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                                                      ZAPISNIK 
sa 10. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Grada Siska održane dana 12. travnja 
2019. godine s početkom u 12,30 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: 

- Silvija Mužek - pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije 
- Maja Del Vechio –  privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i 

komunalni sustav 
- Gordana Karapandža Prica - pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko 

pravne i opće poslove 
- Andrea Zlonoga – pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
- Goran Grgurač  – pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje 

i civilno društvo 
 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Odbora, gospodin Nenad Vukušić koji je utvrdio da su 
sjednici nazočni svi članovi Odbora, odnosno 5 članova Odbora te se mogu donositi 
pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik je predložio slijedeći 
 
 DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska 
2. Rasprava o obradi i zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada u Gradu Sisku s prijedlogom 
zaključka 
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za 
razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine, 
4. Prijedlog odluke o donošenju Strategije kulturnog razvitka Grada Siska 2019.-2024., 
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
u Gradu Sisku, 
6. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, 
troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Siska 
za 2018. godinu, 
7. a) Prijedlog izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje  
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018., 
b) Prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 
u prostoru za 2019., 
8. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluga javne 
tržnice na malo u Gradu Sisku, 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge parkiranja na uređenim javnim površinama u Gradu Sisku, 
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge 
komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Siska, 
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d) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge ispraćaja i ukopa pokojnika unutar groblja na području Grada Siska, 
9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za 
razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, 
10. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti 
na području Grada Siska, 
11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja 
nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2018. godinu, 
12. a) Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Siska za životno djelo Josipu Severu-
posthumno, 
b) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2018. godinu Miroslavu 
Arbutini Arbi, 
c) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2018. godinu Josipu Mrganu, 
d) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska dr. Dejanu Čanku, 
e) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska timu OŠ „Braća Bobetko“ – Gabrijeli 
Jozić, Sari Tatić, Emi Tatić i Sari Terman, 
f) Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Zdravku Dužiću, 
g) Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Marijani Milas, 
h) Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Nerminu Kurtoviću Eki, 
i) Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Ivici Kukoleči. 
 
Dnevni red je  JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA usvojen. 
 
 

TOČKA 1. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Zapisnik s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 2. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Ivane Krčelić i otvorene rasprave, gospodin 
Darko Žak je upitao koja je ingerencija Gradskog vijeća, kakvu odluku osim zaključka 
Gradsko vijeće može donijeti, odnosno što Gradsko vijeće može konkretno napraviti? 
Gospođa Ivana Krčelić je odgovorila da je isti takav zaključak donijelo Gradsko vijeće Grada 
Jastrebarskog. Javno mijenje Grada Jastrebarskog je uspjelo da se u Gradu Jastrebarskom ne 
izda dozvola za obradu opasnog otpada.  
Gospodin Darko Žak je rekao da je to „pranje ruku“ i da se ništa ne može napraviti. Bio je na 
prosvjedu u Novom Pračnu i o tome se šutjelo godinu dana, a ništa nije napravljeno. Zanima 
ga konkretan rezultat za ovu točku dnevnog reda, što će se napraviti? 
Gospodin Ivan Mlinarić je upitao koja je sama težina ovog akta, jer zaključak nije u rangu 
odluke. Ako je zemljište već prodano, da li investitori mogu tražiti obeštećenje? Dodao je da 
nije dobro prejudicirati već da treba tražiti nadzor jer Rijekatank može tužiti Grad Sisak. 
Gospođa Gordana Karapandža Prica je vezano na upit gospodina Mlinarića vezan uz 
donošenje akta pročitala  odredbu iz Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska. 
Gospodin Darko Žak je rekao da se predsjednica, Ivana Krčelić zauzme i pribavi inspekcijske 
nalaze za Rijektank. Zbog čega je istjeran iz Grada Rijeke i Grada Jastrebarskog te da se ti 
nalazi dostave do sjednice Gradskog vijeća. Na dozvolu se ne može utjecati, ali inspekcijske 
nalaze treba vidjeti radi javnosti i radi vijećnika. 
Gospođa Ivana Krčelić je rekla da treba reagirati, jer je proteklo 30 dana od javnog izlaganja, 
a sve je to dio dokumentacije. Nastojat će svakako pribaviti nalaze inspekcije, ali pitanje je da 
li će ih dobiti. 
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Gospodin Marijan Medved je rekao da podržava gospodina Darka Žaka. Inspekcijske nalaze 
treba vidjeti. 
 
S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
zaključka o raspravi o obradi i zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada u Gradu Sisku  i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 3. 
S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje srpanj-
prosinac 2018. godine i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen je  Prijedlog odluke 
o donošenju Strategije kulturnog razvitka Grada Siska 2019.-2024. i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Sisku i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 6. 

JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o 
lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i 
provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada 
odbačenog u okoliš na području Grada Siska za 2018. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću 
Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 7. 
B) JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog izvješća o izvršenju Programa 
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
B) JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog programa utroška sredstava naknade 
za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

 
TOČKA 8. 

A) JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne 
suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluga javne tržnice na malo u Gradu Sisku i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
B) JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne 
suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama u Gradu Sisku i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 
C) JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne 
suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika na 
području Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
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D) JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne 
suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ispraćaja i ukopa pokojnika unutar 
groblja na području Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 9. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA,  utvrđen je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
oslobađanju plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine  
i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 10. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 11. 
S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u 
vlasništvu Grada Siska za 2018. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 12. 
U otvorenoj raspravi gospodin Darko Žak je rekao da nisu dostavljeni svi prijedlozi 
kandidata. Upitao je zašto su neki predloženi, a neki nisu te da predložene kandidate ne 
poznaje. 
A) S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
odluke o dodjeli Nagrade Grada Siska za životno djelo Josipu Severu-posthumno i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
B) S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2018. godinu Miroslavu Arbutini Arbi  i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
C) S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2018. godinu Josipu Mrganu  i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
D) S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska dr. Dejanu Čanku i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
E) S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska timu OŠ „Braća Bobetko“ – Gabrijeli Jozić, Sari Tatić, 
Emi Tatić i Sari Terman i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 
 
F) S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Zdravku Dužiću i proslijeđen Gradskom vijeću 
Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
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G) S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Marijani Milas  i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
H) S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Nerminu Kurtoviću Eki i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
I) S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Ivici Kukoleči i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 
 
Deseta sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja Grada Siska završena je u 13,15 sati. 
 
 
 
ZAPISNIČARKA                                                                           PREDSJEDNIK   
 
 
Nada Vračan  Nenad Vukušić 
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