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ZAPISNIK  
s 12. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja održane 10. rujna 2019. godine s početkom 
u 08,30 sati u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, soba broj 25 (Veliki kabinet), prvi 
kat. 
 
Sjednici su bili prisutni: Ivana Cindrić-zamjenica predsjednika Odbora, Ivan Mlinarić, 
Marijan Medved i Darko Žak-članovi Odbora. 
 
Odsutan: Nenad Vukušić-opravdano odsutan. 
 
Ostali prisutni: Gordana Karapandža Prica-pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko 
pravne i opće poslove, Anja Božić-službenica 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 
Martina Mađerić-službenica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav. 
 
Zamjenica predsjednika Odbora, gospođa Ivana Cindrić je utvrdila da su sjednici prisutna 4 
člana Odbora te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Zamjenica predsjednika je predložila sljedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja, 
2. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
3. Prijedlog odluke o pretvaranju potraživanja Grada Siska s osnove plaćenih anuiteta po    
dugoročnim kreditima u kapitalne rezerve odnosno udjel u kapitalu trgovačkog društva Auto 
promet Sisak d.o.o., 
4. Prijedlog odluke o izradi III. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Siska, 
5. Prijedlog odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Siska, 
6. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,  
7. Prijedlog odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke 
prometnog i komunalnog redara,  
8. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća za 2018. godinu o provođenju Akcijskog plana 
Grada Siska za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2018.-
2020. godine, 
9. Ostala pitanja. 
 
Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 4 glasa za. 
 

TOČKA 1. 
Zapisnik s 11. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja je usvojen jednoglasno sa 4 glasa 
za. 
 

TOČKA 2. 
Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska je utvrđen jednoglasno sa 4 glasa za i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.  
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Anje Božić, s 3 glasa za i jednim glasom 
suzdržanim, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o pretvaranju potraživanja 
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Grada Siska s osnove plaćenih anuiteta po dugoročnim kreditima u kapitalne rezerve odnosno 
udjel u kapitalu trgovačkog društva Auto promet Sisak d.o.o. i proslijeđen Gradskom vijeću 
na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
Gospođa Ivana Cindrić je objedinila uvodno usmeno obrazloženje i raspravu po točkama 4. i 
5. usvojenog dnevnog reda. 
 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga, gospodin Darko Žak je 
upitao da li se predlaže donošenje prostornih planova zbog trgovačkog društva Rijekatank 
d.o.o.? 
 
Gospođa Andrea Zlonoga je odgovorila da se donošenje prostornih planova ne predlaže zbog 
trgovačkog društva Rijekatank d.o.o. već, u najvećoj mjeri, zbog usklađivanja sa zakonom.  
 
S 3 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke 
o izradi III. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Siska i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
S 3 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke 
o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Siska i proslijeđen Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Martine Mađerić, jednoglasno sa 4 glasa za, 
utvrđen je Prijedlog odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 7. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Martine Mađerić, jednoglasno sa 4 glasa za, 
utvrđen je Prijedlog odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice i 
značke prometnog i komunalnog redara  i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 8. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 4 
glasa za, utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća za 2018. godinu o provođenju 
Akcijskog plana Grada Siska za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za 
razdoblje 2018.-2020. godine i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 9. 
U ovoj točki nije bilo pitanja pa niti rasprave. 
 
12. sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja je završena u 08,45 sati. 
 
ZAPISNIČAR                                                         ZAMJENICA PREDSJEDNIKA 
 
 
 Silvio Baljak                                                                          Ivana Cindrić 


