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ZAPISNIK 
s 12. sjednice Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam, 
arhitekturu i graditeljstvo održane 17. veljače 2020. godine s početkom 11,00 sati u Gradskoj 
vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, soba broj 26 (Veliki kabinet), prvi kat. 
 
Sjednici su bili prisutni: Marijan Medved-predsjednik, Predrag Sekulić-zamjenik 
predsjednika, Zvonko Marincelj, Goranka Arthofer i Jure Šipuš-članovi Komisije. 
 
Odsutnih nije bilo. 
 
Ostali prisutni: Gordana Karapandža Prica-pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko 
pravne i opće poslove, Andrea Zlonoga-pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša i Martina Mađerić-voditeljica Ureda za poduzetnike u Upravnom odjelu za 
gospodarstvo i komunalni sustav. 
 
Predsjednik Marijan Medved je utvrdio da je sjednici prisutno 5 članova Komisije te se mogu 
donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik je predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i 
spomenika kulture, urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo, 
2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
3. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, 
4. Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Siska i stanju provedbe 
Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2019. godinu, 
5. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Siska u 
području prirodnih nepogoda za 2019. godinu, 
6. Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2019. 
godinu, 
7. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2020. 
godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, 
8. Prijedlog odluke o donošenju Programa zaštite okoliša grada Siska za razdoblje 2019.-
2022. godine, 
9. Prijedlog odluke o grobljima, 
10. Prijedlog odluke o prigovorima pristiglim  tokom Javnog uvida u Prijedlog programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak, 
11. Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak, 
12. Ostala pitanja. 
 
Dnevni red je usvojen jednoglasno s 5 glasova za. 
 

TOČKA 1. 
Zapisnik s 11. sjednice Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, 
urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo je usvojen jednoglasno, bez primjedbi s 5 glasova za. 
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TOČKA 2. 
Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska je utvrđen jednoglasno s 5 glasova za i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je  Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospodin 
Marijan Medved je istaknuo kako Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Siska nedostaje jedno 
navalno vozilo. Nabavkom tog vozila Javna vatrogasna postrojba Grada Siska bi imala 
kompletiran vozni park za intervencije. Potrebno je osigurati sredstva za nabavku tog vozila. 
 
Nakon rasprave, jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog izvješća o stanju zaštite od 
požara na području Grada Siska i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje 
i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospodin 
Marijan Medved je objasnio da je kao član Povjerenstva osobno sudjelovao u obilasku 
terena radi utvrđivanja šteta od prirodnih nepogoda i osobno razgovarao s vlasnicima koji su 
pretrpjeli štete. Ukupne štete su izražene u milijunskim iznosima, a država nam je doznačila 
sredstva za isplatu tih šteta u nekoliko desetaka tisuća kuna. 
 
Nakon rasprave, jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju 
Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Siska u području prirodnih nepogoda za 2019. 
godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području 
Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 7. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
Grada Siska za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 8. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga, gospodin Zvonko 
Marincelj je rekao da je Prijedlog programa zaštite okoliša grada Siska za razdoblje 2019.-
2022. godine obiman, a vijećnicima su materijali dostavljeni u petak s tim da je vikendom 
imao obveze pa nije mogao navedeni Prijedlog programa detaljno pročitati. Zbog toga, 
zamolio je gospođu Andreu Zlonoga da ga više pojasni. 
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Rekao je i da je izrađivač Programa naveo da je isti izrađen u siječnju 2020. godine što nije 
logično jer se Program donosi za razdoblje koje počinje s 2019. godinom. Nema opravdanog 
razloga da se Program donosi za prošlo razdoblje. 
U Programu se ističe masovna devastacija šumskog fonda, a Programom je dobro utvrđena 
zaštita šumskog fonda. 
Navedene su paušalne činjenice pa je tako navedeno da će u 2019. godini biti izgrađeno 
Reciklažno dvorište u Sisku Novom. Sada je 2020. godina, a Reciklažno dvorište još nije 
napravljeno. 
Što se tiče regulacije prometa, ona je ostala na nivou „Copy-Paste“. Što se tiče zaštite 
okoliša u vezi sa zagađenjem koje je posljedica prometa, ostali smo na periferiji interesa 
Županije i države. Auto cesta Sisak-Zagreb se ne završava, a promet u svom intenzitetu se 
odvija kroz prigradska naselja pa se, u slučaju nekog incidenta, to može odraziti na lokalno 
stanovništvo. 
Što operativno slijedi nakon donošenja Programa? Trebala bi se dostavljati izvješća o 
operativnoj realizaciji Programa. 
U prvom dijelu Programa se navodi niz zakona, a krovni zakon nam je Europski plan zaštite 
okoliša i to je pravni temelj za donošenje Programa. 
Treba ostaviti mogućnost da se Program dopunjava i ažurira. 
Prijedlog odluke je potrebno nadopuniti na način da, temeljem Programa, mora biti i 
operativna snaga jer Program mora imati i operativnu snagu. 
 
Gospođa Andrea Zlonoga je objasnila da su operativni dijelovi programa navedeni u 
mjerama i ciljevima Programa. 
 
Gospodin Predrag Sekulić je predložio da, ako članovi Komisije imaju primjedbi, s njima bi 
trebalo upoznati gradonačelnicu i zapisnički ih utvrditi. 
Nadalje, upitao je postoji li mogućnost naplate „zelene rente“ zagađivačima te da li INA 
Rafinerija nafte Sisak plaća nižu komunalnu naknadu. 
 
Gospođa Martina Mađerić je odgovorila da se komunalna naknada plaća prema zoni i s 
obzirom na proizvodnu djelatnost. Nema povlaštenih kod obračuna komunalne naknade. 
 
Temeljem rasprave gospodina Zvonka Marincelja, gospodin Marijan Medved je predložio 
sljedeći zaključak Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, 
urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo: 
 

ZAKLJUČAK 
Podržava se Prijedlog odluke o donošenju Programa zaštite okoliša grada Siska za razdoblje 
2019.-2022. godine s time da se predlagateljica obvezuje da do sljedeće sjednice Komisije 
za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam, arhitekturu i 
graditeljstvo podastre detaljnu provedbu Programa zaštite okoliša grada Siska za razdoblje 
2019.-2022. godine. 
 
Prethodno navedeni Zaključak je usvojen jednoglasno s 5 glasova za. 
 
Nakon provedene rasprave, jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o 
donošenju Programa zaštite okoliša grada Siska za razdoblje 2019.-2022. godine i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 9. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Martine Mađerić, jednoglasno s 5 glasova 
za, utvrđen je Prijedlog odluke o grobljima i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 10. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Martine Mađerić, jednoglasno s 5 glasova za, 
utvrđen je Prijedlog odluke o prigovorima pristiglim  tokom Javnog uvida u Prijedlog 
programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad 
Sisak i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 11. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Martine Mađerić, jednoglasno s 5 glasova 
za, utvrđen je Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 12. 
U ovoj točki dnevnog reda nije bilo primjedbi pa niti rasprave. 
 
 
 
12. sjednica Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam, 
arhitekturu i graditeljstvo je završena u 11,50 sati. 
 
 
 
 
 
     ZAPISNIČAR                                                                                    PREDSJEDNIK 
 
 
      Silvio Baljak                                                                                      Marijan Medved 
 
 
 


