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                                                      ZAPISNIK 
sa 14. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Grada Siska održane dana 17. veljače 
2020. godine s početkom u 8,00 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 
- Ivan Mlinarić        - član Odbora 
- Marijan Medved   - član Odbora 
- Darko Žak            - član Odbora. 

 
Opravdano odsutna: Ivana Cindrić  - zamjenica predsjednika Odbora. 
 
Ostali nazočni: 

- Silvija Mužek - pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije 
- Maja Del-Vechio – privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i 

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

pravne i opće poslove 
- Andrea Zlonoga - pročelnica Upravnog odjela 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 nazočna četiri člana Odbora te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik je predložio slijedeći 
 
 DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja 
2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
3. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Siska, 
4. Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, 
5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih 
četvrti na području Grada Siska, 
6. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, 
7. Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Siska i stanju provedbe 
Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2019. godinu, 
8. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Siska u 
području prirodnih nepogoda za 2019. godinu, 
9. Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2019. 
godinu, 
10. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 
2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, 
11. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2020. godini, 
12. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u 
2020. godini u Gradu Sisku, 
13. Prijedlog odluke o donošenju Programa zaštite okoliša grada Siska za razdoblje 2019.-
2022. godine, 
14. Prijedlog odluke o grobljima, 
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15. Prijedlog programa „Sisački poduzetnik/ca 2020“, 
16.Prijedlog odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak, KLASA: 320-
01/18-01/2, URBROJ: 2176/05-01-18-27, od 29. studenog 2018. godine, 
17. Prijedlog odluke o prigovorima pristiglim tokom Javnog uvida u Prijedlog programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak, 
18. Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak, 
19. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Grada Siska, 
20. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Doma kulture Kristalna kocka vedrine 
21. Ostala pitanja. 
 
Dnevni red je  JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA usvojen. 
 
 

TOČKA 1. 
JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA, usvojen je zapisnik s 13. sjednice Odbora za statutarno-
pravna pitanja Grada Siska. 
 

TOČKA 2. 
JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA utvrđen je zapisnik sa 14. 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, 
JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta 
Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA utvrđen je Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA utvrđen je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izboru 
članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA utvrđen je Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra 
u općoj uporabi i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 7. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, u otvorenoj 
raspravi, gospodin Marijan Medved je rekao da Javnoj vatrogasnoj postrojbi nedostaje 
navalno vatrogasno vozilo i upitao je da li je u planu nabava takvog vozila za ovu godinu, jer 
je to velika investicija te kako bi se ta nabava financirala? 
 
Gospođa Gordana Karapandža Prica je odgovorila gospodinu Marijanu Medvedu da će 
informaciju o tome dobiti do sjednice Gradskog vijeća. 
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JEDNOGLSANO sa 4 glasa 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 Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 8. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica te provedene 
rasprave, JEDNOGLASNO sa 4 glasa 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 Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 9. 

JEDNOGLANO sa 4 glasa ZA utvrđen je Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne 
zaštite na području Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska 
na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 10. 
JEDNOGLASNO sa 4 glasa 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 Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 11. 
JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA utvrđen je Prijedlog odluke o minimalnim financijskim 
standardima za obavljanje djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2020. godini 
i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 12. 
JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA utvrđen je Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za 
financiranje djelatnosti vatrogastva u 2020. godini u Gradu Sisku i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 13. 
Nakon uvodnog izlaganja gospođe Andree Zlonoga, u otvorenoj raspravi, gospodin Marijan 
Medved je rekao da će se 25. veljače 2020. godine održati u Sisačko-moslavačkoj županiji 
javna rasprava vezana za sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja te da bi 
Grad Sisak trebao sudjelovati u tome. On živi na Zelenom brijegu koje područje je puno niže 
od krune okolnog nasipa i u slučaju kad bi negdje pukao nasip, cijeli Zeleni brijeg bi bio pod 
vodom. Na Zelenom brijegu je izgrađen novi kolektor, ali u njega odlazi i oborinska voda, a 
budući su kanali zarasli, kad se skupi oborinska voda, ista ne može odlaziti i poplavljuje 
područje. 
JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA utvrđen je Prijedlog odluke o donošenju Programa zaštite 
okoliša grada Siska za razdoblje 2019.-2022. godine i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 14. 
Nakon uvodnog izlaganja gospođe Maje Del Vechio, JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA,  
utvrđen je Prijedlog odluke o grobljima i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
 
 
 



 4 

 
TOČKA 15. 

Nakon uvodnog izlaganja gospođe Maje Del Vechio i odgovora na upit gospodina Marijana 
Medveda o iznosu kamata, JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA utvrđen je Prijedlog programa 
„Sisački poduzetnik/ca 2020“ i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 

 
TOČKA 16. 

S 3 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke 
o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak, KLASA: 320-01/18-01/2, URBROJ: 2176/05-
01-18-27, od 29. studenog 2018. godine i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 17. 

S 3 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, 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 Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 18. 

S 3 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke 
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske za Grad Sisak i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 

 
TOČKA 19. 

JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA utvrđen je Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Grada Siska i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 20. 

S 3 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog rješenja o 
imenovanju ravnateljice Doma kulture Kristalna kocka vedrine i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 21. 
U ovoj točki nije bilo pitanja pa niti rasprave. 
 
 
 
Četrnaesta sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja Grada Siska završena je u 8,50 sati. 
 
 
 
ZAPISNIČARKA                                                                           PREDSJEDNIK   
 
 
Nada Vračan       Nenad Vukušić 
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