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ZAPISNIK  
s 8. sjednice Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam, 
arhitekturu i graditeljstvo, održane 12. travnja 2019. godine s početkom 09,40 sati u Gradskoj 
vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, soba broj 25 (Veliki kabinet), prvi kat. 
 
Sjednici su bili prisutni: Marijan Medved-predsjednik Komisije, Goranka Arthofer i Jure 
Šipuš-članovi Odbora.  
 
Odsutni: Predrag Sekulić i Zvonko Marincelj-opravdali odsutnost. 
 
Ostali prisutni: 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 Marijan Medved je utvrdio da su sjednici prisutna 3 člana Odbora te se 
mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik je predložio sljedeći 
 

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 izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
u Gradu Sisku, 
5. 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, 
6. 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 
d) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge ispraćaja i ukopa pokojnika unutar groblja na području Grada Siska, 
7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja 
nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2018. godinu, 
8. Ostala pitanja. 
 
Dnevni red je usvojen jednoglasno s 3 glasa za. 
 

TOČKA 1. 
Zapisnik s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska je utvrđen jednoglasno s 3 glasa za i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 2. 
Predsjednik, gospodin Marijan Medved je utvrdio da se o ovoj točki dnevnog reda neće 
provesti rasprava jer nije prisutan predlagatelj gospodin Predrag Sekulić. 
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 3 
glasa za, utvrđen je Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu 
gradonačelnice za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4.  
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga, jednoglasno s 3 glasa za, 
utvrđen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate 
parkiranja u Gradu Sisku i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga, jednoglasno s 3 glasa 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 na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
Predsjednik je objedinio uvodno obrazloženje po svim podtočkama. 
 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, 
 
a) Jednoglasno s 3 glasa 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 na razmatranje i usvajanje. 
b) Jednoglasno s 3 glasa 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 na razmatranje i usvajanje. 
c) Jednoglasno s 3 glasa 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 na razmatranje i usvajanje. 
d) Jednoglasno s 3 glasa 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 na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 7. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, sa 2 glasa za i 
jednim glasom suzdržanim, gospodina Jure Šipuša, 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 na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 8. 
U ovoj točki nije bilo primjedbi pa niti rasprave. 
 
 
8. sjednica Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam, 
arhitekturu i graditeljstvo je završena u 10,55 sati. 
 
 
 
 
  ZAPISNIČAR                                                                           PREDSJEDNIK 
 
 
   Silvio Baljak                                                                             Marijan Medved 
 
 
 
 
 


