
ZAPISNIK 
s 11. sjednice Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam, 
arhitekturu i graditeljstvo održane 19. studenog 2019. godine s početkom 12,30 sati u 
Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, soba broj 26 (Veliki kabinet), prvi kat. 
 
Sjednici su bili prisutni: Marijan Medved-predsjednik, Zvonko Marincelj i Jure Šipuš-članovi 
Komisije. 
 
Odsutni: Predrag Sekulić i Goranka Arthofer-opravdano odsutni. 
 
Ostali prisutni: Gordana Karapandža Prica-pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko 
pravne i opće poslove, Silvija Mužek-pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije,   
Martina Mađerić-voditeljica Ureda za poduzetnike u Upravnom odjelu za gospodarstvo i 
komunalni sustav i Tea Strmecky-službenica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša. 
 
Predsjednik Marijan Medved je utvrdio da su sjednici prisutna 3 člana Komisije te se mogu 
donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik je predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i 
spomenika kulture, urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo, 
2. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za 
razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine, 
4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu, 
5. a) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2019. godinu, 
b) Prijedlog programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 
Sisku u 2019. godini, 
c) Prijedlog programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Siska za 2019. godinu, 
6. a) Prijedlog proračuna Grada Siska za 2020. godinu i projekcije Proračuna za razdoblje 
2021. – 2022. godine, 
b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2020. godinu, 
c) Prijedlog programa održavanja komunalne  infrastrukture u Gradu Sisku u 2020. godini, 
d) Prijedlog programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Siska za 2020. godinu, 
7. Prijedlog odluke o davanju reciklažnog dvorišta Sisak Stari na upravljanje trgovačkom 
društvu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., 
8. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Siska u području prirodnih nepogoda 
za 2020. godinu, 
9. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje od 2013. 
do 2018. godine, 
10. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu okoliša za 
razdoblje od svibnja do listopada 2019. godine, 
11. Ostala pitanja. 
 



Dnevni red je usvojen jednoglasno s 3 glasa za. 
 

TOČKA 1. 
Zapisnik s 10. sjednice Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, 
urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo usvojen je jednoglasno s 3 glasa za. 
 

TOČKA 2.  
Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska utvrđen je jednoglasno s 3 glasa za i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, s 2 glasa za i 
jednim glasom protiv, gospodina Jure Šipuša, utvrđen je Prijedlog zaključka o prihvaćanju 
Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, s 2 glasa za i jednim glasom 
protiv, gospodina Jure Šipuša, utvrđen je Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek,  
 
a) S 2 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Jure Šipuša, utvrđen je Prijedlog izmjena i 
dopuna Proračuna Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje 
i usvajanje. 
 
b) S 2 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Jure Šipuša, utvrđen je Prijedlog programa 
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2019. godini i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
c) S 2 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Jure Šipuša, utvrđen je Prijedlog programa 
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospodin Zvonko Marincelj je 
rekao da je u uvodnom dijelu pogrešno navedeno da će PDV biti smanjen na 24 %. Ako 
pratimo odluke Vlade Republike Hrvatske, znamo da je Vlada odustala od smanjenja stope 
PDV-a na 24 % i stopa PDV-a ostaje na 25 postotnih poena. Navedeno je potrebno ispraviti. 
 
Nakon provedene rasprave, 
 
a) S 2 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospodina Jure Šipuša, utvrđen je Prijedlog 
proračuna Grada Siska za 2020. godinu i projekcije Proračuna za razdoblje 2021. – 2022. 
godine i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 



b) S 2 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospodina Jure Šipuša, utvrđen je Prijedlog 
odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću 
na razmatranje i usvajanje. 
 
c) S 2 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospodina Jure Šipuša, utvrđen je Prijedlog 
programa održavanja komunalne  infrastrukture u Gradu Sisku u 2020. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
d) S 2 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospodina Jure Šipuša, utvrđen je Prijedlog 
programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 
2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 7. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Martine Mađerić, jednoglasno s 3 glasa za, 
utvrđen je Prijedlog odluke o davanju reciklažnog dvorišta Sisak Stari na upravljanje 
trgovačkom društvu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 8. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 3 
glasa za, utvrđen je Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Siska u području 
prirodnih nepogoda za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 9. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Tee Strmecky, jednoglasno s 3 glasa za, 
utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje 
od 2013. do 2018. godine i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 10. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Tee Strmecky, jednoglasno s 3 glasa za, 
utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu okoliša za 
razdoblje od svibnja do listopada 2019. godine i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 11. 
Gospodin Marijan Medved je rekao kako je 2012. godine javna površina kod Crkve svetog 
Kvirina u vlasništvu Grada Siska uređena u trg. Međutim, parkirališni prostor kod tog trga 
nije nikada uređen. Grad Sisak ne gospodari dobro svojom imovinom. 
Kanalizacija i drenaža su napravljeni. 
Potrebno je urediti parkiralište iz Lonjske ulice prema trgu ispred Crkve svetog Kvirina. 
Trenutno se na tom trgu ponekad parkira kamion-šleper. 
Zaboravili smo na našu imovinu koju je potrebno do kraja urediti. 
Gradonačelnica je u prvi mah bila zatečena jer je mislila da to nije imovina Grada Siska. 
Sada se radi kompleks Lonjske ulice pa je to prilika za uređenje parkirališta. 
 
Gospodin Zvonko Marincelj je predložio da ova Komisija to uklopi u dokumente za sljedeću 
godinu. 
 



Gospođa Martina Mađerić je objasnila kako je Programom za pojačano održavanje osigurano 
1,5 milijuna kuna pa se zahtjev za uređenje parkirališta mora razmotriti i uvrstiti u navedeni 
program kako bi se krenulo u realizaciju uređenja parkirališta. 
 
Prijedlog gospođe Martine Mađerić je usvojen jednoglasno s 3 glasa za. 
 
 
 
11. sjednica Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam, 
arhitekturu i graditeljstvo je završena u 13,05 sati. 
 
 
 
ZAPISNIČAR                                                                                 PREDSJEDNIK 
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