
                         
           

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  

                  GRAD SISAK 
  GRADONAČELNICA 

            

 

KLASA: 351-01/19-01/1 

URBROJ: 2176/05-1-20-59 

Sisak, 10. kolovoza 2020.  

 

                                                                                                       GRAD SISAK 

                                                                                              GRADSKO VIJEĆE 

 

 

Predmet:  Materijal za sjednicu Gradskog vijeća, 

- dostavlja se.  

 

 

Sukladno članku 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-

moslavačke županije“ broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 

20/17, 13/18, 18/18 – pročišćeni tekst i 4/20) dostavlja se Gradskom vijeću Grada Siska na 

razmatranje i usvajanje: 

 

1. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu okoliša za 

razdoblje od studenog 2019. do travnja 2020. godine. 

2. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu okoliša za razdoblje od studenog 2019. do 

travnja 2020. godine.  

3. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta i obrazloženje. 

 

 

 

 

S poštovanjem, 

 

 

 

         GRADONAČELNICA 

 

 

           Kristina Ikić Baniček 

  



 

 

 

 

 

PRIJEDLOG 

 

Gradsko vijeće Grada Siska je na temelju članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-

moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16,  

6/18, 18/18 - pročišćeni tekst i 4/20) i članka 3. Odluke o imenovanju Povjerenstva za zaštitu okoliša  

(KLASA: 351-01/19-01/1, URBROJ: 2176/05-01-19-1 od 7. svibnja 2019. godine) na __________ 

sjednici održanoj ______ 2020. godine donijelo  

 

 

 

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU 

OKOLIŠA ZA RAZDOBLJE OD STUDENOG 2019. DO TRAVNJA 2020. GODINE 

 

 

 

Usvaja se Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu okoliša za razdoblje od studenog 

2019. do travnja 2020. godine, koje je sastavi dio ovog Zaključka. 

 

 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Sisak,  

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

GRADA SISKA 

 

 

 

  

 

   PREDSJEDNICA 

 

 

       Ivana Cindrić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA  

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  

                  GRAD SISAK 
  GRADONAČELNICA 

            

 

KLASA: 351-01/19-01/1 

URBROJ: 2176/05-1-20-58 

Sisak, 10. kolovoza 2020. 

 

 

Gradonačelnica Grada Siska na temelju članka 22. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik 

Sisačko moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 

14/14, 9/15, 10/16,  6/18, 18/18 - pročišćeni tekst i 4/20) i članka 3. Odluke o imenovanju 

Povjerenstva za zaštitu okoliša  (KLASA: 351-01/19-01/1, URBROJ: 2176/05-01-19-1 od 7. svibnja 

2019. godine) podnosi Gradskom vijeću Grada Siska 

 

I z v j e š ć e 

o radu Povjerenstva za zaštitu okoliša za razdoblje od studenog 2019. do travnja 

2020. godine 

 

1. UVOD 

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska održanoj 17. travnja 2019. godine donesen je 

Zaključak o raspravi o obradi i zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada u Gradu Sisku, 

KLASA: 351-04/19-01/7, URBROJ: 2176/05-02-19-2 (u daljnjem tekstu: Zaključak). 

Gradonačelnica Grada Siska je na temelju točke VI. Zaključka o raspravi o obradi i 

zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada u Gradu Sisku donijela Odluku o imenovanju 

Povjerenstva za zaštitu okoliša; KLASA: 351-01/19-01/1, URBROJ: 2176/05-01-19-1 od 07. 

svibnja 2019. godine (u daljnjem tekstu: Odluka). 

Sukladno članku 3. Odluke Povjerenstvo za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 

je obavezno: 

 pratiti mjerenja kakvoće zraka čiji podaci su javno dostupni na službenih stranicama 

MZOE, 

 pratiti provedbe mjere zaštite okoliša na području Grada Siska,  

 po potrebi gradonačelnici predložiti izmještanje postojećih ili dodavanje dodatnih 

mjernih stanica u dogovoru s nadležnim ministarstvom te u skladu s važećim 

zakonima i pravilnicima, 



 

 

2 

 

 pratiti potrebu za zahtijevanjem dodatnih inspekcija subjekata koji se bave obradom i 

zbrinjavanjem opasnog i neopasnog otpada,  

 pratiti valjanost dozvola za gospodarenje otpadom svih subjekata na području Grada 

Siska 

 izvješća sa sastanaka na mjesečnoj bazi slati UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

kako bi gradonačelnica svakih 6 mjeseci mogla, temeljem dobivenih mjesečnih 

izvješća, podnijeti izvješće Gradskom vijeću Grada Siska. 

Članovima Povjerenstva imenovani su: 

1. Zdenko Šmit – predsjednik Povjerenstva, 

2. Miljenko Ugarković – član Povjerenstva, 

3. Lidija Tadić – članica Povjerenstva, 

4. Ivan Zorko – član Povjerenstva, 

5. Katarina Taučer – članica Povjerenstva, 

6. Ivana Krčelić – članica Povjerenstva, 

7. Katarina Miškulin – članica Povjerenstva. 

8. Tea Strmecky – administrator Povjerenstva. 

 

Sukladno Odluci o imenovanju članova Povjerenstva (KLASA: 351-01/19-01/1, URBROJ: 

2176/05-01-20-55) od 26. svibnja 2020. godine članovima Povjerenstva imenovani su: 

 

1. Andreja Sigur – predsjednica Povjerenstva, 

2. Jurica Kundrata – potpredsjednik Povjerenstva 

3. Ivana Cindrić – članica Povjerenstva 

4. Katarina Luketić – članica Povjerenstva 

5. Katarina Miškulin – članica Povjerenstva 

6. Miljenko Ugarković – član Povjerenstva 

7. Josipa Tutić – administrator Povjerenstva 

 

Sukladno članku 3. podstavak 6. Odluke, gradonačelnica Grada Siska na temelju izvješća sa 

sastanka Povjerenstva svakih 6 mjeseci podnosi izvješće Gradskom vijeću Grada Siska. 

U razdoblju od studenog 2019. – travnja 2020. godine održana su 3 sastanka Povjerenstva. U 

nastavku su dani zaključci sa sastanaka Povjerenstva koji su predani Upravnom odjelu za 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
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2. ZAKLJUČCI SA SASTANKA POVJERENSTVA  

Na sastanku, koji se održao 17. prosinca 2019. godine, administratorica Tea Strmecky 

pozdravila se sa nazočnim Povjerenstvom te ih obavijestila da prestaje s radom u istom. Za 

poslove administratora Povjerenstva privremeno je bila zadužena Lidija Pustaj. Član Ivan 

Zorko također se pozdravio sa nazočnim Povjerenstvom.  

Primopredaja administrativnog dijela posla 

Prvi sastanak Povjerenstva u 2020. godini održao se 26. svibnja 2020. godine. na tom 

sastanku održala se primopredaja administrativnog dijela posla između djelatnica Lidije 

Pustaj i Josipe Tutić. Josipa Tutić, savjetnik za zaštitu okoliša Grada Siska, stupila je na 

mjesto administratora Povjerenstva s danom 02. ožujka 2020. godine o čemu je povjerenstvo 

bilo službeno obaviješteno putem e-maila dana 04. ožujka 2020. godine. 

Imenovanje novih članova Povjerenstva 

Na sastanku koji se održao 26. svibnja 2020. godine biralo se predsjedništvo Povjerenstva. Za 

predsjednicu je izabrana gospođa Andreja Sigur, a za potpredsjednika gospodin Jurica 

Kundrata. 

Ina d.d. 

INA je poslala Zahtjev za trajno uklanjanje automatske mjerne postaje Sisak-2 Galdovo. 

Povjerenstvo je iznijelo svoje mišljenje i prema njemu je napisan dopis koji je poslan prema 

INA-i te isto tako i prema nadležnom Ministarstvu kako slijedi: 

„Nismo suglasni s trajnim isključenjem već smatramo da bi bolje rješenje bilo 

izmještanje iste te da je neprimjereno odreći se takvog načina kontrole zraka u našem gradu. 

Ukoliko imamo točne podatke, 2013. godine izgrađeno je i pušteno u rad postrojenje 

Izomerizacije, a poznato je da preko sistema baklje svakako može imati negativan utjecaj na 

okoliš ukoliko dođe do kvara na postrojenju, nenadanih poremećaja uzrokovanih ljudskom ili 

tehnološkom greškom. Navodi se da je obustavljeno postrojenje Bitumen, što odgovara istini, 

no govori se da će doći do revitalizacije istog, stoga postrojenje Bitumen kao potencijalno 

veliki zagađivač svakako zahtjeva nadzor ovog tipa. Svakako, ne treba zanemariti činjenicu 

kako je mjerna postaja AMP-1 ili AMP-2 učestalo registrirala povećane koncentracije za H2S 

od 19 sati nadalje kada se vršila izmjena koksnih komora na postrojenju KP-4. Koliko je 

poznato postrojenje Kokinga će i nadalje raditi što također treba uzeti u obzir.  

Dolazimo do zaključka da incidentne situacije koje su se događale u prošlosti kroz rad 

Rafinerije Sisak, a koje su svakako moguće i u budućnosti, ne daju nam za pravo odreći se 

ovog faktora sigurnosti i informiranja naših građana o kvaliteti zraka i života u našem gradu.“ 
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CIOS ENERGY d.o.o. 

Na svojoj lokaciji u gradu Sisku, gdje na prostoru bivše željezare u industrijskoj zoni od 2001. 

godine reciklira odvojeno prikupljeni otpad, C.I.O.S. Grupacija će, sukladno važećoj 

građevinskoj dozvoli iz 2017. za izgradnju kogeneracijskog postrojenja i njezinim izmjenama 

i dopunama, rekonstrukcijom ljevaonice čelika, investirati u izgradnju kogeneracijskog 

postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije iz neopasnog otpada i biomase 

postupkom oporabe R1 (korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja 

energije). Bez negativnih utjecaja na ljudsko zdravlje, klimu i okoliš. 

Raspravljalo se koji je stav Grada vezano uz energanu, ali s obzirom da tada još studija nije 

bila objavljena na stranicama Ministarstva, članovi su se složili da je energana potrebna Sisku, 

ali i da je vrlo važno obavijestiti javnost o uvjetima rada kako bi se imala informacija o 

produktima koji odlaze u atmosferu. 

Kemokop d.o.o. 

Komentiralo se općenito što se može napraviti vezano uz otpad. Spomenut je Kemokop s 

obzirom da su odbili zahtjev za organiziranje dana otvorenih vrata kako bi se građane uputilo 

kakve vrste otpada se oporabljuju.  

Remondis Medison d.o.o. 

Remondis je odbio napraviti dodatna ispitivanja s obzirom da imaju tri redovna i još tri 

unutarnja provjeravanja. 

Izmjene generalnog urbanističkog plana Grada Sisak 

Traži se pomoć nadležnog upravnog odjela Grada Siska kako bi se prilikom idućih izmjena 

generalnog urbanističkog plana uvrstila odredba kojom bi se namjena prostora Kemokopa i 

Segestice prenamjenila jer je vrlo važno da se industrijska zona izmjesti iz užeg dijela grada 

kako se više ne bi vršila oporaba otpada u istima. 

Ostalo 

Članovi Povjerenstva složili su se kako je sporan opasni otpad. Također, predloženo je da se 

napravi neki model kako bi se mogao pojačati nadzor nad gospodarenjem otpadom. 

 

 

KLASA: 351-01/19-01/1 

URBROJ: 2176/05-1-20-58 

Sisak, 10. kolovoza 2020. 

 

GRADONAČELNICA 

 

 

Kristina Ikić Baniček 



 

 

 

 

 

PRAVNI TEMELJ 
 

Za donošenje akta pravni temelj za dostavljanje Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu 

okoliša za razdoblje od studenog 2019. do travnja 2020. godine je članak 22. Statuta Grada 

Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 

6/13 - pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-pročišćeni tekst i 4/20). 

 

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA 

 

Za provedbu akta nije potrebno osigurati sredstva iz proračuna Grada Siska. 

  

OBRAZLOŽENJE 

 

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska održanoj 17. travnja 2019. godine 

donesen je Zaključak o raspravi o obradi i zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada u Gradu 

Sisku; KLASA: 351-04/19-01/7, URBROJ: 2176/05-02-19-2. 

Gradonačelnica Grada Siska je na temelju točke VI. Zaključka o raspravi o obradi i 

zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada u Gradu Sisku donijela Odluku o imenovanju 

Povjerenstva za zaštitu okoliša; KLASA: 351-01/19-01/1, URBROJ: 2176/05-01-19-1 od 07. 

svibnja 2019. godine (u daljnjem tekstu: Odluka). 

Sukladno članku 3. Odluke o imenovanju Povjerenstva za zaštitu okoliša (KLASA: 

351-01/19-01/1, URBROJ: 2176/05-01-19-1 od 7. svibnja 2019. godine) izvješća sa sastanaka 

Povjerenstvo za zaštitu okoliša dužno je slati Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša kako bi gradonačelnica svakih 6 mjeseci mogla, temeljem dobivenih mjesečnih 

izvješća, podnijeti izvješće Gradskom vijeću Grada Siska. 

 


