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                                                      ZAPISNIK 
sa 13. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Grada Siska održane dana 19. studenog 
2019. godine s početkom u 8,05 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 Cindrić        - 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 
- Martina Mađerić – voditeljica Ureda za poduzetnike u Upravnom odjelu za 

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

pravne i opće poslove 
- Tea Strmecki    – službenica u Upravnom odjelu 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 s 12. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja 
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, 
d) Prijedlog programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 
2019. godini, 
e) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i 
mlade Grada Siska u 2019. godini, 
f) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2019. godini, 
g) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 
2019. godini, 
h) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. 
godinu, 
i) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska 
u 2019. godini, 
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j) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 
Grada Siska u 2019. godini, 
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, 
e) Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2020. godini, 
f) Prijedlog programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 
2020. godini, 
g) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2020. godini, 
h) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2020. godinu, 
i) Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2020. godini, 
j) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2020. godini, 
k) Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2020. 
godini, 
7. Prijedlog odluke o donošenju Gradskog programa za mlade Grada Siska za razdoblje od 
2020. do 2024. godine,  
8. Prijedlog odluke o davanju reciklažnog dvorišta Sisak Stari na upravljanje trgovačkom 
društvu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. 
9. Prijedlog programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska za 2020. godinu, 
10. Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, 
11. Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2020. 
godinu, 
12. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska  
13. a) Prijedlog odluke o kupnji nekretnine uz dugoročnu obročnu otplatu 
b)  Prijedlog odluke o kupnji Poslovnog prostora I u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 1 
14. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o prodaji gradskih stanova, 
15. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju stanova u najam, 
16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa Ugovora br.T4.4.2-
806/2015 o osnivanju prava služnosti na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu 
Grada Siska s Hrvatskim Telekomom d.d. Zagreb 
17. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Siska u području prirodnih 
nepogoda za 2020. godinu, 
18. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 
Grada Siska, 
19. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja Stanice Novska na području Grada Siska u 2020. godini, 
20. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika 
nacionalnih manjina u Gradu Sisku za 2020. godinu, 
21. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje od 
2013. do 2018. godine, 
22. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu okoliša za 
razdoblje od svibnja do listopada 2019. godine, 
23. a) Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika 
Općinskog suda u Sisku, 
b) Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika za 
mladež Općinskog suda u Sisku, 
24. Ostala pitanja. 
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Dnevni red je  JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA usvojen. 
 
 

TOČKA 1. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, usvojen je Zapisnik s 12. sjednice Odbora za statutarno-
pravna pitanja Grada Siska. 
 

TOČKA 2. 
S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Zapisnik s 13. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, s 4 glasa ZA i 1 
glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog zaključka o prihvaćanju 
Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog polugodišnjeg 
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću 
Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
A) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog izmjena i 
dopuna Proračuna Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
B) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o 
izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2019. godini i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
C) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o 
izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
D) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o 
izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
E) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o 
izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2019. 
godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
F) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o 
izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
G) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o 
izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
H) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o 
izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
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I) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o 
izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2019. godini i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
J) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o 
izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2019. godini 
i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek i bez rasprave prisutnih: 
A) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog proračuna 
Grada Siska za 2020. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2021. – 2022. godine i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
B) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
C) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
održavanja komunalne  infrastrukture u Gradu Sisku u 2020. godini i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
D) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2020. 
godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
E) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
F) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
G) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u sportu Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
H) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
I) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
J) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću 
Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
K) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 7. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospodina Gorana Grgurača, JEDNOGLASNO s 5 
glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o donošenju Gradskog programa za mlade Grada 
Siska za razdoblje od 2020. do 2024. godine i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 8. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Martine Mađerić, gospodin Darko Žak je upitao 
gdje se nalazi reciklažno dvorište te da li je u upotrebi? 
Gospođa Martina Mađerić je odgovorila da se nalazi u Komunalnoj zoni (kod mosta) i da će 
se otvoriti u siječnju 2020. godine. 
S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o 
davanju reciklažnog dvorišta Sisak Stari na upravljanje trgovačkom društvu Gospodarenje 
otpadom Sisak d.o.o. i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 9. 

S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Siska za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 10. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Martine Mađerić, gospodin Darko Žak je rekao 
nemamo sredstava ni da se pošljunča jedno selo i da su sredstva namijenjena za šljunčanje 
premala. 
S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 11. 
S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog plana 
upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2020. godinu i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 12. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o dopuni Odluke o 
gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 13. 
Nakon uvodnog izlaganja gospođe Silvije Mužek i gospođe Gordane Karapandža Prica, u 
otvorenoj raspravi gospodin Darko Žak je upitao tko će vraćati te sve kredite kad dođu na 
naplatu? 
A) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o 
kupnji nekretnine uz dugoročnu obročnu otplatu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska 
na razmatranje i usvajanje. 
B) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka utvrđen je Prijedlog odluke o 
kupnji Poslovnog prostora I u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 1 i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 14. 
S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka utvrđen je Prijedlog odluke o 
dopuni Odluke o prodaji gradskih stanova i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 15. 
S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka utvrđen je Prijedlog odluke o 
dopunama Odluke o davanju stanova u najam i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 16. 

JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za 
sklapanje Aneksa Ugovora br.T4.4.2-806/2015 o osnivanju prava služnosti na javnim 
površinama i nekretninama u vlasništvu Grada Siska s Hrvatskim Telekomom d.d. Zagreb i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 17. 

Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospodin Marijan 
Medved je upitao koliko je sredstava predviđeno za prirodne nepogode? Gospođa Gordana 
Karapandža Prica je odgovorila da je u Proračunu predviđeno 100.000,00 kuna. 
Gospodin Marijan Medved je rekao da su sredstva uvijek problem i koliko ih je osigurano 
uvijek su nedostatna. 
Gospodin Nenad Vukušić je rekao da je Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 
Grada Siska, kojega je i on član, imalo sastanak sa županijskim i državnim Povjerenstvom. 
Rekao je da su sredstva uvijek nedostatna ali da se teži osiguranju putem osiguravateljskih 
društava. Obišli su sve koji su prijavili štetu i bilo je velikih šteta kod pčelara. 
Gospodin Darko Žak je rekao da bi kod osiguranja mogao pomoći Grad, na način da 
participira dio sredstava, kao npr. Hrvatski lovački savez kad se plaća šteta od divljači gdje 
Savez uplaćuje dio sredstava i participira u dijelu štete kako bi osiguravajuće društvo izdalo 
policu osiguranja, tako bi ovdje Grad participirao dio sredstava građanima tako da 
osiguravajuće društvo izda policu osiguranja svima koji žele osigurati imovinu, odnosno 
poljoprivredno gospodarstvo od štete. Ljudi ne osiguravaju usjeve jer ne mogu zadovoljiti sve 
uvjete koje traži osiguravajuće društvo. 
 
Gospođa Ivana Cindrić je rekla da je prijedlog dobar te da ga Povjerenstvo predlaže. 
 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja 
Grada Siska u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću 
Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 18. 

JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za 
procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska 
na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 19. 

JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje 
djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Novska na području Grada Siska u 
2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 20. 

S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka utvrđen je Prijedlog odluke o 
načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu 
Sisku za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
 



 7

TOČKA 21. 
S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka utvrđen je Prijedlog zaključka o 
usvajanju Izvješća o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje od 2013. do 2018. godine i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 22. 
S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka 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 Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 

 
TOČKA 23. 

A) JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga 
kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Sisku i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
B) JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen je Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga 
kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 24. 
U ovoj točki nije bilo pitanja pa niti rasprave. 
 
 
 
Trinaesta sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja Grada Siska završena je u 9,30 sati. 
 
 
 
ZAPISNIČARKA                                                                           PREDSJEDNIK   
 
 
Nada Vračan       Nenad Vukušić 


