne škole Ivana Kukuljevića i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
g) Jednoglasno sa 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti 
na Prijedlog statuta Osnovne škole Komarevo i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
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h) Jednoglasno sa 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti 
na Prijedlog statuta Osnovne škole Sela i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
i) Jednoglasno sa 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
Prijedlog statuta Osnovne škole Viktorovac i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 15. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno s 5 glasova 
za utvrđen je Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2019. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 16. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, 
 
a) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog 
izmjena Statuta Športsko rekreacijskog centra Sisak i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
b) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
promjenu djelatnosti Športsko rekreacijskog centra Sisak i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 17. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno s 5 glasova 
za, utvrđen je Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Doma kulture Kristalna kocka 
vedrine Sisak 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 izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada 
Siska i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
 
9. sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja je završena u 09,15 sati. 
 
 
 
ZAPISNIČAR                                                                                     PREDSJEDNIK 
 
 
  Silvio Baljak                                                                                       Nenad Vukušić 
 


